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WSTĘP 
 

 

W tym roku władze miast i gmin po raz pierwszy będą musiały podczas sesji 

absolutoryjnych zaprezentować "raport o stanie gminy". Nowy obowiązek samorządów, 

wprowadzony został od bieżącej kadencji. Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie 

gminnym wprowadziła przepisy, które obligują organy wykonawcze gminy, aby każdego roku, 

do 31 maja, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawiał radzie raport, w którym 

podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. Raport w szczególności ma omawiać 

realizację polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy jest kolejnym narzędziem kontrolnym, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą zyskać dokładną wiedzę o tym, co w ich mieście zmieniło się w ciągu 

ostatniego roku. Ustawodawca dokładnie nie określa co w raporcie powinno się znaleźć. 

Zdecydować o tym może jednak Rada Miasta, przyjmując stosowną uchwałę w tej sprawie.  Na 

dzień sporządzenia raportu takiej uchwały Rada Miasta Tarnobrzega nie przyjęła. Z tego 

powodu zawartość raportu jest wyborem dokonanym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, po 

krytycznej analizie rekomendacji przedstawianych przez Związek Miast Polskich, Fundację im. 

Stefana Batorego. W przedstawianym dokumencie znalazły się więc informacje istotne 

z punktu widzenia organu wykonawczego, przez co należy rozumieć dane, na które bezpośredni 

wpływ ma pełnienie zadań Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz służb jemu podległych. Wybór 

ograniczy się do opisu realizacji zadań własnych samorządu gminnego. Nie oznacza to 

oczywiście, że wybór ten jest idealny. Wypracowana praktyka i analiza materiału pozwoli w 

kolejnych latach dopracować jego zawartość do oczekiwań radnych, ale także do oczekiwań 

społeczności lokalnej.  

Raport podzielony został na części, które dotyczą poszczególnych obszarów 

działalności Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Nie rzadko informacje zaprezentowane w jednej 

części raportu znaleźć można również w innej. Fakt ten nie jest wynikiem błędu czy 

niedopatrzenia. Jest to celowe działanie, które ma na celu ukazanie danego obszaru w jak 

najdalej idącej autonomicznej formie. Podejście takie pozwoli na wyrywkową analizę każdej 

z części raportu, otrzymując w miarę kompletną informację w danym obszarze, bez potrzeby 

jej uzupełniania o treści zamieszczone w innej części opracowania.  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Prezydent Miasta Tarnobrzega przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Tarnobrzeg 

w roku 2018. Dla Miasta Tarnobrzega niniejszy raport jest szczególny, gdyż zadania organu 

wykonawczego gminy Tarnobrzeg, czyli Prezydenta Miasta Tarnobrzega, realizowane były 

w ubiegłym roku przez kolejno cztery osoby, które w tym okresie pełniły zadania prezydenta. 

To nietypowa sytuacja. Raport rozpatrywany będzie przez Radnych Rady Miasta Tarnobrzega, 

którzy na jego podstawie decydować będą o udzieleniu lub nie udzieleniu wotum zaufania dla 

organu wykonawczego. Przyjmowana w tej sprawie uchwała Rady Miasta dotyczyć będzie 

całokształtu działań organu wykonawczego w analizowanym okresie, bez możliwości 
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odniesienia się do konkretnej osoby pełniącej w 2018 roku funkcję prezydenta. Konsekwencje 

dotykać będą jednak ostatniego, wybranego w powszechnych wyborach pod koniec 2018 roku. 

Sytuacja ta świadczy o szczególnie trudnym zadaniu, które stoi przed miejskimi radnym, którzy 

będą rozpatrywać raport podczas czerwcowej sesji.  

 Działania prezydenta miasta przedstawione zostały w niniejszym raporcie 

w poszczególnych częściach. Radni i mieszkańcy zapoznać się będą mogli nie tylko 

z działaniami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, ale również z danymi liczbowymi 

dotyczącymi finansów miasta, zatrudnienia w Urzędzie, realizacji programów realizowanych 

przez jednostki organizacyjne miasta, jak MOSiR czy MOPR. Z reguły są to działania 

wykonywane z wykorzystaniem własnego aparatu administracyjnego. Czynności tych jest dużo 

i tylko wybrane zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu. Samych bezpośrednich 

czynności prezydenta, związanych z oficjalnymi spotkaniami, reprezentacją miasta podczas 

imprez, zawodów sportowych czy uczestnictwem w posiedzeniach zespołów, komitetów 

i komisji, a także udziałem w rozmowach dotyczących miasta wystarczyłoby do sporządzenia 

obszernego sprawozdania. Dla przykładu jednym z zadań Prezydenta Miasta jest przyjmowanie 

mieszkańców, którzy w bezpośrednim spotkaniu mogą m.in. składać własne wnioski lub skargi. 

W 2018 roku Prezydent Miasta Tarnobrzega przyjął w swoim gabinecie 696 mieszkańców. 

Odbył również 17 wyjazdowych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych osiedlach miasta: 

▪ 11 lutego – osiedle Wielowieś 

▪ 18 lutego – osiedle Sielec 

▪ 18 lutego – osiedle Sobów 

▪ 8 kwietnia – osiedle Ocice 

▪ 20 kwietnia – osiedle Stare Miasto 

▪ 22 kwietnia – osiedle  Podłęże 

▪ 12 maja  - osiedle Serbinów 

▪ 25 maja  - osiedle Przywiśle 

▪ 29 maja – osiedle Zakrzów 

▪ 8 czerwca  - osiedle Zakrzów 

▪ 3 lipca – osiedle Siarkowiec 

▪ 10 czerwca  - osiedle Miechocin 

▪ 31 czerwca  - osiedle Dzików 

▪ 7 sierpnia  - osiedle Sobów 

▪ 21 sierpnia  - osiedle Ocice 

▪ 7 października  - osiedle Mokrzyszów 

▪ 25 listopada – osiedle Podłęże  
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 Przedkładając niniejszy raport uznać należy, że będzie on podstawą do rzetelnej dyskusji 

o mieście i kierunkach jego rozwoju. Podczas sesji Rady Miasta podlegał będzie rozpatrzeniu 

przez radnych. Stanowił będzie podstawę do debaty nad działaniami prezydenta za 2018 rok, 

w której wezmą udział również mieszkańcy Tarnobrzega. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

 

 Tarnobrzeg jest miastem na prawach powiatu, położonym w północnej części województwa 

podkarpackiego na granicy z województwem świętokrzyskim. Miasto graniczy 

z następującymi gminami z województwa podkarpackiego – Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, 

Baranów Sandomierski oraz województwa świętokrzyskiego – Sandomierz, Samborzec, 

Koprzywnica, Łoniów. Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 26 osiedli, z czego 16 z nich jest 

jednostkami pomocniczymi. 

 
Rysunek 1 Podział Tarnobrzega na osiedla. 

 
 

Os. Dzików i os. Podłęże  

Położone jest w zachodniej części miasta, pomiędzy Wisłą i drogą wojewódzką nr 723. 

Najcenniejszą częścią osiedla jest Pałac Tarnowskich z kompleksem parkowo-ogrodowym 

położony w południowej części osiedla. W północnej części w latach 90-tych XX w. rozpoczęto 
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budowę osiedla mieszkaniowego. Osiedle spełnia przede wszystkim funkcję sypialni miasta. 

Zabudowę stanowią głównie bloki wielorodzinne budowane w latach 90-tych, skoncentrowane 

we wschodniej części osiedla przy ul. Gen. Sikorskiego oraz budynki mieszkalne 

jednorodzinne. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna charakteryzuje się niską 

intensywnością zabudowy, koncentrującą się w części wschodniej osiedla, natomiast po stronie 

zachodniej ma charakter bardziej rozproszony i poprzetykany terenami użytkowanymi rolniczo 

lub zielonymi. Tereny zabudowy mieszkaniowej osiedla oddzielone są od pałacu rozległymi 

terenami zielonymi. Pod koniec lat 90-tych wybudowano również kościół pw. Miłosierdzia 

Bożego. Pozostałe tereny stanowią głównie tereny otwarte. Uchwałą nr XVII/250/2011 

z 27.10.2011 r. teren osiedla Dzików został podzielony na osiedle Dzików i osiedle Podłęże.  

Osiedle Podłęże, wydzielone w 2011 r. z osiedla Dzików, stanowi dawną wieś, obecnie ma 

charakter mieszkalno-rolniczy (dominuje głównie sadownictwo). Zabudowa jest mało zwarta, 

nieznacznie skoncentrowana wzdłuż ulic. W przeważającej większości są to domy 

jednorodzinne.  

 

Os. Miechocin  

Miechocin jest jednym z najstarszych osiedli Tarnobrzega, położony w południowej części 

miasta. Na terenie osiedla zlokalizowany jest najstarszy w mieście, gotycki kościół pw. Św. 

Marii Magdaleny. Osiedle ma charakter wiejski z terenami zabudowanymi koncentrującymi się 

wzdłuż głównej ul. A. Mickiewicza, prowadzącej od centrum miasta do Jeziora 

Tarnobrzeskiego oraz kilku mniejszych. Przeważającą częścią zabudowy tego osiedla 

są budynki mieszkalne jednorodzinne. Jednostka ta charakteryzuje się również dużym udziałem 

terenów otwartych, w tym również użytkowanych rolniczo.  

 

Os. Mokrzyszów  

Osiedle Mokrzyszów położone jest we wschodniej części miasta, zostało przyłączone do miasta 

Tarnobrzega w drugiej połowie XX w. Na terenie osiedla znajduje się okazały Pałac Myśliwski 

wraz z pozostałościami po historycznym założeniu parkowym. Z uwagi na pochodzenie 

(dawniej wieś królewska) struktura funkcjonalno przestrzenna w większości ma charakter 

wiejski – zabudowa skoncentrowana jest wzdłuż głównego kierunku z północnego wschodu na 

południowy zachód. Zabudowa zlokalizowana poza historycznym układem wsi ma charakter 

podmiejski (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowane wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 871) i miejski (tereny przemysłowe i usługowe położone bliżej centrum 

miasta). Osiedle obejmuje również rozległe tereny rolnicze.  

 

Os. Nagnajów  

Nagnajów zlokalizowany jest w południowej części miasta i obejmuje tereny przyłączone pod 

koniec XX w. Osiedle przecinają drogi: wojewódzka nr 871 i 985 oraz droga krajowa nr 9. 

Znajduje się tu dwupoziomowy węzeł drogowy, w którym krzyżują się powyższe trasy a także 

dwa mosty przez rzekę Wisłę drogowy i kolejowy. Jednostka obejmuje niewielkie tereny 

mieszkaniowe (była wieś) oraz rozległe tereny przemysłowo-usługowe.  
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Os. Ocice  

Osiedle Ocice obejmuje tereny o charakterze wiejskim przyłączone w drugiej połowie XX w. 

do Tarnobrzega. Zabudowania mieszkaniowe zlokalizowane są w większości wzdłuż głównej 

drogi przebiegającej przez teren o kierunku wschód – zachód. Ta część miasta charakteryzuje 

się niskim stopniem zainwestowania, dużym udziałem terenów użytkowanych rolniczo oraz 

terenów leśnych.  

 

Os. Piastów  

Osiedle Piastów położone jest na północ od centrum miasta. Tereny położone blisko centrum 

miasta charakteryzują się zwartą strukturą zabudowy – głównie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna o różnej formie (również szeregowa). Pozostała część jednostki obejmuje lasy, 

jak również tereny ogródków działkowych oddzielające zabudowę mieszkaniową od terenów 

leśnych. Na osiedlu wzdłuż głównych dróg zlokalizowane są również tereny przemysłowo-

usługowe.  

 

Os. Przywiśle  

Osiedle Przywiśle zajmuje obszar środkowo-zachodni miasta i jest trzecim najludniejszym 

osiedlem Tarnobrzega. Osiedle ma najlepiej rozbudowany system usługowo -społeczno-

kulturalny. Cechuje się zwartą zabudową, dużą intensywnością zabudowy, a tym samym 

mniejszym udziałem terenów otwartych, w tym zielonych. W większości obejmuje tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.  

 

Os. Serbinów  

Największe z osiedli mieszkaniowych Tarnobrzega, zlokalizowane w centralnej części miasta. 

Zabudowa tego osiedla charakteryzuje się wysoką intensywnością oraz niskim udziałem 

terenów zielonych. W większości zabudowa powstała w latach 70-tych i 80-tych XX wieku 

(wielka płyta).  

 

Os. Siarkowiec  

Osiedle zajmuje obszar środkowo-wschodni miasta. W skład osiedla wchodzą głównie budynki 

mieszkalne z lat 80-tych XX w. (wielka płyta). Osiedle łączy część staromiejską ze stacją PKP. 

Obejmuje również rozległe ogródki działkowe.  

 

Os. Sielec  

Osiedle o charakterze wiejsko-rolniczym (dawniej wieś królewska) położone w północnej 

części miasta pomiędzy Wisłą i aleją Warszawską.  

 

Os. Sobów  

Część Tarnobrzega położona w północno-wschodniej części miasta. Osiedle o charakterze 

rolniczym zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie trasy kolejowej, w granicach którego 

usytuowany jest główny cmentarz komunalny.  

 

Os. Stare Miasto  
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Stare Miasto stanowi centralny, najstarszy i najważniejszy punkt wśród urbanistycznych 

jednostek miasta, a jednocześnie pełni rolę wielofunkcyjnego centrum z najlepiej rozwiniętą 

bazą usługową. Pomniejszymi jednostkami urbanistycznymi Starego Miasta są również: 

Nadole, Osiedle Młodych i Centrum. Nadole ma charakter rolniczo-wiejski z przeważającą 

zabudową jednorodzinną. Osiedle Młodych stanowią kilkupiętrowe budynki mieszkalne 

wielorodzinne. Centrum położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Dzikowskiego. 

Osiedle wyróżnia się na tle innych części miasta charakterystyczną wysokościową zabudową 

11 kondygnacyjnych bloków. W południowej części terenu znajduje się kilka budynków 

jednorodzinnych oraz nieużytki.  

 

Os. Wielopole  

Osiedle Wielopole położone jest w centralnej części miasta, cechuje się różnorodną formą 

zabudowy mieszkaniowej – zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne jak i jednorodzinne. 

Bloki zlokalizowano w stosunku do siebie przeważnie równolegle, nie tworząc zamkniętych 

kwartałów zabudowy. Na terenie osiedla znajduje się również cmentarz wojskowy z 1915 r.  

 

Os. Wielowieś  

Wielowieś jest najbardziej na północ wysuniętą częścią Tarnobrzega. Pomimo lokalizacji 

w granicach miasta osiedle zachowało charakter rolniczo-wiejski. W granicach osiedla znajduje 

się zabytkowy klasztor dominikanek.  

 

Os. Zakrzów  

Osiedle Zakrzów, niegdyś wieś, położone jest w północno-zachodniej części miasta. Obecnie 

osiedle coraz bardziej przypomina osiedle domków jednorodzinnych, niż osadę typowo 

rolniczą. Na terenie osiedla znajduje się również oczyszczalnia ścieków. Lokalizowane 

są również zabudowania związane z powstającym w tym rejonie parkiem przemysłowo-

technologicznym. 

 

▪ Powierzchnia miasta wynosi ok. 85 km² (8 540 ha); 

▪ Liczba mieszkańców ok. 47816 osób;  

▪ Średnia gęstość zaludnienia: ok. 560 mieszkańców/km². 

▪ liczba mieszkańców Tarnobrzega ogółem: 46.7710 mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy. Stan na dzień 31.12.2018 r., w tym Kobiety: 24.623 tys. 

Mężczyźni: 22.148 tys. 

 

Główne drogi:  

▪ droga krajowa nr 9 (DK9) z Radomia przez Ostrowiec Świętokrzyski i Tarnobrzeg 

do Rzeszowa,  

▪ droga wojewódzka nr 723 (DW723) łącząca DK77 w Sandomierzu z DW871 

w Tarnobrzegu – o długości ok. 10,5 km,  

▪ droga wojewódzka nr 871 (DW871) łącząca Stalową Wolę przez Grębów 

z Tarnobrzegiem – o długości ok. 13,4 km,  
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▪ droga wojewódzka nr 758 (DW758) łącząca DW757 w Iwaniskach przez Klimontów 

z Tarnobrzegiem - o długości ok. 1 km,  

▪ droga wojewódzka nr 985 (DW985) łącząca Nagnajów przez Baranów Sandomierski 

i Mielec z Dębicą – o długości ok. 100 m.  

 

Komunikacja kolejowa:  

▪ - linia kolejowa nr 25 (Łódź Kaliska – Dębica),  

▪ - linia kolejowa nr 74 (Sobów – Stalowa Wola Rozwadów),  

▪ - linia kolejowa nr 70 (Włoszczowice – Chmielów),  

▪ - kluczowe węzły kolejowe w Sobowie oraz Ocicach. 

 

 Tarnobrzeg jako regionalny ośrodek rozwoju, pełni różnorodne funkcje z obecną dominacją funkcji 

usługowej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym dla północnej części województwa 

podkarpackiego (usługi wyższego rzędu w zakresie nauki, szkolnictwa, lecznictwa i bankowości). 

Posiada dobrą dostępność komunikacyjną oraz dostępność do infrastruktury technicznej. 

W perspektywie, szczególnie po turystycznym zagospodarowaniu terenów po kopalni siarki, może stać 

się znaczącym ośrodkiem obsługi turystycznej. 
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2. STRUKTURA URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA 
 

Urząd miasta to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest 

świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady miasta i zadań 

miasta określonych przepisami prawa państwowego, w tym przypadku głównym aktem 

regulującym działalność samorządu jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym. 

W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne 

stanowiska organizacyjne, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa 

regulamin nadany przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia. 

Kierownikiem urzędu jest Prezydent Miasta. 

 

2.1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU 

 

 W 2018 roku organizacja Urzędu Miasta Tarnobrzega regulowana była Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega: 

◼ Zarządzenie Nr 519/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

◼ Zarządzenie Nr 137/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzeg. 

W trakcie 2018 roku Regulamin Organizacyjny został trzykrotnie zmieniony na podstawie  

zarządzeń Prezydenta Miasta Tarnobrzega zmieniających ww. Zarządzenie Nr 137/2018. Były 

nimi: 

◼ Zarządzenie Nr 170/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega 

◼ Zarządzenie Nr 259/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega 

◼ Zarządzenie Nr 401/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzeg 

Pierwsze z wymienionych zarządzeń zmieniających Regulamin Organizacyjny Urzędu 

Miasta Tarnobrzega likwidowało Wydział Edukacji, Promocji i Kultury, a w jego miejsce 

utworzyło Wydział Edukacji i Zdrowia oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury, nadając 

im kompetencje i określając stanowiska pracy. Sprecyzowane zostało również stanowisko 

Inspektora Ochrony Danych. Drugie z zarządzeń o nr 259/2018 zmieniało schemat 

organizacyjny Urzędu. Trzecie precyzowało upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega. 

W wyniku powyższych zmian struktura komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przybrała poniższy kształt: 
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1) Wydział Organizacyjny – „Or” 

2) Wydział Budżetu i Finansów – „BF” 

3) Wydział Spraw Obywatelskich – „SO” 

4) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – „BZK” 

5) Wydział Edukacji i Zdrowia – „EZ” 

6) Wydział Promocji, Sportu i Kultury - „PSK” 

7) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – „GKM” 

8) Wydział Środowiska i Rolnictwa – „ŚR” 

9) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – „GG” 

10) Wydział Komunikacji 

11) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

12) Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa  

13) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 

14) Urząd Stanu Cywilnego 

15) Biuro Rady Miasta 

16) Biuro Informatyki  

17) Biuro Zamówień Publicznych 

18) Biuro Obsługi Interesantów 

19) Biuro Kontroli 

20) Centrum Obsługi Inwestora 

21) Centrum Informacji Turystycznej 

22) Miejski Rzecznik Konsumentów 

23) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

24) Audytor Wewnętrzny 

25) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

26) Inspektor Ochrony Danych. 
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Rysunek 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega - obowiązujący od 7 kwietnia 2017 roku - stan na 1 

stycznia 2018 roku 

 

Rysunek 3 .Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega obowiązujący od 30 kwietnia 2018 roku 
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Rysunek 4 .Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega obowiązujący od 24 maja 2018 roku 

 

 

Rysunek 5 .Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega obowiązujący od 20 lipca 2018 roku 
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Rysunek 6 .Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega obowiązujący od 4 grudnia 2018 roku 

 

 

2.2. KIEROWANIE URZĘDEM 

 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega, obowiązującym 

1 stycznia 2018 roku  Urzędem  kierował Prezydent Miasta przy pomocy Sekretarza 

i Skarbnika. Struktura organizacyjna nie przewidywała funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta. 

W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, zastępować 

go miała upoważniona osoba. Zakres zastępstwa obejmował wszystkie zadania i kompetencje 

Prezydenta wynikające z przepisów prawa.  

Pracę Urzędu organizował Sekretarz Miasta, przy czym czuwał nad zapewnieniem jego 

sprawnego funkcjonowania i odpowiednimi warunkami działania oraz prowadzeniem spraw 

Miasta. 

Skarbnik Miasta organizował całokształt prac związanych z przygotowaniem i realizacją 

budżetu Miasta oraz nadzorowaniem sporządzania sprawozdawczości budżetowej 

i wykonywaniem zadań Miasta w zakresie finansowym. 

W zakresie zadań powierzonych Sekretarzowi i Skarbnikowi mieszczą się ich uprawnienia 

nadzorcze w stosunku do Naczelników Wydziałów oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Miasta 

W skład kierownictwa Miasta Tarnobrzega wchodziły następujące osoby: 
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◼ Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega, 

◼ Przemysław Rękas - Sekretarz Miasta, 

◼ Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta. 

W związku z zaistnieniem po stronie Grzegorza Kiełba przemijającej przeszkody 

w wykonywaniu zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Prezes Rady Ministrów wyznaczył 

Kamila Kalinkę, jako osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W skład 

Kierownictwa Urzędu Miasta wchodzili: 

◼ Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Przemysław Rękas - Sekretarz Miasta 

◼ Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta 

Wraz ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 kwietnia 2018 roku w strukturze 

organizacyjnej Urzędu pojawiła się funkcja Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega powołany został Zastępca Prezydenta Miasta. 

Natomiast w drodze konkursu wyłoniono nowego Sekretarza Miasta. Skład Kierownictwa 

Urzędu przedstawiał się następująco:  

◼ Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Anna Pekár - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta 

◼ Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta 

Od czasu zmiany Regulaminu Organizacyjnego z 30 kwietnia 2018 roku Urzędem kieruje 

Prezydent przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. W razie nieobecności lub 

niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta, zastępuje go upoważniony Zastępca 

Prezydenta lub inna upoważniona osoba, w szczególności Sekretarz Miasta oraz Skarbnik 

Miasta. 

W wyniku zmiany przez sąd środka zapobiegawczego zastosowanego wobec Grzegorza 

Kiełba, z dniem 18 lipca 2018 roku, z mocy prawa wygasło powołanie Kamila Kalinki na p.o. 

Prezydenta Miasta. Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega przejęła Anna Pekár 

- Zastępca Prezydenta Miasta, która stosownym zarządzeniem powołała na swojego zastępcę 

Kamila Kalinkę. W związku z tymi zmianami w skład Kierownictwa Urzędu Miasta weszli: 

◼ Anna Pekár - Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Kamil Kalinka - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta 

◼ Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta 

W wyniku wyborów samorządowych mieszkańcy wybrali nowego Prezydenta Miasta. Został 

nim Dariusz Bożek, który urząd prezydenta przejął 19 listopada 2018 roku. Na swojego 

zastępcę powołał Mirosława Plutę. W skład Kierownictwa Urzędu Miasta weszli: 
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◼ Dariusz Bożek - Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

◼ Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta 

◼ Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta 

 

 

2.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE 

 

 Na koniec 2018 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 252 osoby 

zajmujące stanowiska urzędnicze oraz zatrudnione na stanowiskach pomocy administracyjnej 

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 zatrudnionych zostało 12 osób, 

natomiast na stanowiska pomocnicze i obsługi 3 osoby. 

Urząd Miasta Tarnobrzega zatrudnia osoby bezrobotne w ramach umów zawieranych 

z Powiatem Tarnobrzeskim reprezentowanym przez Starostę Tarnobrzeskiego, z upoważnienia 

którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, mających na celu 

wsparcie tychże osób, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W roku 2018 r. 

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

▪ roboty publiczne z PUP – 33 osoby 

▪ zobowiązania po robotach publicznych 1-miesięczne – 12 osób 

▪ forma zatrudnienia (bezrobotni do 30 roku życia) z PUP – 7 osób 

▪ zobowiązania po formie zatrudnienia (bezrobotni do 30 roku życia) 3-miesięczne – 6 osób 

▪ zobowiązania po stażach z PUP 3-miesięczne – 7 osób. 

▪ prace społecznie użyteczne – 1 osoba. 

 W trakcie 2018 roku rozwiązano stosunki pracy z 53 osobami. W przypadku 8 osób związane 

to było z przejściem na emeryturę. W pozostałych 45 przypadkach decydowały o tym inne 

powody, w szczególności rozwiązania dotyczące kończących się umów o prace zawieranych 

w ramach subsydiowanych miejsc pracy ze środków pochodzących z Powiatowego Urzędu 

Pracy (grupy interwencyjne, prace społecznie użyteczne itp.). 

 Struktura stanowisk na koniec 2018 roku przedstawiała się następująco: 

▪ Prezydent Miasta – 1 osoba 

▪ Zastępca Prezydenta Miasta – 1 osoba 

▪ Sekretarz Miasta – 1 osoba 

▪ Skarbnik Miasta – 1 osoba 

▪ Naczelnik Wydziału – 13 osób 
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▪ Kierownik komórki – 6 osób 

▪ Zastępca kierownika komórki organizacyjnej – 6 osób 

▪ Komendant Straży Miejskiej – 1 osoba 

▪ Geodeta miasta -  1 osoba 

▪ Główny specjalista – 21 osób 

▪ Starszy informatyk – 1 osoba 

▪ Miejski Rzecznik Konsumenta – 1 osoba 

▪ Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - 1 osoba 

▪ Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) - 1 osoba 

▪ Audytor wewnętrzny – 1 osoba 

▪ Starszy specjalista ds. BHP – 1 osoba 

▪ Starszy inspektor – 6 osób 

▪ Inspektor – 85 osób 

▪ Podinspektor – 31 osób 

▪ Młodszy inspektor – 2 osoby  

▪ Samodzielny referent – 1 osoba 

▪ Referent – 8 osób 

▪ Archiwista – 1 osoba 

▪ Aplikant – 3 osoby 

▪ Sekretarka – 2 osoby 

▪ Starszy Strażnik Straży Miejskiej – 1 osoba 

▪ Strażnik Straży Miejskiej – 3 osoby 

▪ Telefonista – 1 osoba 

▪ Goniec – 5 osób 

▪ Kasjer – 2 osoby 

▪ Kierowca – 3 osoby 

▪ Konserwator – 2 osoby 

▪ Pomoc administracyjna – 20 osób 

▪ Robotnik gospodarczy – 1 osoba 

▪ Sprzątaczka – 8 osób  

▪ Pracownik I stopnia – 1 osoba 

▪ Pracownik II stopnia – 8 osób 
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Tabela 1. Wykaz stanowisk w wydziałach i biurach Urzędu Miasta na koniec 2018 roku 
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BI 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

BK 1 0 0 5 0 0 0 0 0 6 

BOI 1 0 0 3 0 0 1 5  10 

BRM 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

BZP  0 1 1 0 0 0 0 0 2 

COI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

RMF 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 

USC 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 

WBK 1 1 2 2 1  2 0 0 9 

BF 1 1 3 19 1 2 2 0 0 29 

EZ 1 0 1 6 1 0 2 0 0 11 

GG 1 2 3 12 1 0 2 0 0 21 

GKM 1 0 0 8 1 0 2 0 0 12 

Km 1 0 1 8 0 0 2 0 0 12 

Or 1 0 1 11 0 3 1 4 9 30 

PSK 1 0 1 3 0 0 2 0 0 7 

SO 1 1 0 11 0 0 3 0 0 16 

ŚR 1 0 1 4 1 0 0 0 0 7 

TID 1 0 2 10 2 0 0 0 0 15 

UAB 1 0 0 7 0 0 1 0 0 9 

BI  Biuro Informatyki 

BK  Biuro Kontroli 

Coi  Biuro Obsługi Interesantów 

Brm  Biuro Rady Miasta 

Bzp  Biuro Zamówień Publicznych 

COI  Centrum Obsługi Inwestora 

RMF  Rozw.Mias.I Fund.Pom 

USC  Urząd Stanu Cywiln. 

WBK  Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania 

Kryzysowego 

BF  Wydział Budżetu I Finansów 

EZ  Wydział Edukacji I Zdrowia 

GG  Wydział Geodezji I Gospodarki Gruntami 

GKM  Wydział Gospodarki Komunalnej I 

Mieszkaniowej 

Km  Wydział Komunikacji 

Or  Wydział Organizacyjny 
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PSK  Wydział Promocji, Sportu I Kultury 

SO  Wydział Spraw Obywatelskich 

ŚR  Wydział Środowiska I Rolnictwa 

TID  Wydział Techniczno-Inwestycyjny I 

Drogownictwa 

UAB  Wydział Urbanistyki, Architektury I 

Budownictwa 
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3. FINANSE MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2018 ROK 
 

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta Tarnobrzega 

Uchwałą Nr L/530/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku 

Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan 

dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości 

kształtował się następująco: 

Tabela 2. Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. 

Wyszczególnienie 
Plan pierwotny 

na 01.01.2018 r. 
Zmiany w ciągu roku 

Plan po zmianach  

na 31.12.2018 r. 

Dochody, w tym: 258.252.039,00 10.372.876,84 268.624.915,84 

dochody bieżące 234.531.124,00 11.685.782,84 246.216.906,84 

dochody majątkowe 23.720.915,00 -1.312.906,00 22.408.009,00 

Wydatki, w tym: 257.252.039,00 17.546.907,84 274.798.946,84 

wydatki bieżące 224.193.032,00 21.996.775,84 246.189.807,84 

wydatki majątkowe 33.059.007,00 -4.449.868,00 28.609.139,00 

Wynik budżetu  1.000.000,00 -7.174.031,00 -6.174.031,00 

Przychody, w tym: - 7.174.031,00 7.174.031,00 

Wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 

- 7.174.031,00 7.174.031,00 

Rozchody, w tym: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

spłaty kredytów i pożyczek 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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3.1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK 

 

Tabela 3. Wykonanie budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok 

 

 

3.2. PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W LATACH 2017 I 2018 

 

Tabela 4. Porównanie budżetów Miasta Tarnobrzega w latach 2017 – 2018. 

Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok Zmiana w % 

Dochody 252 654 713,65 264 632 060,90 5,00% 

Wydatki 256 806 971,89 264 474 677,23 3,00% 

Wynik budżetu -4 152 258,24 157 383,67 - 

 

  

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 

Dochody, w tym: 268.624.915,84 264.632.060,90 98,5% 

dochody bieżące 246.216.906,84 247.239.726,89 100,4% 

dochody majątkowe 22.408.009,00 17.392.334,01 77,6% 

Wydatki, w tym: 274.798.946,84 264.474.677,23 96,2% 

wydatki bieżące 246.189.807,84 238.259.485,51 96,8% 

wydatki majątkowe 28.609.139,00 26.215.191,72 91,6% 

Nadwyżka operacyjna (dochody 

bieżące – wydatki bieżące) 
27.099,00 8.980.241,38 33.138,6% 

Wynik budżetu -6.174.031,00 157.383,67 - 
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3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA W 2018 ROKU 

 

 

W 2018 roku w budżecie miasta Tarnobrzega zaplanowano ogółem dochody 

na poziomie 268.624.915,84 zł. Wy konanie osiągnęło wysokość 264.632.060,90 zł. Poniższy 

wykres przedstawia plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody majątkowe i bieżące.  

 

Rysunek 7. Wykres dochodów budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

 

 

 

Choć ogółem dochody wykonano poniżej planu to stało się tak za sprawą zmniejszonego 

wykonania dochodów majątkowych. W przypadków dochodów bieżących nastąpił wzrost 

w stosunku do planu na 2018 rok o ponad 1 milion złotych. W dochodach dominowały: 

subwencja ogólna (35% dochodów), dotacje (24%), udziały w podatkach (21%) oraz podatki i 

opłaty lokalne (13%), stanowiąc 93% wszystkich dochodów bieżących w 2018 roku. 

Poniżej zamieszczony został wykres kołowy, obrazujący strukturę dochodów bieżących 

w podziale na jego źródło. 
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Rysunek 8. Dochody bieżące budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

 

 

Dochody bieżące w 2018 roku, których źródłem były środki unijne stanowiły 2% 

wszystkich dochodów w tej kategorii. W budżecie miasta zaplanowano, że pozyskanych 

zostanie 3.821.153,00 zł. Wykonanie tej pozycji budżetu było jednak nieco niższe, gdyż 

wyniosło 3.064.577,27 zł. Na powyższe źródło dochodów złożyły się środki na realizację 

poniższych projektów: 

◼ „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – 1.161.880,49 zł, 

◼ „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” – 318.038,43 zł, 

◼ „Tarnobrzeg dla seniorów” – 182.792,37 zł, 

◼ „Asystent Seniora” – 93.650,44 zł, 

◼ „Grunt to rodzina” – 382.171,25 zł, 

◼ „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” – 8.508,00 zł, 

◼ „Media. Co potem” – 10.225,00 zł, 

◼ „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” 

– 31.580,00 zł, 

◼ „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły” - 13.237,41 zł, 

◼ „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” - 130.142,94 zł, 

◼ „Praktyki zagraniczne ZSP 3” - 41.525,82 zł, 
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◼ „Lepszy nauczyciel - lepszy uczeń” – 91.559,63 zł, 

◼ „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” – 32.000,00 zł, 

◼ „Świadkowie II wojny światowej” - 42.139,09 zł, 

◼ „W stronę lepszej szkoły” - 90.236,84 zł, 

◼ „Edukacja na miarę XXI wieku” – 39.409,42 zł, 

◼ „Ucz się, ćwicz, pracuj” – 92.930,39 zł, 

◼ „Europejski praktyki zawodowe drogą do sukcesu” - 8.600,00 zł, 

◼ wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 119.289,75 zł 

◼ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 174.660,00 zł. 

Dochody majątkowe stanowiły 7% dochodów miasta ogółem. Dominowały w nich 

środki unijne, które stanowiły ponad połowę tej kategorii dochodów (57% ogółu). Co piata 

złotówka pochodziła z dotacji na zadania inwestycyjne (22%), podobnie jak i ze sprzedaży 

majątku gminy (20%). Poniższy wykres przedstawia podział dochodów majątkowych ze 

względu na jego źródło. 

 

Rysunek 9. Dochody majątkowe budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 
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Środki unijne w dochodach majątkowych w budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały 

na poziomie 12.511.703,00 zł. Wykonanie osiągnęło wartość 9.988.602,83 zł, na które złożyły 

się poniższe zadania:  

◼ „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 

4.172.756,52 zł, 

◼ „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 344,14 zł, 

◼ Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz 

zakup wyposażenia – 470.441,54 zł, 

◼ „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta 

Tarnobrzega - etap I” – 2.853.656,64 zł, 

◼ Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia – 92.579,14 zł, 

◼ Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów 

dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega – 163.728,14 zł, 

◼ „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury 

dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu”– 113.297,73 zł, 

◼ „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”– 48.450,00 zł 

◼ „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 

2.073.348,98 zł. 

 

3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA W 2018 ROKU 

 

W strukturze wydatków budżetu miasta Tarnobrzega dominowały wydatki bieżące, 

stanowiąc 90% wszystkich wydatków. Wydatki wykonane były o ponad 10 mln zł niższe niż 

zaplanowane w budżecie na 2018 rok. Poniższy wykres pokazuje wydatki ze względu na ich 

typ. 
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Rysunek 10. Wydatki ogółem budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

 

 

 

Strukturę wydatków ogółem w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej 

określa poniższa tabela. 

Tabela 5. Struktura wydatków budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku wg. działów. 

Wydatków ogółem w poszczególnych działach: Kwota 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 122.077,42 zł 

Dz. 020 - Leśnictwo 55.670,27 zł 

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę 10.824,00 zł 

Dz. 600 - Transport i łączność  13.183.684,63 zł 

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.944.887,21 zł 

Dz. 710 - Działalność usługowa 1.891.961,14 zł 

Dz. 720 - Informatyka 4.938.928,67 zł 

Dz. 750 - Administracja publiczna 18.911.158,21 zł 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 288.314,40 zł 

Dz. 752 - Obrona Narodowa 155.634,22 zł 

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.893.437,26 zł 

Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości 125.207,64 zł 



31 | S t r o n a  

 

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 3.666.677,63 zł 

Dz. 758 - Różne rozliczenia 2.795.693,00 zł 

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 92.971.873,65 zł 

Dz. 851 - Ochrona zdrowia 1.481,801,19 zł 

Dz. 852 - Pomoc społeczna 17.193.923,90 zł 

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.279.087,73 zł 

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 7.499.239,88 zł 

Dz. 855 - Rodzina 46.793.491,85 zł 

Dz. 900 - Gospodarka komunalna 15.303.537,65 zł 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.577.239,06 zł 

Dz. 926 - Kultura fizyczna 9.390.326,62 zł 

Razem 264.474.677,23 zł 

Na wydatki bieżące w głównej mierze składały się wynagrodzenia i składki, które 

stanowiły 45% wszystkich wydatków bieżących. W strukturze wydatków główny udział miały 

wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą (41%) oraz rodziną, pomocą 

społeczna, ochroną zdrowia i polityką społeczną (25%). Wydatki związane z administracją 

publiczną stanowiły 8% wszystkich wydatków bieżących w 2018 roku. 

Poniżej zamieszczone zostały dwa wykresy szczegółowo ukazujące strukturę wydatków 

bieżących miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

Rysunek 11. Wydatki bieżące budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

 

 



32 | S t r o n a  

 

Rysunek 12. Wydatki bieżące budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku wg. działów.  

 

 

Wydatki majątkowe wiązały się głownie z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi 

(52%). Znaczącą część wydatków majątkowych stanowiły inwestycje związane z udziałem 

w projektach z udziałem środków unijnych (37%). Strukturę wydatków majątkowych, wraz 

z podziałem na dziedziny pokazują poniższe dwa wykresy. 

 

Rysunek 13. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 
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Rysunek 14. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Tarnobrzega w 2018 roku wg. działów. 

 

 

 

3.5. ZADŁUŻENIE MIASTA TARNOBRZEGA 

 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 115.750.000,00 zł. Zobowiązania 

wobec ZUS, objęte umową o odroczenie terminu płatności na 2019 rok, wynoszą 4.662.114,39 

zł. 
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4. MAJĄTEK MIASTA TARNOBRZEGA 
 

 

4.1. SKŁADNIKI MAJĄTKU 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2018 roku ewidencja środków trwałych będących w posiadaniu 

Gminy Tarnobrzeg liczyła 1 350 pozycji. Łączna wartość początkowa wszystkich składników 

majątkowych, do których zalicza się budynki, grunty, ulice i inne urządzenia będące mieniem 

ruchomym, wynosiła 426 821 619,04 zł.  

 Poniższa tabela przedstawia wybrane składniki majątku Gminy Tarnobrezg. Pełne 

zestawienie znajduje się w aneksie zamieszczonym na końcu raportu. 

 

Tabela 6. Wybrane składniki majątku Gminy Tarnobrzeg w 2018 roku. 

Składnik majątku 
Wartość  

początkowa 

Budynki/ Hala produkcyjna - TPPT 18130480,78 

Garaż - Hotel Nadwiślański - ul. Przy zalewie 1 9 678,90 

Garaż - OSP Sobów 148 025,50 

Budynek kasowy - Stadion 242 519,56 

Budynek - Machów  139 975,00 

Magazyn DPS - ul. Kurasia 7 94 660,03 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (magazyn) - ul. Jasińskiego 23 11 679,13 

Budynki gosp.- magazyn, obora - ul. Sandomierska 27 34 066,10 

Budynki gosp.- magazyn warzyw i owoców - ul. Sandomierska 27 20 240,30 

Budynek administracyjny - ul. Mickiewicza 7 210 493,34 

Budynek administracyjny - ul. Wyspiańskiego 12 105 251,68 

Budynek administracyjny - ul. Sienkiewicza 159a 1 014 143,81 

Lokal użytkowy - ul. Jachowicza 4 22 809,91 

Budynek użytkowy - ul. Pl. B. Głowackiego 34 14 986,00 

Budynek administracyjny - ul. Kościuszki 32 905 632,21 

Budynek administracyjny - ul. Sandomierska 25 338 971,05 

Budynek użytkowy - ul. Sandomierska 24 175 933,09 

Budynek administracyjny - ul. Kopernika 3 5 624 251,29 

Budynek byłego internatu LO 1 009 557,03 

Budynek administracyjny - ul. Moniuszki 6B 577 384,19 

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

Budynek przychodni - ul. 1-go Maja 4 252 267,54 

Budynek przychodni - ul. Targowa 5 54 552,20 

Budynek przychodni - ul. Sienkiewicza 67 126 870,00 

Budynek przychodni - ul. Mickiewicza 34 836 157,51 

Budynek przychodni - ul. Dominikańska 5 49 202,00 
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Budynek przychodni - ul. Targowa 4 73 997,30 

Budynek przychodni - ul. 11-go Listopada 8 954 868,00 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - ul. Dekutowskiego  938 604,91 

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

Szkoła specjalna - ul. Dąbrowskiej 10 69 463,41 

Budynek osiedlowy - Os. Nagnajów  473 356,59 

Miejska biblioteka publiczna - ul. Dąbrowskiej 31 486 594,09 

Budynek osiedlowy - Os. Miechocin 230 850,00 

Budynek osiedlowy - Os. Zakrzów 127 260,00 

Szkoła podstawowa nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 4 584 889,50 

Przedszkole integracyjne - ul. Wiejska 4 421 413,33 

Miejska biblioteka publiczna - ul. Kopernika 3 115 164,72 

Gimnazjum nr 2/ ZSP nr 2 - ul. Kopernika 18 4 126 526,32 

Szkoła podstawowa nr 3 -  ul. Kochanowskiego 1 1 956 258,62 

Budynek główny - STANICA 2 778 898,31 

Przedszkole nr 3 - ul. Dekutowskiego 2 250 173,54 

Żłobek miejski - ul. Dekutowskiego 4 928 031,75 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Al. Niepodległości 2 2 258 774,39 

Przedszkole nr 4 - ul. Prof. Tracza 2 233 869,11 

Gimnazjum nr 1 - ul. Jachowicza  4 686 119,85 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - ul. Jasińskiego 23 5 503 128,28 

Szkoła podstawowa nr 4 - ul. Wyspiańskiego 10 123 729,94 

Przedszkole nr 2 - ul. Kochanowskiego 7 293 478,87 

Przedszkole nr 17 - ul. Orzeszkowej 7 545 553,14 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Kopernika 5 1 784 775,08 

Szkoła podstawowa nr 9 - ul. Wiejska 4 1 567 571,23 

Przedszkole nr 8 - ul. Sobowska 1 7 133,93 

Gimnazjum nr 3 - ul. Dekutowskiego 17  14 913,43 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica - ul. Kopernika 1 1 991 803,52 

Gimnazjum nr 1- ul. Jachowicza 4 138 492,33 

Szkoła Podstawowa nr 7 - ul. Sienkiewicza 215 5 200,06 

Przedszkole nr 12 - ul. Dąbrowskiej 10 31 048,84 

Zamek Tarnowskich - budynek główny - ul. Sandomierska 27  17 113 403,29 

Liceum ogólnokształcące - ul. Jachowicza 13 2 778 395,77 

Przedszkole nr 7 -  Zwierzyniecka 4 1 372 736,63 

Szkoła Podstawowa nr 8 -  ul. Piętaka 53 1 481 280,37 

Szkoła podstawowa nr 6 -  ul. Mickiewicza 86 1 173 030,65 

Warsztaty szkolne - ul. Kopernika 1 873 251,01 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Św. Barbary 17 1 592 521,17 

Budynek osiedlowy - Os. Mokrzyszów 90 910,16 

Budynek osiedlowy - Os. Sielec 87 343,41 

Budynek osiedlowy - Os. Wielowieś 222 470,54 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. Św. Barbary 1b 1 928 367,28 
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Szkoła Podstawowa nr 11 - ul. Kościelna 3 15 105,68 

Budynek internatu "Budowlanki" - ul. Św. Barbary 1 2 042 890,66 

Przedszkole nr 1 - ul. Kosmonautów 4 513 190,31 

Przedszkole nr 15 - ul. Św. Barbary 20 1 376 762,08 

Barak jednokondygnacyjny - ul. Targowa 9  60 000,00 

Tarnobrzeski Dom Kultury - ul. Słowackiego 2  4 467 601,11 

Miejska biblioteka publiczna - ul. Szeroka 15 244 188,80 

Remiza OSP Sobów  850 204,89 

Cmentarz komunalny - Sobów  226 116,48 

Remiza OSP Zakrzów 669 643,75 

Remiza OSP Wielowieś  1 611 628,00 

Remiza OSP Sielec 517 739,74 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 62 151,00 

Remiza OSP Mokrzyszów 1 141 274,59 

Kaplica - Sobów 276 708,68 

Hotel Nadwiślański - ul. Przy zalewie 1  786 471,83 

Hangar - Stanica - ul. Żeglarska 2 743 584,55 

Altana grilowa - Stanica - ul. Żeglarska 2 141 419,78 

Remiza OSP Ocice 359 406,00 

Budynek gospodarczy  - ul. Dworska 2 505 093,00 

Budynek TARMON - ul. Ocicka  7 000,00 

Stary zamek i zaplecze - ul. Sandomierska 27 232 682,70 

Kompleks budynków - LE, WGD, h. sport  - ul. Sandomierska 27 310 210,80 

Budynek byłej elektrowni - ul. Sandomierska 27 78 487,90 

Cmentarz Wojenny ul. Tagowa 320 046,00 

Wiata przystankowa - ul. Wyspiańskiego 02 3 300,00 

Wiata przystankowa - ul. Wyspiańskiego 01 3 300,00 

Wiata przystankowa - ul. Kopernika 03 2 850,00 

Wiata przystankowa - ul. Kopernika 02 2 850,00 

Bosmanka przy Jeziorze Tarnobrzeskim 38 009,77 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 93 508,84 

Szatnia sportowa - os. Zakrzów 173 799,00 

Stanica harcerska ZHP - Olchowiec 324 588,55 

Szalety Miejskie w Tarnobrzegu os. Stare Miasto 461 377,02 

Lokale mieszkalne - 475 lokali wg. ulic: Zamkowa 2a; Kwiatkowskiego 3a; 

Sielecka 26; Wędkarska 3; Dąbrowskiej 10a,16,24,26,33; Marczaka 9; 

Matejki 3;5; Kossaka 5; Głowackiego 4, 33, 54; Waryńskiego 12; Wianek 

1,2,4; Skalna Góra 15; Kopernika 14; Prusa 4; Warszawska 10, 443; 

Kościelna 3; Dekutowskiego 1,10; Kochanowskiego 2,6,12; 11 Listopada 6; 

Mickiewicza 5,5a,38; Borów 27,31; Moniuszki 13,16,17,18; Sienkiewicza 4; 

Sikorskiego 7,11; Zwierzyniecka 49; Wyspiańskiego 18 

2 1294 889,55 

Budynek wielofunkcyjny - ul. Kościelna 3 458 523,17 

Fontanna - Pl. Surowieckiego  279 809,43 
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Wiadukt - Mokrzyszów  22 793 966,53 

Pomost drewniany - STANICA  18 838,11 

Pomost pływający - STANICA  875 185,45 

Most - Rzeka Trześniówka 58 137,19 

Wiadukt - SIARKOPOL 272 655,37 

Most murowany - ul. Sandomierska 27 695,80 

Zbiornik na odparowanie wód - ul. Szklana 162 142,58 

Ogrody dzikowskie  325 511,56 

Stadion sportowy - Al. Niepodległości  9 793 377,84 

Boisko sportowe - Gimnazjum nr 2 - ul. Kopernika 18 432 960,66 

Plac zabaw - ZS Specjalnych - ul. Dąbrowskiej 10 118 187,85 

Plac zabaw - SP nr 6 - ul. Mickiewicza 86 110 611,49 

Boisko wieofunkcyjne- SP nr 6 - ul. Mickiewicza 86 549 406,07 

Euroboisko - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 1 381 045,26 

Plac zabaw - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 204 979,50 

Moniboisko - Przedszkole nr 12 - ul. Dąbrowskiej 10 65 000,00 

Stadion sportowy - Os. Wielowieś 357 074,42 

Stadion sportowy - Os. Sobów 376 086,63 

Boisko sportowe - SP nr 8 - ul. Piętaka 53 219 586,60 

Plac zabaw - Osiedle Ocice  80 993,83 

Plac zabaw - Osiedle Nagnajów  90 419,67 

Plac zabaw - Osiedle Sielec 74 650,05 

Plac zabaw im. Henryka Jordana - Stanica  199 092,56 

Plac zabaw - Osiedle Zakrzów 81 203,83 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Serbinów 182 395,00 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Siarkowiec 119 376,01 

Plac zabaw - SP nr 4 - ul. Wyspiańskiego 10 29 935,99 

Plac zabaw - SP nr 9 - ul. Wiejska 4 50 000,00 

Plac zabaw - SP nr 3 - ul. Kochanowskiego 1 6 588,00 

Plac zabaw - Osiedle Mokrzyszów 75 000,00 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Sobów 40 200,01 

Park osiedlowy  - Osiedle Sobów 65 928,00 

Kompleks kortów tenisowych - Zwierzyniec 1 394 459,90 

Boisko sportowe - ZSP nr 3 -  ul. Św. Barbary 1b 347 524,35 

Plac rowerowy PUMPTRACK 252 435,00 

Stadion sportowy - os. Ocice 26 863,00 

Plac zabaw - SP nr 8 29 274,00 

Park rozrywki Stawik - os. Wielowieś 468 501,68 

Plac zabaw - os. Wielowieś 86 014,50 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Ocice 57 585,97 

Plac zabaw - Osiedle Miechocin 109 099,54 

Plac zabaw - Osiedle Sobów 117 630,89 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Dzików 76 791,50 
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Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Tarnobrzeskim 97 493,33 

Ścianka wspinaczkowa 666 783,17 

Plac zabaw - Przedszkole nr 12 - ul. M. Dąbrowskiej 10 112 827,62 

Plac zabaw - Osiedle Serbinów - ul. Matejki 3, 5, 7 10 000,00 

Główny punkt widokowy - RCOPN 2000 377 455,84 

Zbiornik Machowski 290 538,60 

Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. Przy Zalewie  63 851,25 

Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. M. C. Skłodowskiej  63 851,25 

Plac targowy - ul Kwiatkowskiego  3 093 884,25 

Śmietnik murowany - ul. Kopernika  1 854,16 

Cmentarz Komunalny - ul. Bema 107 174,00 

System monitoringu - teren miasta  1 123 754,89 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 2 - ul. Sandomierska 24 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 3 - ul. Św. Barbary 1B 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 1 - ul. Kopernika 49 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 3 - ul. Dekutowskieg o17 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 2 - ul. Kopernika 18 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 1 - ul. Jachowicza 4  88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZS Staszica - ul. Kopernika 1 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - LO- ul. Jachowicza 13 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 10 -  ul. Dąbrowskiej 10 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 9 -  ul. Wiejska 4 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 4 -  ul. Wyspiańskiego 10 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 3 -  ul. Kochanowskiego 1 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - CKP-  ul. Kopernika 5 88 382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - MOSIR -  ul. Niepodległości 2 88 383,21 

Ekran LED 98 400,00 

Tor przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych 16 000,00 

Scena mobilna 138 990,00 

Wyposażenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury ul. Słowackiego 2 236 149,85 
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4.2. BUDYNKI MIESZKALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY 

TARNOBRZEG 

 

Tabela 7. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg w 2018 roku. 

Lp. Adres Nr.działki 
Pow. 

działki 

liczba 

mieszkań 

pow.użyt. 

mieszkań m² 

1. ul. J. Kochanowskiego 12 12-401/8 1079 57 1.527,30 

2. ul. E. 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 

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

14. Ul. M. Dąbrowskiej 10A 3050/03. 0,468 36 1.254,50 

 Łącznie - - 232 8.208,88 

 

4.3. LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

 

Tabela 8. Lokale mieszkalne należące do Gminy Tarnobrzeg w 2018 roku w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Lp. Adres Nr.działki 
pow. 

działki 

Liczba 

lokali 

komunalnyc

h 

pow. 

użytkowa 

mieszkań 

m² 

1. ul. St. Moniuszki 16 12-411/2 641 7 291,50 

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

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

4. ul. J. Kochanowskiego 2 12-396/2 568 7 257,00 

5. ul. J. Kochanowskiego 6 12-397/2 584 16 675,20 
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6. ul. St. Wyspiańskiego 18 12-2015/20 839 28 1.150,18 

7. ul. A. Mickiewicza 5 12-2136/06 410 3 100,00 

8. ul. A. Mickiewicza 5a 12-2136/8 579 8 326,90 

9. ul. A. Mickiewicza 38 12-389/2 580 13 558,10 

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

12. ul. H. Dekutowskiego 10 12-2015/25 268 7 279,00 

13. Pl. B. Głowackiego 33 12-441 514 16 578,40 

14. ul. H. Sienkiewicza 4 12-2073/2 1235 26 924,90 

15. ul. Wł. Sikorskiego 7 
12-1220/3 556 

17 807,25 
12-3000/4 349 

16. ul. Wł. Sikorskiego 11 12-3000/2 708 25 1.325,34 

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

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

19. ul. M. Dąbrowskiej 24 12-2702/4 383 2 108,53 

20. ul. M.Dąbrowskiej 26 12-2702/3 801 11 616,73 

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

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

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

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

25. ul. M. Dąbrowskiej 16 
12-1237/41 1034 

7 372,20 
12-2708/16 1478 

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

1 92,90 
12-2087/3 32 

27. Pl. B. Głowackiego 7 12-2089 148 1 57,20 

Łącznie - - 244 10.551,48 
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4.4. NIERUCHOMOŚCI GMINY TARNOBRZEG 

 

Tabela 9. Wykaz nieruchomości  należących do Gminy Tarnobrzeg w  2018 roku. 

 

 

4.5. NIERUCHOMOŚCI MIASTA TARNOBRZEGA NA PRAWACH POWIATU 

 

Tabela 10. Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg  w 2018 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
działka numer 

ewidencyjny 

Powierzch

nia działki 

(ha) 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku (m2) 

Liczba 

lokali uż. 

1 ul. Targowa 5 Przychodnia 12-2156/6 0,0907 753,50 10 

2 
ul. Warszawska 310 

Przychodnia 
9-361/14 0,1256 258,00 3 

3 ul. 11-go Listopada 8 12-1573/27 0,3402 935,17 15 

4 ul. Kościuszki 30 12-3694/3 0,2003 2 181,83 12 

Lp. Adres nieruchomości 

numer 

ewidencyjny 

działki 

Powierzch

nia działki 

(ha) 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku (m2) 

Liczba 

lokali uż. 

1 Plac B. Głowackiego 34 12-444 0,0946 493,54 4 

2 Plac B. 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. H. Sienkiewicza 217 4-851/4 0,0841 310,00 2 

8 ul. St. Moniuszki 16 12-411/2 0,0641 16,00 1 

9 ul. Kościelna 3 8-1159/14 0,2742 705,50 5 

10 ul. J. Kochanowskiego 12 12-401/8 0,1079 126,00 5 

11 ul. Warszawska 310B 9-361/18 0,1522 233,00 3 

12 ul. H. 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 (garaż) 12-304 - 38,80 1 
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5 ul. Sandomierska 27 12-613 3,3346 1 805,7 4 

6 ul. Sandomierska 25 12-550 0,1170 318,00 1 

 

4.6. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA 

 

Tabela 11. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządzie Gminy Tarnobrzeg w 2018 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
działka numer 

ewidencyjny 

Powierzchn

ia działki 

(ha) 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku (m2) 

Liczba lokali 

uż. 

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 439,67 14 

4 ul. Moniuszki 6B 12-417/2 1168 1251,5 12 

 

4.7. NIERUCHOMOŚCI MIASTA TARNOBRZEGA NA PRAWACH POWIATU 

W NIERUCHOMOŚCIACH WSPÓLNYCH 

 
Tabela 12. Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2018 roku w nieruchomościach 

wspólnych. 

 

Lp. Adres nieruchomości 
działka numer 

ewidencyjny 

Powierzchnia 

działki (ha) 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku 

(m2) 

Liczba lokali 

1. 
ul. 1-go Maja 1 

Poliklinika 

12-407/12 / 

407/13 

0,0234 / 

0,1872 
2 619,09 9 

2. 
ul. Sienkiewicza 67 

Przychodnia 
12-1424/3 0,2886 1 736,75 14 

3. 
ul. 1-go Maja 11 

Przychodnia 
12-382/13 0,0869 269,12 3 

 

4.8. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE TARNOBRZEGA - GMINY I MIASTA 

NA PRAWACH POWIATU  

 

W dniu 31 grudnia 2018 roku Gmina Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach 

powiatu posiadało niżej wymienione mienie, nabyte w drodze komunalizacji na wniosek 

i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym: 
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Tabela 13 .Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy z podziałem na podgrupy (zgodnie 

z KST 2016). 

Grunty,  w tym: 
ilość 

[szt.] 

powierzchnia 

[ha] 

wartość  

szacunkowa [zł] 

Użytki rolne 1 568 1 179,5426 21.307.765,54 

Grunty leśne 198 194,0354 2.913.853,46 

Grunty zabudowane  

i zurbanizowane 
836 115,7261 18.990.721,45 

Tereny komunikacyjne 1 081 274,6222 21.823.514,42 

Użytki ekologiczne 0 0 0 

Grunty pod wodami 100 476,8932 2.563.921,00 

Tereny różne 126 38,1778 1 777 551,92 

Łącznie: 3 909 2278,9973 69.377.327,79 

 

Tabela 14 .Nieruchomości oddane w trwały zarząd 

Ilość 

[szt.] 

Powierzchnia 

[ha] 

Wartość  

szacunkowa [zł] 

107 135,7388 4.055.261,40 

 

Tabela 15 .Nieruchomości stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego 

Podmiot Powierzchnia [ha] 

Osoby fizyczne 31,0377 

Osoby prawne 1,6925 

Spółdzielnie mieszkaniowe 26,2365 

Pozostałe podmioty 20,7742 

Łącznie: 79,7409 

 

 

4.9. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 

 

 Wartości posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego na dzień 31 grudnia 2018r.: 
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Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie:   69 258 100,00 zł 

w niżej wymienionych spółkach: 

▪ Spółka Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  55 597 000,00 zł 

▪ Spółka Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.  266 750,00 zł 

▪ Spółka RDM Sp. z o.o.  1 032 500,00 zł 

▪ Spółka Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   11 364 850,00 zł 

▪ Spółka A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o.  997 000,00 zł 

 

Miasto Tarnobrzeg posiada akcje w kwocie:  30 955 500,00 zł 

niżej wymienionych podmiotów: 

▪ Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego  955 500,00 zł 

▪ Kopalnia Siarki „Machów” S.A.  30 000 000,00 zł 
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5. INWESTYCJE I REMONTY 
 

 W 2018 roku w mieście Tarnobrzeg zrealizowanych zostało 27 inwestycji. 

 

1. Chodnik przy ul. Wisłostrada na osiedlu Nagnajów 

Termin realizacji: 11.07.2018 r.  - 15.10.2018 r.  

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane: 

budowa chodnika przy ulicy Wisłostrada na osiedlu Nagnajów, od skrzyżowania 

z ul. Wisłostrady z ul. Zakładową w kierunku ul. Św. Józefa w km od 0+570 do 0+742 oraz od 

skrzyżowania z ul. Wisłostrada z ul. Nadwiślańską w kierunku Tarnobrzega w km od 0+802 do 

0+839, o szerokości 2 m w technologii kostki brukowej betonowej. 

Koszt realizacji: 7 800,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 76 217,39 zł brutto 

 

2. Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na osiedlu Wielowieś 

Termin realizacji: 05.07.2018 r.  - 31.10.2018 r. 

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane: 

budowa chodnika z kostki brukowej od strony jezdni na odcinku od 0+011,4 do 0+268,2 (strona 

lewa) ok. 256 mb, na ulicy Piętaka w Tarnobrzegu od skrzyżowania ulic Aleja Warszawska, 

Sobowska, Piętaka wraz z wykonaniem odwodnienia. 

Koszt dokumentacji: 9 500,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 99 914,44 zł brutto 

 

3. Przebudowa nawierzchni ulica Ziołowa - Etap II. 

Termin realizacji: 19.07.2018 r. - 24.09.2018 r. 

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane: 

przebudowa nawierzchni ul. Ziołowej od skrzyżowania z ul. Sadową w Tarnobrzegu, 

na odcinku 365 mb, o szerokości 3m w technologii kostki brukowej betonowej.  

Koszt robót budowlanych:  246 000,00 zł brutto 

 

4. Przebudowa chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 

Termin realizacji: 24.07.2018 r. - 15.10.2018 r. 1.  

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane: 
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 przebudowa chodnika (strona lewa) przy ul. Św. Barbary od skrzyżowania z ulicą Gruntową 

do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego na odcinku 217 mb, o szerokości 3m w technologii kostki 

brukowej betonowej.  

Koszt dokumentacji: 6 300,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 127 098,25 zł brutto 

 

5. Przebudowa ulicy Łokietka - Etap II. 

Termin realizacji: 21.05.2018 r. - 27.08.2018 r.  

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane: 

◼ wykonanie chodnika (lewa strona) na ulicy Łokietka w Tarnobrzegu w km: od 0+003 

do 0+412, na odcinku 347 mb, o szerokości 1,5m w technologii kostki brukowej 

betonowej, 

◼ wykonanie zjazdów z kostki brukowej (lewa strona). 

Koszt robót budowlanych: 172 799,01 zł brutto 

 

6. Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików - Etap 

II. 

Termin realizacji: 21.02.2018 r.  - 07.05.2018 r. 

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane: 

wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w km: od 0+226 do 0+500, tj. na odcinku 274 mb, 

o szerokości 2,5 m w technologii kostki brukowej betonowej. 

Koszt robót budowlanych: 88 608,14 zł brutto 

 

7. Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum 

Obszaru Natura 2000 . 18.05.2018 r. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 

◼ inwentaryzacja budynku, 

◼ izolacja przeponowa i termiczna murów fundamentów, 

◼ przebudowa dachu, 

◼ przebudowa elementów elewacji, 

◼ przebudowa pomieszczeń, 

◼ przebudowę i dostosowanie klatki schodowej do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 

montaż windy, dostosowanie wejścia zewnętrznego, 

◼ przebudowę instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie), 
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◼ przebudowę instalacji elektrycznej z osprzętem, instalacja teletechniczna i multimedialna, 

uziemienia, odgromowa, monitoringu).  

Koszt dokumentacji: 46 617,00 zł brutto 

 

8. Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia. 

Termin realizacji: 15.03.2018 r. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 

◼ inwentaryzacja budynku,  

◼ ocieplenie i remont pokrycia dachowego,  

◼ remont pomieszczeń siłowni (wymiana wykładziny, malowanie ścian, wyklejenie okien 

z zewnątrz folią refleksyjną, dostawa i montaż luster), 

◼ remont pomieszczeń szatni i toalet przyległych do siłowni (wymiana stolarki drzwiowej, 

wymiana płytek, wymiana armatury sanitarnej oraz suszarek, wymiana opraw 

oświetleniowych, dostawa i montaż luster). 

Koszt dokumentacji: 10 500,00 zł brutto 

 

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn:  

Zadanie 1: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Mickiewicza 7 

w Tarnobrzegu”. 

Zadanie 2: ,,Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Kościuszki 32 

w Tarnobrzegu”. 

Termin realizacji zadania 1:  04.09.2018 r. 

Termin realizacji zadania 2: Termin realizacji:12.09.2018 r. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej Zadania 1: 

◼ obudowa klatki schodowej od strony korytarzy na kondygnacjach parteru oraz I, II i III 

piętra, 

◼ wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu wraz z wymianą 

drzwi. 

◼ wyposażenie dróg ewakuacyjnych występujących w piwnicy oraz kondygnacjach I, II i III 

piętra w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

◼ dostosowanie wykładzin podłogowych na korytarzach do właściwości trudno zapalnych, 

◼ wykonanie płytek gresowych na klatce schodowej, 

◼ wykonanie i malowanie tynków w miejscach wymagających przebudowy, 
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◼ montaż okna oddymiającego w klatce schodowej na ostatniej kondygnacji, 

◼ wymiana stolarki drzwiowej,  

◼ montaż rolet pożarowych, 

◼ wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

◼ renowacja balustrady klatki schodowej, 

◼ wykonanie hydrantu wewnętrznego na poziomie kondygnacji piwnic. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej Zadania 1: 

wyposażenie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z kondygnacji podziemnej budynku w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne. 

Koszt dokumentacji dla Zadania 1: 38 745,00 zł brutto 

Koszt dokumentacji dla Zadania 2: 10 209,00 zł brutto 

 

10. Zabezpieczenie skarpy osuwiska na osiedlu Miechocin. 

Termin realizacji: 24.05.2018 r. - 08.10.2018 r.  

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane: 

1. Uzupełnienie istniejącego zabezpieczenia osuwiska w rejonie ulicy Mickiewicza poniżej 

„ślepego” zakończenia ul. Wesoła, poprzez rozbudowę istniejącej sieci drenaży za pomocą 

drenaży wierconych. 

2. Wykonanie płytkiego rowu nadskarpowego składającego się z trzech typów konstrukcji. 

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 145,77 mb w pasie drogowym ulicy Wesoła 

w celu odwodnienia drogi na odcinku tej ulicy wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej 

kanalizacji w ulicy Mickiewicza. 

4. Wykonanie robót drogowych w ulicy Wesołej polegających na: 

a) zerwaniu istniejącej konstrukcji jezdni, 

b) wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w technologii kostki brukowej betonowej na odcinku 

o łącznej długości 110,62 mb, 

c) utwardzeniu poboczy z zastosowaniem kostki brukowej betonowej. 

d) wykonaniu remontu chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Wesołej z ulicą Mickiewicza 

z zastosowaniem kostki brukowej betonowej. 

Koszt robót budowlanych: 763 461,00 zł brutto (PROMESA z MSWiA w ramach środków 

na  suwanie klęsk żywiołowych w kwocie: 608 000,00 zł brutto) 

 

11. Rewitalizacja Placu Górnika (budżet obywatelski  2017) 

Termin realizacji: 30.10.2017 r  – 26.09.2018 r 
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Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane: 

1. Wykonanie globusa wraz z przygotowaniem zasilania do oświetlenia terenu wokół globusa. 

2. Przełożenie linii energetycznej nn. 

3. Pergole   

Koszt: 123 000,00 zł brutto 

 

12. Wykonanie izolacji budynku do siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 

25 w Tarnobrzegu na dzienny dom Senior +. 

Termin realizacji: 13.02.2018 r  – 03.10.2018 r 1.  

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz roboty 

budowlane:  

◼ wykonanie wykopów przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, osuszanie 

ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych. 

◼ renowacja starego budownictwa w tym przygotowanie i odgrzybianie ścian  przez 

jednokrotne smarowanie, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – pionowe, 

wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej, 

◼ ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 6 cm., izolacja z folii kubełkowej. 

◼ zasypanie wykopów ziemią z ukopów, 

◼ iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach. 

Koszt dokumentacji: 48 327,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 122 877,00 zł brutto 

Dotacja z budżetu Woj. Podkarpackiego: 50 000,00 zł brutto 

 

13. Remont alejki – chodnika od instalacji Natura 2000 do skrzyżowania 

z ul. Waryńskiego w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji:18.01.2018 r  – 20.07.2018 r 1.  

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane:  

Ciąg chodnikowy wykonany w technologii: 

◼ warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm.,  

◼ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zaklinowaniem o łącznej grubości 

po zagęszczeniu 15 cm. 

◼ podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm., 

◼ kostka brukowa betonowa gr. 8 cm.  
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Długość chodnika 232 mb, szerokości 3 mb. z nawiązaniem do ciągów istniejących. Ogólna 

powierzchnia  739 m2.  

Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą na powierzchni 462 m2. 

Koszt dokumentacji: 6 500,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 104 098,65 zł brutto 

 

14. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega 

poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I 

Zakres rzeczowy zadania: 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego”. 

2. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Dokumentacja i przygotowanie wniosku o dofinansowanie: 191 837,05 zł brutto 

 

15. Remont skrzyżowania ul. Mickiewicza – Wisłostrada – Sikorskiego w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji: 12.07.2018 r  – 16.11.2018 r  

Zakres zadania obejmował wymianę skoleinowanej nawierzchni skrzyżowania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy jej użytkowników. 

a) branża drogowa obejmowała swym zakresem roboty przygotowawcze w tym: frezowanie 

nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy betonowej, wykonanie koryta. Ponadto 

zabezpieczone zostały sieci podziemne oraz odtworzone zostało oznakowanie poziome. 

b) branża sanitarna - montaż kratek ściekowych z przykanalikami, regulacja pionowa 

studzienek rewizyjnych. 

c) branża elektryczna - odtworzenie pętli indukcyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy 

sygnalizacji świetlnej. 

Nawierzchnia SMA przyjęta jako warstwa ścieralna na skrzyżowaniu jest to mieszanka 

mineralno asfaltowa o dużej zawartości grysów zawierająca stabilizator mastyksu  wykazującą 

odporność na koleinowanie, działanie czynników atmosferycznych. Jako warstwę wiążącą 

przyjęto AC WMS czyli beton asfaltowy o wysokim module sztywności przeciw koleinowaniu 

się nawierzchni. 

Aktualizacja dokumentacji: 3 690,00 zł brutto, Koszt robót budowlanych: 2 890 372,72 zł 

brutto. Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Finansów: 749 500,00 zł brutto 
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16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – 

Wyszyńskiego – Zwierzyniecka w Tarnobrzegu 

Termin realizacji: 26.10.2018 r  - 23.11.2018 r  

Podział opracowanej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 723 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego – Zwierzyniecka w 

Tarnobrzegu”. 

Koszt dokumentacji: 3 690,00 zł brutto 

 

17. Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+380 – 0+720 w miejscowości 

Tarnobrzeg. 06.06.2018 r.  

Termin realizacji: 31.08.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa (aktualizacja). 

2. Roboty budowlane: 

◼ wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy wzmocnionych materiałem, kamiennym na 

odcinku 340 mb, 

◼ wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej, 

◼ wykonanie elementów odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa,  

◼ remont przydrożnego rowu odwadniającego; 

◼ remont istniejącego przepustu pod koroną drogi. 

Koszt dokumentacji:4 000,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 413 372,98 zł brutto 

(PROMESA z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie: 

211 178,00 zł brutto) 

 

18. Remont drogi gminnej Nr 122114R ulicy Siewnej w km 0+000 do 0+123 

w miejscowości Tarnobrzeg. 

Termin realizacji: 25.06.2018 r. - 31.10.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

◼ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 123 mb, 

◼ wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym, wykonanie zjazdów do posesji. 

Koszt dokumentacji 6 765,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 130 953,12 zł brutto. 

(PROMESA z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie: 60 

000,00 zł brutto) 
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19. Remont drogi gminnej Nr 122112R ulicy Zaułek w km 0+003 do 0+079 w miejscowości 

Tarnobrzeg. 

Termin realizacji: 25.06.2018 r. - 31.10.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

◼ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 76 mb, 

◼ wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym, 

◼ wykonanie zjazdów do posesji. 

Koszt dokumentacji: 4 920,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 101 519,90 zł brutto 

(PROMESA z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie: 

60 000,00 zł brutto) 

 

20. Remont drogi gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009 do 0+300 

w  miejscowości Tarnobrzeg. 

Termin realizacji: 05.11.2018 r. - 30.11.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 291 mb wykonanie utwardzenia 

poboczy materiałem kamiennym. 

Koszt dokumentacji: 9 840,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 159 661,93 zł brutto 

(PROMESA z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie: 

127 729,00 zł brutto) 

 

21. Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji: 13.08.2018 r. - 30.11.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa (nadzór autorski). 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

◼ przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej na odcinku od km 

0+026,14 do km 0+620 (długość odcinka ok. 594 mb); 

◼ przebudowa elementów ulic: krawężników i obrzeży; 

◼ przebudowa istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe od km 0+026,14 do km 

0+694 (długość odcinka ok. 668 mb);  

◼ przebudowa oświetlenia ulicznego – wymiana latarni oświetlenia ulicznego;  
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◼ przebudowa odwodnienia drogi poprzez wymianę i regulację wysokościową studni 

i wypustów;  

◼ przebudowa elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. oznakowanie pionowe i poziome;  

◼ przebudowa zjazdów i zatok autobusowych z kostki brukowej; 

◼ przebudowa sieci podziemnego uzbrojenia terenu. 

Koszt nadzoru autorskiego: 1 200,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 3 535 996,58 zł brutto 

(dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności 

Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 1 375 803,00 zł brutto) 

 

21. Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta 

Tarnobrzega – wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie robót 

wykończeniowych I-go piętra – pomieszczenia Nr 104, 105, 106/107, 108 

Termin realizacji: 09.10.2018 r.  - 30.11.2018 r. 

◼ Roboty budowlane w zakresie: 

◼ Roboty malarskie;  

◼ Roboty wewnętrzne tynkarskie i murarskie; 

◼ Roboty ciesielsko-stolarskie, posadzki z parkietu; 

◼ Montaż ościeżnic  i parapetów wraz z pracami konserwatorskimi; 

◼ Instalacje elektryczne. 

Koszt robót budowlanych:188 839,56 zł brutto 

Zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Infrastruktura Kultury. 

 

22. „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega – sale nr 1 i 2” 

w ramach zadania: „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum 

Historii Miasta Tarnobrzega” 

Termin realizacji: 06.12.2018 r. - 27.12.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Wykonanie stałej ekspozycji w zakresie: 

2.1 Modernizacja wnętrz pod kątem wystawienniczym: 

◼ wykonanie zabudowy g-k,  

2.2 Prace stolarskie: 

◼ panele MDF, 

2.3 Gabloty: 
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◼ wykonanie gablot – szt. 18, 

2.4 Oświetlenie: 

◼ wykonanie oświetlenia wystawy. 

2.5 Wykonanie tabliczki informacyjnej. 

Koszt dokumentacji: 12 300,00 zł brutto. Wykonanie stałej  ekspozycji: 133 860, 44 zł brutto 

Zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Infrastruktura Kultury. 

 

23. Przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika Odzyskania Niepodległości 

na osiedlu Sobów przy ul. Gen. Bema -  działka o nr ew. 1136. 

Termin realizacji: 13.08.2018 r. - 07.11.2018 r.  

Zakres prac: 

◼ konserwacja rzeźby kamiennej o łącznej pow. 50 dm2, 

◼ konserwacja detalu architektonicznego prostego o łącznej pow. 555 dm2, 

◼ konserwacja istniejącej tablicy inskrypcyjnej wraz z pozłoceniem liter, 

◼ wykonanie i montaż nowej tablicy pamiątkowej (po uprzednim demontażu obecnie 

istniejącej, nierdzewnej tablicy znajdującej się w dolnej strefie cokołowej). Inskrypcja 

na tablicy pamiątkowej wykonana metodą złocenia liter. 

◼ wykonanie izolacji poziomej i pionowej. 

Wartość prac konserwatorskich:26 684, 00 zł brutto 

  

24. Wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Odzyskania Niepodległości wraz 

z zagospodarowaniem terenu położonym na działce o nr ew. 1136 – osiedle Sobów. 

Termin realizacji: 31.08.2018 r. - 29.10.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

◼ remont istniejącego ogrodzenia – 54,50 mb, 

◼ remont istniejącego chodnika z kostki betonowej stanowiącego dojście do pomnika 

Odzyskania Niepodległości – 18,60 m2, 

◼ remont istniejących  schodów betonowych przy pomniku, 

◼ wykonanie opaski z kostki granitowej wokół pomnika – 5,2 m2. 

Koszt dokumentacji: 2 700,00 zł brutto. Roboty budowlane: 29 975,10 zł brutto 

 



55 | S t r o n a  

 

25. Przeniesienie i renowacja pomnika Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem 

terenu na działkach o nr ew. 2051/77; 2051/78 i 2051/58 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji:31.08.2018 r. - 29.10.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

◼ demontaż pomnika Józefa Piłsudskiego oraz płyty betonowej z krzyżem Virtuti Militari 

z działki o nr ew. 631/6 w Tarnobrzegu, 

◼ renowacja pomnika Józefa Piłsudskiego, 

◼ wykonanie płyty granitowej o wym. 43,00x90,00 cm z inskrypcją oraz montaż do lica płyty 

medalionu z popiersiem Józefa Piłsudskiego, 

◼ wykonanie płyty granitowej pod krzyż Virtuti Militari o wym. 100x100x10 cm, 

◼ montaż pomnika na terenie działek o nr ew. 2051/77 i 2051/78, 

◼ wykonanie utwardzenia z kostki granitowej wokół pomnika o pow. ok. 8 m2, 

◼ wykonanie utwardzenia z kostki brukowej istniejącego terenu zielonego na działkach 

o nr ew. 2051/58 i 2051/77 o pow. 74,5 m2. 

Koszt dokumentacji: 3 700,00 zł brutto, Koszt robót budowlanych: 57 912,50 zł brutto 

 

26. Transport piasku w ilości 1100 m3 na działkę gminną o nr ewid.  1167 położoną 

w obrębie Sobów. 

Termin realizacji: 24.04.2018 r. - 08.05.2018 r.  

Zakres prac: 

◼ załadunek piasku (materiał Zamawiającego) na działce gminnej o nr ewid. 921 - obręb 

Sobów; 

◼ transport piasku – do 1,5  km; 

◼ rozładunek piasku na działce o nr ewid. 1167 - obręb Sobów. 

Koszt: 9 999,90 zł brutto 

 

27. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury – 

Remont i renowacja części zabytkowej TDK, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV 

– Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. kultura. 

Termin realizacji - Zadanie nr 1: 28.11.2017 r. - 23.07.2018 r. 

Termin realizacji - Zadanie nr 2: 17.07.2018 r. - 10.08.2018 r. 

Termin realizacji - Zadanie nr 3: 17.07.2018 r. - 10.08.2018 r. 
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Termin realizacji - Zadanie nr 4: 22.08.2018 r. - 12.09.2018 r. 

Termin realizacji - Zadanie nr 5: 22.08.2018 r. - 12.09.2018 r. 

Termin realizacji - Zadanie nr 6: 17.08.2018 r. - 21.09.2018 r. 

Zadanie nr 1: 

- Nadzór autorski. 

- Roboty budowlane: 

1) Roboty budowlane obejmujące Salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, 

pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę 

wentylacyjną, w tym: 

◼ branża architektoniczna: roboty wykończeniowe wewnętrzne (izolacje, murowanie, 

tynki, boazerie, malowanie ścian, okładziny), wymiana posadzek drewnianych 

i ceramicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje wraz z renowacją 

sztukaterii i obróbką blacharską, izolacje otokowe z osuszaniem murów, elementy 

zewnętrzne (balustrady, schody, zadaszenie), wymiana warstw stropu drewnianego 

wraz z izolacją, iniekcje murów fundamentowych. 

◼ branża sanitarna: instalacje c.o. wraz z wymianą grzejników, instalacja wodociągowa, 

instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą, instalacja wentylacji i klimatyzacji 

wraz z urządzeniami, instalacja ciepła technologicznego, kanalizacja deszczowa 

zewnętrzna,  

◼ branża elektryczna: rozdzielnice, linie zasilające, instalacja oświetleniowa wraz 

z oprawami, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania odbiorów 

technologicznych, 

◼ branża audiowizualna: system multimedialny, system nagłośnienia, system oświetlenia 

scenicznego, system kratownic scenicznych, kurtyna sceniczna. 

◼ branża drogowa: roboty rozbiórkowe, konstrukcja jezdni i chodników o nawierzchni 

z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. łącznej 508 m2.   

2) System wystawienniczy składający się z 12 szt. ram prezentacyjnych, o wym. 1500 x 2000 

mm, wykonanych z aluminium  oraz 4-ch szt. gablot wystawowych o wym. 400 x 600 x 1810 

mm z płyt mdf wraz z  oświetleniem Led – 10 szt. oraz monitoringiem (system CCTV) 

obejmującym montaż 6 kamer, rejestrator i stację podglądu w części zabytkowej 

Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 

3) Budowa iluminacji elewacji północnej części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury 

obejmującej montaż wzdłuż ścian budynku 11 szt. opraw iluminacyjnych z zastosowaniem 

oświetlenia LED wraz z wykonaniem oświetlenia parkingu wewnętrznego poprzez  montaż  

2-ch latarni oświetlenia parkowego w otaczającej zieleni.  

4) Przebudowa ogrodzenia TDK na odcinku długości 20m,  obejmująca wykonanie cokołu wraz 

z izolacją wys. 45 cm z cegły klinkierowej , montaż przęseł z profili stalowych z elementami 

dekoracyjnymi o wym. 350 cm i  250 cm na słupkach z kwadratowych profili o wym. 
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80x80x4 mm, montaż furtki wejściowej jednoskrzydłowej szer. 102 cm oraz bramy 

wjazdowej przesuwnej, szer. 6,0 m, otwieranej na pilota. 

5) Wykonanie altany śmietnikowej o wym. 3,0 x 4,0 m, na fundamencie, ściany murowane 

z cegły klinkierowej pełnej, dach w konstrukcji stalowej, obudowa dachu z blachy 

dachówkopodobnej, nawierzchnia śmietnika z kostki betonowej gr. 8 cm.  

Zadanie nr 2: 

Zakup wraz z dostawą wyposażenia sceniczno-wystawienniczego do Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury przy  

ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu. 

Zadanie nr 3:  

Zakup wraz z dostawą instrumentów muzycznych do Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. 

Słowackiego 2 w Tarnobrzegu. 

Zadanie nr 4: 

Dostawa wyposażenia meblowego do Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2 

w Tarnobrzegu. 

Zadanie nr 5: 

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu. 

Zadanie nr 6: 

Dostawa kosza na śmieci, stojaka na rowery, tablicy zewnętrznej. 

  

Zadanie nr 1: Koszt nadzoru autorskiego: 3 690,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 

2 458 770,00 zł brutto 

Zadanie nr 2: Koszt zakupu wyposażenia sceniczno-wystawienniczego: 35 748, 72 zł 

Zadanie nr 3: Koszt zakupu instrumentów muzycznych: 104 541,08 zł 

Zadanie nr 4: Koszt zakupu wyposażenia meblowego: 43 708,05 zł brutto  

Zadanie nr 5: Koszt zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 47 724,00 zł 

brutto  

Zadanie nr 6: Dostawa kosza na śmieci, stojaka na rowery, tablicy zewnętrznej: 4 428,00 zł 

brutto  

Środki UE (RPO WP 2014-2020) : 2 303 080,27 zł brutto  

 

28. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza. 

Termin realizacji: 24.04.2018 r. – 09.08.2018 r. 

1. Dokumentacja projektowa (nadzór autorski). 
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2. Roboty budowlane w zakresie: 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 30 miejsc 

postojowych, budowa chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Tracza 

o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia panelowego, zieleń, 

sadzenie drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenie uliczne, 

przebudowa i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych, monitoring. Nadzór autorski: 

Koszt: 369,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 259 956,38 zł brutto 

 

29. Budowa miejskiego żłobka w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji:04.05.2018 r. – 14.09.2018 r.  

1. Dokumentacja projektowa (nadzór autorski). 

2. Zakres rzeczowy zadania (roboty budowlane i wyposażenie):  

Budowa obiektu żłobka w technologii modułowej, 1-kondygnacyjnego,  o pow. użytkowej 

611,30 m2 i kubaturze 1833,90 m3, dla 60 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3-ch lat, 3 – 

oddziałowego ( z podziałem na  grupy wiekowe)  wraz z  zagospodarowaniem terenu 

obejmującym wykonanie chodników, parkingów,  ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznych, 

placów zabaw. Rozwiązania funkcjonalne przewidują  wydzielenie pomieszczeń 

gospodarczych,  biurowych  oraz  na  pobyt  dzieci  ( miejsca zabaw i wypoczynku) , a także 

wyposażenie obiektu w meble, sprzęt oraz  pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych.    

Koszt nadzoru autorskiego: 300,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych i wyposażenie: 

3 594 000,00 zł brutto (dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3-ch  „Maluch +” 2018:1 200 000,00 zł brutto) 

 

30. Budowa remizy OSP na Osiedlu Podłęże (dokumentacja) 

 Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz 

z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budynek 

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Domu Osiedlowego na działce nr 1/451 

w Tarnobrzegu na osiedle Podłęże”.  

 Budynek ma być obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i będzie przeznaczony 

dla potrzeb OSP oraz dla mieszkańców osiedla Podłęże pełniąc również funkcję Domu 

Osiedlowego. 

 Budynek będzie zawierać:  

◼ dwa garaże w tym jeden z kanałem,  

◼ wieżę strażacką do suszenia węży,  

◼ pomieszczenie szatni (męska, damska),  

◼ toalety (męska, damska),  
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◼ prysznice,  

◼ biuro Zarządu,  

◼ pomieszczenie kotłowni,  

◼ salę zebrań,  

◼ zaplecze kuchenne,  

◼ magazyn gospodarczy. 

 Koszty realizacji wyniósł 34 440,00 zł brutto. Inwestycję zrealizowano 21.12.2018 roku.  

 

31. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów 

dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega 

 Zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę wyposażenia dla: 

Gimnazjum nr 1/Szkoły Podstawowej nr 3: 

◼ zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej),  

◼ zakup mebli do pracowni komputerowej (informatycznej),  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej,  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do sali chemicznej,  

◼ zakup mebli do pracowni chemicznej (sali chemicznej),  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do sali matematycznej,  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do sali fizycznej. 

 

Gimnazjum nr 2/Szkoły Podstawowej nr 4: 

◼ zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej,  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, 

◼ zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej,  

◼ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej,  

◼ zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej),  

◼ zakup mebli do pracowni komputerowej (informatycznej). 

 Wydatki w 2018 roku wyniosły 287 940,61 zł. Środki otrzymane na realizację zadania: 

819 622,33 zł (2017/2018 rok – Umowa na dofinansowanie zadania: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – 

Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 

Szkolnictwo ogólne. Inwestycję zrealizowano 17.09.2018 roku. 
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32. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę 

infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu. 

 Zakres zadania obejmował: 

◼ dostawę wyposażenia Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 15, 

◼ dostawę pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 7,  

◼ dostawę sprzętu multimedialnego do Przedszkola Nr 7, 

◼ dostawę sprzętu multimedialnego do Przedszkola Nr 15 

◼ przebudowę placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15, w tym:  

◼ wykonanie nawierzchni bezpiecznej,  

◼ dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw,  

◼ dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,  

◼ monitoring i oświetlenie placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15, w tym:  

◼ monitoring: kamery, rejestrator, dysk , monitor, kable,  

◼ oświetlenie: halogeny, lampa solarna, kable. 

 Wydatki w 2018 roku wyniosły 655 687,48 zł. Środki otrzymane na realizację zadania: 

754 128,27 zł (2017/2018 rok – Umowa na dofinansowanie zadania: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – 

Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 

Przedszkola.  

 Inwestycja została zrealizowana 13.08.2018 roku. 

 

33. Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprze przebudowę pracowni 

zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia 

 Zakres rzeczowy zadania objął dostawa wyposażenia dla: 

CKP: 

◼ dostawa wyposażenia, narzędzi, elektronarzędzi oraz sprzętu dla Pracowni Technik 

Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej,  

◼ dostawa modułu fotowoltaicznego do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej,  

◼ dostawa instalacji kolektora słonecznego do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów 

Energetyki Odnawialnej,  

◼ dostawa pompy ciepła do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej,  
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dostawa kotła opalanego biomasą do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej,  

◼ dostawa turbiny wiatrowej do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni Technik Elektronik,  

◼ dostawa programu dla Pracowni Technik Elektronik,  

◼ dostawa urządzeń do Pracowni Technik Elektronik,. 

 

ZSP nr 2: 

◼ dostawa mebli do Pracowni hotelarstwa,  

◼ dostawa wyposażenia do Pracowni hotelarstwa,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni hotelarstwa,  

◼ dostawa sprzętu elektronicznego i AGD do Pracowni hotelarstwa,  

◼ dostawa mebli do Pracowni obsługi konsumenta,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni obsługi konsumenta,  

◼ dostawa sprzętu AGD do Pracowni obsługi konsumenta,  

◼ dostawa sprzętu elektronicznego do Pracowni logistycznej,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni logistycznej,  

◼ dostawa mebli do Pracowni logistycznej,  

◼ dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 18 stanowisk do Pracowni logistycznej, 

◼ dostawa sprzętu elektronicznego do Pracowni spedycyjnej,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni spedycyjnej,  

◼ dostawa mebli do Pracowni spedycyjnej,  

◼ dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 24 stanowiska do Pracowni spedycji,  

 

Internatu Budowlanki: 

◼ dostawa sprzętu AGD i RTV,  

◼ dostawa pościeli i drobnego sprzętu gastronomicznego,  

◼ dostawa pomocy dydaktycznych,  

◼ dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z osprzętem,  

◼ monitoring z instalacją,  

◼ dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,  
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◼ zaprojektowanie i dostawa mebli,  

◼ sieć internetowa wraz z instalacją 

 Wydatki poniesione na inwestycję w 2018 roku wyniosły 1 070 237,85 zł. Środki otrzymane 

na realizację zadania: 819 622,33 zł (2017/2018 rok – Umowa na dofinansowanie zadania: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś 

priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, 

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.  

 Inwestycję zrealizowano 22.08.2018 roku. 

 

34. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – 

Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza 

i St. Orła 

 Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

oraz budowę siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, składającej się z sześciu 

urządzeń oraz strefy relaksu:  

▪ dwóch stołów do gry w szachy/warcaby,  

▪ czterech ławek z oparciem,  

▪ kosza na śmieci,  

▪ tablicy z regulaminem, 

▪ pięciu stojaków na rowery,  

▪ nasadzeń tawuł japońskich w odmianie „Goldflame”, tawuł japońskich w odmianie „Little 

Princess”;  

▪ wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej 

trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek;  

▪ wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru szarego. 

 

 Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 115 387,02 zł. Budowa wyniosła natomiast 

25 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”). Inwestycję 

zakończono 30.04.2019 roku. 

 

35. Park rekreacyjny Przy Stadionie z nową siłownią i altaną  

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz 

budowę siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu, na która złożyło się: 

▪ podłoże z kostki brukowej 

▪ urządzenia na podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o kolorze zielonym 

▪ montaż elementów strefy relaksu, w tym: 

▪ montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, 

▪ montaż ławek,  
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▪ kosze na śmieci,  

▪ stojak na rowery, 

▪ nasadzenia krzewów i drzew, 

▪ budowa ogrodzenia;  

▪ budowa drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 m, 

▪ budowa chodnika, 

▪ budowa utwardzenia terenu wokół altany oraz stołu 

 

 Koszt inwestycji wyniósł 151 848,09 zł, w tym 25 000,00 zł to dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 

2018”. Prace zakończono 20.11.2018 roku. 

 

36. „Jeśli o naukę i zabawę chodzi – skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi” – 

modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

oraz prace modernizacyjne placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 

w Tarnobrzegu, w tym: 

▪ budowę altany,  

▪ wymianę zadaszenia nad piaskownicami, 

▪ wymianę nawierzchni chodnika,  

▪ remont oświetlenia,  

▪ rozbudowę instalacji monitoringu, 

▪ wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, 

▪ dostawę i montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławek z oparciem (szt.3), kosza na śmieci, 

stojaku rowerowego (szt. 1), wyposażenie altany - kompletu. Grillowego (stolik + 

ławeczki: 6 szt.).  

 Wartość inwestycji wyniosła 112 827,62 zł. Prace sfinalizowano 14.08.2018 roku. 

 

37. Budowa siłowni zewnętrznej – Osiedle Sielec 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz 

budowę siłowni plenerowe, na którą składało się sześć urządzeń, oraz strefy relaksu, w której 

przewidziano: 

▪ stół do gry w szachy/warcaby,  

▪ cztery ławki z oparciem, 

▪ kosz na śmieci,  

▪ tablicę z regulaminem 

▪ trzy stojaki na rowery,  

▪ nasadzenia tawuł japońskich w odmianie „Goldflame”; 
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▪ wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej 

trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek;  

▪ wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru piaskowego;  

▪ demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż jego w nowym miejscu. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 75 023,05 zł., w tym 25 000,00 zł to dofinansowanie ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

EDYCJA 2018”). Prace sfinalizowano 27.11.2018 roku. 

 

38.  Budynek Domu Osiedlowego – Osiedle Sielec 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz 

wykonanie docieplenia 3 ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm, w tym: 

▪ docieplenie cokołu styrodurem grubości 6 cm,  

▪ wymiana obróbek blacharskich przy 7 oknach, 

▪ wymiana ogrodzenia po stronie wschodniej, 

▪ wtopienie istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę fi 10 mm i zatopienie w styropianie  

oraz wykonanie złącza kontrolnego. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 52 235,00 zł. Inwestycję zakończono 13.07.2018 roku 

 

39.  Sobów – Osiedle Marzeń – etap I 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: 

budowa sieci alejek ułatwiających dostęp do obiektów rekreacyjnych wraz z ławkami, w tym: 

▪ budowa oświetlenia,  

▪ dostawa i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego,  

▪ nasadzenia drzew i krzewów, 

▪ załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości 1100,00 m3 

▪ roboty ziemne,  

▪ obrzeża betonowe o wymiarze 20x6 cm na ławie betonowej,  

▪ podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,  

▪ nawierzchnię z kostki betonowej grubości. 6 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 99 741,00 zł. Inwestycję zakończono 30.11.2018 roku. 

 

40.  Budowa placu zabaw na Placu Górnika 

 Zakres rzeczowy zadania objął: 

▪ roboty przygotowawcze 
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▪ wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) placu zabaw  

▪ dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw  

 

 Wartość inwestycji wyniosła 99 761,14 zł. Inwestycję zakończono 30.11.2018 roku. 

 

41. Aktywny park rozrywki w Wielowsi „Stawik” 

 Zakres rzeczowy zadania objął: 

▪ wykonanie miejsca na ognisko,  

▪ zabezpieczenie paleniska,  

▪ montaż ławek,  

▪ dostawa i montaż ławek na widowni,  

▪ dostawa i montaż ławek parkowych,  

▪ wykonanie oświetlenia obiektu (lampy parkowe) 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 98 923,73 zł. Inwestycję zakończono 08.05.2018 roku. 

 

42.  Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Dębowa 

Polana” na działce przy ul. Wędkarskiej o nr 475/20– Etap I 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz 

budowę altany parkowej na ok. 100 osób, składającej się z części konsumpcyjnej, tanecznej 

oraz niezadaszonego zewnętrznego tarasu, pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z ladą 

barową. 

 W tym celu wykonano: 

▪ roboty ziemne i fundamentowe,  

▪ roboty posadzkowe altany i tarasu,  

▪ konstrukcję altany,  

▪ roboty pokrywcze,  

▪ obróbki blacharskie,  

▪ stolarkę okienną i drzwiową 

Wartość inwestycji wyniosła 137 743,73 zł. Inwestycję zakończono 30.04.2019 roku. 

 

43.  Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu 

– Os. Ocice 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe oraz 

budowę siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, składająca się z: 

▪ sześciu urządzeń siłowych  

▪ trzech urządzeń sprawnościowych;  
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▪ nawierzchni pod urządzenia sprawnościowe - nawierzchnia bezpieczna z materiałów 

przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm, amortyzujących upadek 

dzieci;  

▪ nawierzchni pod urządzenia siłowni - nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy 

w kolorze zielonym, amortyzująca upadek;  

▪ nawierzchni części komunikacyjnej z kostki betonowej koloru piaskowego łączącą 

urządzenia sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi; 

▪ strefy relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie 

tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na rowery; ogrodzenie urządzeń sprawnościowych: 

ogrodzenie panelowe wysokości 1,00 m. wraz z furtką; nasadzenia tawuł japońskich 

w odmianie „Goldflame”. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 134 438,70 zł., w tym 50 000,00 zł to dofinansowanie ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

EDYCJA 2018”. Inwestycję zakończono 30.04.2019 roku. 

 

44.  Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu”, kat. V A, 

bieżnia 400 m (wg PZLA), zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się 

o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wartość inwestycji wyniosła 66 633,50 zł. Inwestycję zakończono 30.03.2018 roku. 

 

45.  Zakup bramek do piłki nożnej – Os. Ocice 

 Zakres rzeczowy zadania objął dostawę i montaż 2 szt. bramek do piłki nożnej na osiedlu 

Ocice w Tarnobrzegu, w tym: 

▪ bramka do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 m – szt.2, materiał: aluminium owal 120/100 

mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi.  

▪ rama główna bramki malowana metoda proszkowa na kolor biały. 

▪ Komplet stanowią: 

▪ rama główna bramki – 2 szt. 

▪ tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi, - 2 kpl. 

▪ słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach – 2 kpl. 

▪ ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry – 2 szt. 

▪ siatka do bramki, wykonana z PE, grubość splotu 4 mm, głębokość siatki góra/dół - 200 

cm – 2 szt., 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 9 963,00 zł. Inwestycję zakończono 20.03.2018 roku. 
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46.  Wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku wielorodzinnym przy ul. Sokolej 10  

w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął rozebranie starego ogrodzenia, wykonanie cokołu 

betonowego, montaż paneli ogrodzenia na słupkach stalowych, wywóz gruzu. Wartość 

inwestycji wyniosła 8 814,96 zł. Inwestycję zakończono 25.06.2018 roku. 

 

47.  Remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych  

w Tarnobrzegu:  

Budynek użytkowy ul. Sandomierska 27: 

▪ wymiana deszczowych rur spustowych (5 szt.) z udrożnieniem jednego odpływu do 

studzienki,  

▪ remont kominów (5 szt.) oraz gzymsów od strony południowej,  

▪ demontaż komina nieczynnej kotłowni,  

▪ remont dachu nad salami gimnastycznymi.  

 

Budynek użytkowy ul. Warszawska 310B:  

▪ remont tynków kominów ponad dachem.  

 

Budynek użytkowy ul. Warszawska 310:  

▪ zabezpieczenie wkładem stalowym kanału spalinowego z kotłowni,  

 

Budynek użytkowy ul. Dworska 2:  

▪ remont pokrycia dachowego z papy nad halą wysoką (wymiana) wraz z obróbkami 

blacharskimi,  

▪ uszczelnieniem świetlików i wentylatorów, remont sufitów z płyt. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 50 339,35 zł. Inwestycję zakończono 12.09.2018 roku. 

 

48. Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ul. Wyspiańskiego 12 

w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął remont pomieszczeń biurowych (6 pokoi): remont posadzki, 

uzupełnienie tynków ścian, okładziny z płyt g-k., malowanie farbami emulsyjnymi ścian 

i sufitów po uprzednim zagruntowaniu podłoża, montaż gniazd wtyczkowych, montaż opraw 

oświetleniowych, obsadzenie kratek wentylacyjnych. Wartość inwestycji wyniosła 35 009,60 

zł. Inwestycję zakończono 12.12.2018 roku. 
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49. Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej 

do budynku Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął: 

▪ roboty ziemne,  

▪ ławy betonowe,  

▪ podbudowa z piasku stabilizowanego cementem,  

▪ podbudowa z kruszywa,  

▪ nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,  

▪ balustrady ze stali nierdzewnej,  

▪ obsadzenie palisady betonowej,  

▪ wywóz ziemi. 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 19 680,00 zł. Inwestycję zakończono 31.08.2018 roku. 

 

50. Remont pomieszczenia pryszniców i wc w budynku klubu sportowego na osiedlu 

Ocice w Tarnobrzegu 

 Zakres rzeczowy zadania objął  

◼ remont posadzki, 

◼ okładziny ścian, 

◼ malowanie ścian i sufitów, 

◼ instalacja wod-kan, 

◼ montaż pisuaru, 

◼ wymiana baterii natryskowej i umywalkowej 

 

 Wartość inwestycji wyniosła 14 698,76 zł. Inwestycję zakończono 08.05.2018 roku. 

 

51. Remont dachu na budynku magazynu przeciwpowodziowego (stara remiza OSP 

Mokrzyszów) w Tarnobrzegu ul. Strażacka 5 

 Zakres rzeczowy zadania objął remont dachu dwuspadowy o powierzchni ok. 168 m2: 

▪ wymianę istniejącego pokrycia dachowego, 

▪ wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem.  

 

 Wartość inwestycji wyniosła 16 900,00 zł. Inwestycję zakończono 23.03.2018 roku. 

 

52. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 

o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu – 

oświetlenie.  

Wykonanie wydatków:3 444,00 zł. 
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Środki otrzymane na realizację zadania: 3 444,00 zł  

Zakres rzeczowy:  

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej skablowania istniejącego 

odcinka napowietrznej linii oświetleniowej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. 

Zadanie zakończono – 30.10.2018 r. 

 

53. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa, Ziołowa, Dąbrowa, 

Nowowiejska-boczna, Krzywa, 12 Października, Poziomkowa w Tarnobrzegu”  

Wykonanie wydatków: 52 890,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania:52 890,00 zł  

Zadanie zakończono – 23.11.2018 r. 

Zakres rzeczowy: Roboty budowlane w trakcie realizacji.  

Termin zakończenia 01.10.2018r. 

 

54. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na ulicach: Bema, Starowiejska, Dąbie, 

Plebańska, Czereśniowa, alejki Zamek Dzikowski, alejka na cmentarzu os. Miechocin, 

Św. Barbary, Św. Barbary-działki w Tarnobrzegu”. Budowa obwodnicy miasta 

Tarnobrzega. 

Wykonanie wydatków:58 700,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania: – 58 700,00 zł brutto 

Zadanie zakończono – 19.11.2018 r 

 

55. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Warszawska-Magdalenka, Wisłostrada-wiata, 

MOPR - parking, siłownia z pyłomierzem, Garażowa, Zwierzyniecka-garaże 

w Tarnobrzegu.”  

Wykonanie wydatków: 121 850,00 zł 

Środki otrzymane na realizacje zadania: 121 850,00 brutto 

Zadanie zakończono – 23.11.2018 r 

 

56. Dobudowa instalacji oświetlenia świątecznego na ul. kardynała Wyszyńskiego 

w Tarnobrzegu. 

Wykonanie wydatków: 2 460,00 zł 

Zadanie zakończono – 30.10.2018 r. 

Środki otrzymane na realizację zadania: 2 460,00 brutto 
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6. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK 
 

 

6.1. PROCEDURA WYŁANIANIA PROJEKTÓW 

 

Rozpoczęcie realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszonego na 2018 rok 

zainicjowała Uchwała Nr XLII/416/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 

budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego 14 czerwca 2017 roku. 

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega 

przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców Miasta zadań 

w trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na rok 2018, 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 2018 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: 

1) budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej,  

2) działania mającego na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, 

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym 

poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia 

Projektem zgłaszanym w ramach Budżetu Obywatelskiego mogło być zadanie: 

1) ogólnomiejskie – rozumiane, jako projekt służący mieszkańcom całego miasta, 

co oznacza, że dotyczy on potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i który 

przyczynia się do społeczno- gospodarczego rozwoju miasta, 

2) osiedlowe – rozumiane, jako projekt, który ze względu na zakres lub właściwości 

zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega. 

 Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w 

ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku nie mogła być wyższa niż 2 000 000,00 zł, przy 

czym kwotę tę określało się w następujący sposób:  

1) 400 tys. zł przeznaczonych było na projekty ogólnomiejskie,  

2) 1 600 tys. zł przeznaczonych zostało na projekty osiedlowe, 
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 Kwota przeznaczona na projekty osiedlowe podzielona była równo na wszystkie osiedla 

Miasta i wynosiła nie więcej niż 100 tys. zł dla sfinansowania projektów dotyczących jednego 

osiedla w Mieście. 

 Do realizacji na 2018 rok wchodziły projekty, które w głosowaniu otrzymały największą 

liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany typ projektów 

(ogólnomiejskiego i osiedlowych). 

 Każdy projekt zgłaszany zgłaszany do budżetu obywatelskiego musiał spełniać wymogi 

formalne oraz posiadać 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega. 

 Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ustalony został Zarządzeniem 

Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia 

harmonogramu konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 

Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z wymienionym aktem 

prawnym zgłaszanie projektów odbywało się w okresie od 1 do 31 lipca 2017 roku. Głosowanie 

nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie odbywało się 1 i 8 października w lokalach 

wyborczych zlokalizowanych w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. 

 Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło 50 projektów (16 ogólnomiejskich 

i 34 osiedlowych) z czego 13 zweryfikowano negatywnie (8 projektów ogólnomiejskich 

i 5 projektów osiedlowych). Pod głosowanie poddanych zostało 37 projektów 

(8 ogólnomiejskich i 29 osiedlowych). 

 Poniższe tabele prezentują zweryfikowane pozytywnie projekty zgłoszone przez 

mieszkańców w kategorii projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. 

 

Tabela 16. Projekty ogólnomiejskie zweryfikowane pozytywnie. 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Opis projektu (na podstawie 

formularza zgłoszeniowego) 

Przewidywan

y koszt 

projektu 

1. 
Dom wędrowca z 

sala warsztatową. 
ul. Wiślana 

Zadanie przewiduje budowę 

domu wędrowca z salą 

warsztatową w której odbywać się 

będą warsztaty i spotkania dla 

mieszkańców. Projekt zakłada 

zagospodarowanie poddasza na 

pokoje sypialniane. 

400 000,00 zł 

2. 

Droga dojazdowa do 

cmentarza 

parafialnego. 

Osiedle 

Wielowieś 

Zadanie przewiduje wykonanie 

nowej drogi dojazdowej do 

cmentarza parafialnego. 

400 000,00 zł 

3. 

Przedszkole dla 

zwierząt- wykonanie 

budynku dla zwierząt 

młodych, wykonanie 

i remont instalacji, 

dokończenie 

Osiedle 

Nagnajów 

Zadanie przewiduje wykonanie 

przedszkola dla zwierząt mające 

na celu pomoc chorym i 

okaleczonym zwierzętom. 

400 000,00 zł 
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ogrodzenia 

schroniska. 

4. 

Tarnobrzeski 

AIRSCREEN- czyli 

kino plenerowe dla 

tarnobrzeżan. 

Tereny nad 

Jeziorem 

Tarnobrzeskim 

oraz Parku 

Dzikowskiego 

Zadanie przewiduje budowę kina 

plenerowego dla mieszkańców 

Tarnobrzega. Dodatkowo zakup 

krzeseł, leżaków, lampionów. 

200 000,00 zł 

5. 

Park im. 

Młodzieżowego 

Ruchu Oporu. 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje stworzenie 

Parku im. Młodzieżowego Ruchu 

Oporu na terenie między ul. 

Zwierzyniecką 

a Sienkiewicza mające na celu 

nadania temu terenowi funkcji 

historycznej. 

400 000,00 zł 

6. 

Rozbudowa parkingu 

przy cmentarzu 

komunalnym w 

Sobowie. 

Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje budowę 

nowych miejsc parkingowych 

wraz z oświetleniem, wykonanie 

nowego wyjazdu z parkingu, 

przebudowę wjazdu wraz z 

przystankiem komunikacji 

miejskiej przy cmentarzu 

komunalnym. 

400 000,00 zł 

7. 

Rozbudowa Stanicy 

ZHP w miejscowości 

Olchowiec. 

Olchowiec, 

Gmina Czarna 

Zadanie przewiduje rozbudowę 

stanicy ZHP- zakup pawilonu 

letniskowego, modernizację 

rozdzielni elektrycznej, oraz 

wykonanie zewnętrznych 

sanitariatów. 

400 000,00 zł 

8. 

Przyrodniczo- 

edukacyjne 

zagospodarowanie 

kompleksu leśnego 

Kamionka ,,Poznaj 

swój las". 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje 

zagospodarowanie Kompleksu 

leśnego Kamionka- utwardzenie 

ciągów komunikacyjnych, 

budowę nowego zbiornika 

wodnego, odmulenie istniejącego 

zbiornika, opracowanie i 

wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

400 000,00 zł 

 

Tabela 17. Projekty osiedlowe zweryfikowane pozytywnie 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Opis projektu  

Przewidywan

y koszt 

projektu 

1 

Park Street Workout 

połączony z mini 

siłownią dla 

seniorów. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje budowę 

Parku Street Workout oraz mini 

siłowni dla osób starszych. 

To wspaniały zamiennik siłowni 

pozwalający na różnorodność 

ćwiczeń. 

100 000,00 zł 

2 

Remont nawierzchni 

drogi wraz z 

instalacją oświetlenia 

ulicznego przy ul. 

Wyspiańskiego. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje remont 

nawierzchni drogi wraz z 

instalacja oświetlenia ulicznego. 

100 000,00 zł 



73 | S t r o n a  

 

3. 

Remont Domu 

Ludowego na 

Osiedlu 

Mokrzyszów. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje remont 

osiedlowego Domu Ludowego.  

Budynek służyć będzie 

mieszkańcom do celów 

kulturalno-sportowo-

wypoczynkowych. 

100 000,00 zł 

4. 

Rodzinny park 

rekreacyjny ,,Przy 

stadionie'' z nową 

siłownią i altaną. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni plenerowej, z sześcioma 

urządzeniami oraz altany 

z grillem. Całość ma stanowić 

kompleks rekreacyjno-sportowy 

dla młodych 

i starszych mieszkańców osiedla. 

100 000,00 zł 

 

5. 

Aktywny park 

rozrywki w Wielowsi 

,,Stawik" C.D. 

Osiedle 

Wielowieś 

Zadanie przewiduje dalszy ciąg 

realizacji projektu ,,Stawki"- 

oświetlenie obiektu, wykonanie 

miejsca na ognisko, 

zamontowanie ławek oraz 

wykonanie ,,toru przeszkód" dla 

dzieci i młodzieży. 

100 000,00 zł 

6. 

Chodnik przy ul. 

Wisłostrada na 

Osiedlu Nagnajów. 

Osiedle 

Nagnajów 

Zadanie przewiduje remont 

chodnika na ul. Wisłostrada. 
100 000,00 zł 

7. 
Remont ulicy 

Łokietka Etap II 

Osiedle 

Piastów 

Zadanie przewiduje remont ulicy 

Łokietka wraz z chodnikami. 
100 000,00 zł 

8. 

Remont alejki- 

chodnik od instalacji 

Natura 2000 do ul. 

Waryńskiego. 

Osiedle 

Przywiśle 

Zadanie przewiduje remont alejki 

z zachowaniem istniejącego 

oświetlenia oraz ławek 

parkowych. 

100 000,00 zł 

9. 

Budowa kanalizacji 

deszczowej ul. 

Ziołowa- Etap II- w 

zakresie budowa 

drogi od 

skrzyżowania z ul. 

Sadową w obrębie 

działek nr 267 i nr 

285 na odcinku 400 

m. 

Osiedle 

Podłęże 

Zadanie przewiduje remont drogi 

ulicy Ziołowej. 
100 000,00 zł 

10. 
Budowa siłowni 

zewnętrznej. 
Osiedle Sielec 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni zewnętrznej. 
50 000,00 zł 

11. 
Budynek domu 

osiedlowego. 
Osiedle Sielec 

Zadanie przewiduje docieplenie 

ścian, wymiany ogrodzenia 

budynku domu osiedlowego. 

50 000,00 zł 

12. 

II etap- dokończenie 

zadania ,,Utworzenie 

ciągu pieszo-

rowerowego od 

Parku Dzikowskiego 

do Osiedla Dzików". 

Osiedle 

Dzików 

Zadanie przewiduje wykonanie II 

etapu rewitalizacji drogi 

gruntowej, utworzenia ciągu 

pieszo- rowerowego od Muzeum 

Przemysłu Siarkowego do Parku 

Dzikowskiego. 

100 000,00 zł 
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13. 

II etap budowy 

parkingu dla 

samochodów 

osobowych i 

dostawczych przy ul. 

Tracza. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje wykonanie II 

etapu budowy parkingu dla 

samochodów osobowych i 

dostawczych na ulicy Tracza. 

100 000,00 zł 

14. 
Budowa placu zabaw 

na placu górnika. 

Osiedle Stare 

Miasto 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na Placu Górnika. 
100 000,00 zł 

15. 

Budowa placu zabaw 

na terenie osiedla 

Serbinów- ul. 

Kwiatkowskiego 

(działka 3613/1). 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na terenie Osiedla 

Serbinów- ulica Kwiatkowskiego. 

100 000,00 zł 

16. 

Budowa placu zabaw 

na terenie osiedla 

Serbinów- ul. 

Sienkiewicza 

(działka 1385/24). 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na terenie Osiedla 

Serbinów- ulica Sienkiewicza. 

 

100 000,00 zł 

 

17. 
Monitoring na 

osiedlu Serbinów 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje instalacje 

monitoringu na terenie Osiedla 

Serbinów. 

100 000,00 zł 

18. 

Bramka do piłki 

nożnej tulejowana- 

7,32 x 2,44 szt. 2. 

Osiedle Ocice 

Zadanie przewiduje wykonanie 

dwóch sztuk bramek do piłki 

nożnej tulejowanych o wymiarach 

7,32 x 2,44. 

10 000,00 zł 

19. 

Plac zabaw z 

podłożem trawiastym 

z elementami do 

ćwiczeń na świeżym 

powietrzu. 

Osiedle Ocice 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw 

z podłożem trawiastym 

z elementami do ćwiczeń dla 

rodziców i dzieci na ulicy Błonie. 

90 000,00 zł 

20. 

Oświetlenie ulic: 

Starowiejskiej, Dąbie 

i ks. Adama Burdy. 

Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje wykonanie 

oświetlenia ulic: Starowiejskiej, 

Dąbie oraz ks. Adama Burdy. 

100 000,00 zł 

21. 
Sobów- Osiedle 

Marzeń. 
Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje dalszą 

rozbudowę Parku Olszynka w 

celu podniesienia atrakcyjności 

osiedla. 

100 000,00 zł 

22. 

,,Jeśli o naukę i 

zabawę chodzi- 

skorzystają wszyscy 

starsi oraz młodzi"- 

modernizacja placu 

zabaw oraz otoczenia 

wokół Przedszkola nr 

12 w Tarnobrzegu. 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje modernizację 

placu zabaw oraz otoczenia wokół 

Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu. 

100 000,00 zł 

23. 

Budowa nowego 

placu zabaw przy 

ulicy Kopernika (na 

wysokości bloków nr 

4 i 6 przy ulicy 

Kopernika). 

Osiedle 

Siarkowiec 

Zadanie przewiduje budowę 

nowego placu zabaw przy ulicy 

Kopernika na wysokości bloków 

nr 4 i 6. 

100 000,00 zł 

24. 

Remont chodników 

przy ul. Św. Barbary 

na odcinku od 

Osiedle 

Siarkowiec 

Zadanie przewiduje remont 

chodników przy ulicy Św. 

Barbary oraz dostosowanie ich do 

100 000,00 zł 
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skrzyżowania z ulicą 

Gruntową do 

skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego. 

utworzenia brakującego odcinka 

trasy pieszo- rowerowej. 

25. 

Budowa siłowni 

zewnętrznej wraz 

z wykonaniem 

piłkochwytów na 

boisku. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni zewnętrznej wraz 

z wykonaniem piłkochwytów na 

boisku. Projekt ma na celu 

zapewnienie mieszkańcom 

spędzenia wolnego czasu oraz 

poprawy sprawności fizycznej. 

100 000,00 zł 

26. 

Budowa altany 

parkowej jako część 

kompleksu sportowo-

rekreacyjnego 

,,Dębowa Polana" na 

działce przy ulicy 

Wędkarskiej o nr 

475/20 

Osiedle 

Zakrzów 

Zadanie przewiduje budowę 

altany parkowej przeznaczonej na 

plenerowe okolicznościowe 

spotkania dla mieszkańców 

osiedla. 

100 000,00 zł 

27. 

II etap 

zagospodarowania 

terenu boiska przed 

budynkiem 

administracji TSM- 

budowa zadaszonej 

sceny i nasadzenia. 

Osiedle 

Dzików 

Zadanie przewiduje II etap 

zagospodarowania terenu boiska  

przed budynkiem TSM- budowa 

zadaszonej sceny oraz nasadzenia 

zieleni. 

100 000,00 zł 

28. 

Budowa oświetlenia 

ulicznego wzdłuż 

wewnętrznej drogi 

dojazdowej do 

nowego cmentarza 

parafialnego 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje budowę 

oświetlenia ulicznego wzdłuż 

wewnętrznej drogi dojazdowej od 

nowego cmentarza parafialnego 

w Tarnobrzegu. 

100 000,00 zł 

29. 

Zagospodarowanie 

terenu użyteczności 

publicznej w 

rozwidleniu dróg 

gminnych – ul. 12 

Października, 

Długosza, i Orła 

zakresem 

obejmującego 

budowę 

napowietrznej 

siłowni, ciągu 

pieszego i urządzonej 

zieleni parkowej  

(Etap II). 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje 

zagospodarowanie terenu 

użyteczności publicznej na 

Osiedlu Miechocin w rozwidleniu 

dróg gminnych – ulic: 12 

Października, J. Długosza i St. 

Orła- zakresem obejmującym: 

budowę napowietrznej siłowni, 

wykonanie ciągu dla pieszych, 

wykonanie urządzonej 

stylizowanej zieleni parkowej. 

100 000,00 zł 
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Głosowanie na projekty 

 W głosowaniu nad 29 projektami osiedlowymi mieszkańcy wybrali do realizacji 18. 

Z uwagi na możliwość wyboru projektów o najwyższej liczbie głosów, aż do wyczerpania puli 

środków dla każdego z osiedli (100 tys. zł) w dwóch osiedlach (Ocice i Sielec) do realizacji 

wybrano po dwa projekty. W pozostałych do realizacji wybrano po jednym projekcie. 

 Poniżej zamieszczona tabele przedstawiają wyniki głosowania na projekty zweryfikowane 

pozytywnie. Pogrubioną czcionka zaznaczono projekty wybrane do realizacji w 2018 roku.  

 

Tabela 18. Wyniki głosowania na projekty ogólnomiejskie. 

Lp. Tytuł projektu Ilość oddanych głosów 

1. 
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu 

komunalnym w Sobowie. 
1027 

2. 

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla 

zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, 

dokończenie ogrodzenia schroniska. 

889 

3. Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego. 848 

4. 
Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla 

tarnobrzeżan. 
686 

5. 

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie 

kompleksu leśnego Kamionka  

,,Poznaj swój las". 

438 

6. Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu. 191 

7. Dom wędrowca z salą warsztatową. 169 

8. Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec. 97 

 

Tabela 19. Wyniki głosowania na projekty osiedlowe. 

Tytuł projektu Ilość oddanych głosów 

OSIEDLE DZIKÓW 

II etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu 

pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do 

Osiedla Dzików". 

137 

II etap zagospodarowania terenu boiska przed 

budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej 

sceny i nasadzenia. 

54 
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OSIEDLE MIECHOCIN 

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej 

drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego 

w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164. 

26 

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej 

położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w 

rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, 

J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego 

budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i 

urządzonej zieleni parkowej  (Etap II). 

163 

OSIEDLE MOKRZYSZÓW 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem 

piłkochwytów na boisku. 
64 

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów. 82 

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie” 

z nową siłownią i altaną. 
98 

OSIEDLE NAGNAJÓW 

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu 

Nagnajów. 
40 

OSIEDLE OCICE 

Bramka do piłki nożnej tulejowana - 7,32 x 2,44 szt. 

2. 
59 

Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do 

ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
108 

OSIEDLE PIASTÓW 

Remont ulicy Łokietka Etap II. 84 

OSIEDLE PODŁĘŻE 

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap 

II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. 

Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na 

odcinku 400 m. 

88 

OSIEDLE PRZYWIŚLE 

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 

do ul. Waryńskiego. 
186 

OSIEDLE SERBINÓW 

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. 

Kwiatkowskiego (działka 3613/1). 
106 
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Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. 

Sienkiewicza (działka 1385/24). 
65 

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy 

starsi oraz młodzi"- modernizacja placu zabaw 

oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w 

Tarnobrzegu. 

312 

Monitoring na osiedlu Serbinów. 219 

OSIEDLE SIARKOWIEC 

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika 

(na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika). 
169 

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na 

odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową do 

skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 

225 

OSIEDLE SIELEC 

Budowa siłowni zewnętrznej. 63 

Budynek domu osiedlowego 43 

OSIEDLE SOBÓW 

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama 

Burdy 
127 

Sobów- Osiedle Marzeń 621 

OSIEDLE STARE MIASTO 

Budowa placu zabaw na Placu Górnika. 83 

OSIEDLE WIELOPOLE 

II etap budowy parkingu dla samochodów 

osobowych i dostawczych przy ul. Tracza. 
181 

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla 

seniorów. 
75 

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją 

oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego. 
58 

OSIEDLE WIELOWIEŚ 

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik" cd. 566 

OSIEDLE ZAKRZÓW 

Budowa altany parkowej jako część kompleksu 

sportowa - rekreacyjnego ,,Dębowa Polana" na 

działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20. 

209 
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6.2. REALIZACJA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW 

 

 W 2018 roku zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 17 projektów osiedlowych z 19, 

które znalazły się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Realizacja dalszych dwóch 

zakończyła się w kwietniu 2019 roku. Na dzień sporządzania niniejszego raportu wszystkie 

projekty osiedlowe na 2018 rok zostały zrealizowane. Do realizacji pozostał jedynie jeden 

projekt ogólnomiejski „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie”. 

 

Tabela 20. Projekty budżetu obywatelskiego na 2018 rok zrealizowane w 2018 roku. 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Zakres 

Koszty 

realizacji 

w  zł  brutto 

1. 

Rodzinny park 

rekreacyjny Przy 

Stadionie z nową 

siłownią i altaną 

20.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu 

Mokrzyszów w Tarnobrzegu na podłożu z 

kostki brukowej wraz z urządzeniami na 

podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o 

kolorze zielonym oraz montaż elementów 

strefy relaksu: montaż betonowego stołu do 

gry w tenisa stołowego, montaż ławek, koszy 

na śmieci, stojaka na rowery, nasadzenia 

krzewów i drzew, budowa ogrodzenia; 

budowa drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 

m, budowa chodnika, budowa utwardzenia 

terenu wokół altany oraz stołu 

151 848,09 zł 

 

25 000,00 zł 

dofinansowanie 

ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 2018” 

2. 

Jeśli o naukę i 

zabawę chodzi – 

skorzystają 

wszyscy starsi 

oraz młodzi” – 

modernizacja 

placu zabaw oraz 

otoczenia wokół 

Przedszkola nr 12 

14.08.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia 

wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu: 

budowa altany, wymiana zadaszenia nad 

piaskownicami, wymiana nawierzchni 

chodnika, remont oświetlenia, rozbudowa 

instalacji monitoringu, wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej z kory, dostawa i 

montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławki 

z oparciem (szt.3), kosz na śmieci, stojak na 

112 827,62 zł 
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rowery (szt. 1), wyposażenie altany - kpl. 

grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.), 

3. 

Budowa siłowni 

zewnętrznej – Os. 

Sielec 

27.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej: składająca się 

z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu 

do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z 

oparciem, kosza na śmieci, tablicy z 

regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, 

nasadzeń tawuł japońskich w odm. 

„Goldflame”; wykonanie nawierzchni pod 

urządzenia siłowni – nawierzchnia 

bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze 

zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie 

ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru 

piaskowego; demontaż części istniejącego 

ogrodzenia a następnie montaż jego w 

nowym miejscu. 

75 023,05 zł 

 

25 000,00 zł  

dofinansowanie 

ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 2018” 

4. 

Budynek Domu 

Osiedlowego – 

Osiedle Sielec 

13.07.2018 

1/Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ docieplenie 3 ścian zewnętrznych 

styropianem grub. 12 cm, docieplenie cokołu 

styrodurem grub. 6 cm, wymiana obróbek 

blacharskich przy 7 oknach, wymiana 

ogrodzenia po stronie wschodniej, wtopienie 

istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę 

fi 10 mm i zatopienie   

w styropianie  oraz wykonanie złącza 

kontrolnego. 

52 235,00 zł 

5. 

Sobów – Osiedle 

Marzeń 

– etap I 

30.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej: budowa sieci alejek 

ułatwiających dostęp do obiektów 

rekreacyjnych wraz z ławkami, budowa 

oświetlenia, dostawa i montaż zewnętrznego 

stołu do tenisa stołowego, nasadzenia drzew i 

krzewów, 

2/ Załadunek, transport i rozładunek ziemi w 

ilości 1100,00 m3. 

99 741,00 zł 
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3/ Roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 

20x6 cm na ławie betonowej, podbudowa z 

kruszywa łamanego o grub. 15 cm, 

nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm 

(kolor szary i czerwony) na podsypce 

cementowo-piaskowej 

6. 

Budowa placu 

zabaw na Placu 

Górnika 

30.11.2018 

- roboty przygotowawcze 

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu 

trawa syntetyczna) placu zabaw 

- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 

99 761,14 zł 

7. 

Aktywny park 

rozrywki w 

Wielowsi 

„Stawik” – cd. 

08.05.2018 

- wykonanie miejsca na ognisko, 

zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, 

dostawa i montaż ławek na widowni, dostawa 

i montaż ławek parkowych, wykonanie 

oświetlenia obiektu (lampy parkowe) 

98 923,73 zł 

8. 

Zagospodarowani

e terenu 

użyteczności 

publicznej 

położonego w 

Tarnobrzegu – 

Osiedle 

Miechocin w 

rozwidleniu dróg 

gminnych - ul. 12 

Października, J. 

Długosza i St. 

Orła 

30.04.2019 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/Budowa siłowni plenerowej na osiedlu 

Miechocin w Tarnobrzegu, składająca się z 

sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch 

stołów do gry w szachy/warcaby, czterech 

ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z 

regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, 

nasadzeń tawuł japońskich w odm. 

„Goldflame”, tawuł japońskich w odm. 

„Little Princess”; wykonanie nawierzchni pod 

urządzenia siłowni – nawierzchnia 

bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze 

zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie 

ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru 

szarego. 

115 387,02 zł 

 

25 000,00 zł 

(dofinansowani

e ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 

2018”) 
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9. 

Budowa altany 

parkowej jako 

część kompleksu 

sportowo-

rekreacyjnego 

„Dębowa Polana” 

na działce przy ul. 

Wędkarskiej o nr 

475/20– Etap I. 

30.04.2019r. 

1/Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej: budowa altany parkowej na 

ok. 100 osób, składającej się z części 

konsumpcyjnej, tanecznej oraz 

niezadaszonego zewnętrznego tarasu, 

pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z 

ladą barową. 

2/ roboty ziemne i fundamentowe, roboty 

posadzkowe altany i tarasu, konstrukcja 

altany, roboty pokrywcze, obróbki 

blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa 

137 743,73 zł 

10. 

Plac zabaw z 

podłożem 

trawiastym z 

elementami do 

ćwiczeń na 

świeżym 

powietrzu – Os. 

Ocice  

30.04.2019r. 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej na osiedlu 

Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, 

składająca się z sześciu urządzeń siłowych 

oraz trzech urządzeń sprawnościowych; 

nawierzchnia: pod urządzenia sprawnościowe 

- nawierzchnia bezpieczna z materiałów 

przepuszczalnych, układanych z mat 

gumowych 100 cm x 150 cm, amortyzujących 

upadek dzieci; pod urządzenia siłowni - 

nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy 

w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; 

cześć komunikacyjna z kostki betonowej 

koloru piaskowego łączącą urządzenia 

sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi; 

strefa relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, 

cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie 

tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na 

rowery; ogrodzenie urządzeń 

sprawnościowych: ogrodzenie panelowe 

wysokości 1,00 m. wraz z furtką; nasadzenia 

tawuł japońskich w odm. „Goldflame”. 

134 438,70 zł 

 

50 000,00 zł 

(dofinansowani

e ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 

2018”) 

11, 

Chodnik przy ul. 

Wisłostrada na 

osiedlu Nagnajów. 

11.07.2018  

-  

15.10.2018 

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane: 

- budowa chodnika przy ulicy Wisłostrada na 

osiedlu Nagnajów, od skrzyżowania z ul. 

Wisłostrady z ul. Zakładową w kierunku ul. 

Św. Józefa w km od 0+570 do 0+742 oraz od 

skrzyżowania z ul. Wisłostrada z ul. 

Nadwiślańską w kierunku Tarnobrzega w km 

od 0+802 do 0+839, o szerokości 2m w 

technologii kostki brukowej betonowej. 

Dokumentacja: 

7 800,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane:  76 

217,39 zł brutto 

12, 

Przebudowa 

nawierzchni ulica 

Ziołowa - Etap II. 

19.07.2018  

- 

 24.09.2018 

Roboty budowlane: 

- przebudowa nawierzchni ul. Ziołowej od 

skrzyżowania z ul. Sadową w Tarnobrzegu, 

Roboty 

budowlane:  

246 000,00 zł 

brutto 
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na odcinku 365 mb, o szerokości 3m w 

technologii kostki brukowej betonowej. 

13. 

Przebudowa 

chodników przy 

ul. Św. Barbary na 

odcinku od 

skrzyżowania z ul. 

Gruntową do 

skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego. 

24.07.2018  

- 

 15.10.2018 

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane: 

- przebudowa chodnika (strona lewa) przy ul. 

Św. Barbary od skrzyżowania z ulicą 

Gruntową do skrzyżowania z ulicą 

Sikorskiego na odcinku 217 mb, o szerokości 

3m w technologii kostki brukowej betonowej. 

Dokumentacja: 

6 300,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane: 127 

098,25 zł brutto 

14. 

Przebudowa ulicy 

Łokietka -   Etap 

II. 

21.05.2018  

-  

27.08.2018 

Roboty budowlane: 

- wykonanie chodnika (lewa strona) na ulicy 

Łokietka w Tarnobrzegu w km: od 0+003 do 

0+412, na odcinku 347 mb, o szerokości 1,5m 

w technologii kostki brukowej betonowej, 

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej (lewa 

strona). 

Roboty 

budowlane: 172 

799,01 zł brutto 

15. 

Utworzenie ciągu 

pieszo-

rowerowego od 

Parku 

Dzikowskiego do 

osiedla Dzików - 

Etap II. 

21.02.2018  

-  

07.05.2018 

Roboty budowlane: 

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w km: 

od 0+226 do 0+500, tj. na odcinku 274 mb, o 

szerokości 2,5 m w technologii kostki 

brukowej betonowej. 

Roboty 

budowlane:  88 

608,14 zł brutto 

16. 

Remont alejki – 

chodnika od 

instalacji Natura 

2000 do 

skrzyżowania z ul. 

Waryńskiego w 

Tarnobrzegu. 

18.01.2018  

–  

20.07.2018 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Roboty budowlane: 

Ciąg chodnikowy wykonany w technologii: 

- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 

cm., podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

wraz z zaklinowaniem o łącznej grubości po 

zagęszczeniu 15 cm.   podsypka cementowo – 

piaskowa gr. 4 cm.,   kostka brukowa 

betonowa gr. 8 cm. Długość chodnika  232 

mb, szerokości  3 mb. z nawiązaniem do 

ciągów istniejących.    Ogólna powierzchnia  

739 m2 . 

Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i 

obsianiem trawą na powierzchni 462 m2 . 

Dokumentacja: 

6 500,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane: 

104 098,65 zł 

brutto 

17. 

Budowa parkingu 

dla samochodów 

osobowych  

24.04.2018  

–  

09.08.2018 

1. Dokumentacja projektowa (nadzór 

autorski). 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

Nadzór 

autorski: 

369,00 zł brutto 
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i dostawczych 

przy ul. Tracza. 

Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 

30 miejsc postojowych, budowa chodnika  

z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. 

Tracza o nawierzchni asfaltowej, 

odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia 

panelowego, zieleń, sadzenie drzew, 

wykonanie oznakowania pionowego i 

poziomego, oświetlenie uliczne, przebudowa 

i zabezpieczenie kolizji 

elektroenergetycznych, monitoring. 

 

Roboty 

budowlane:  

259 956,38 zł 

brutto 

18. 

Zakup bramek do 

piłki nożnej – Os. 

Ocice 
20.03.2018r. 

Dostawa i montaż 2 szt. bramek do piłki 

nożnej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu 

1/Bramka do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 

m – szt.2 

Materiał: aluminium owal 120/100 mm z 

podwójnymi żebrami wzmacniającymi. 

Rama główna bramki malowana metoda 

proszkowa na kolor biały. 

Komplet stanowią: 

- rama główna bramki – 2 szt. 

- tuleje mocujące wraz z deklami 

zaślepiającymi, - 2 kpl. 

- słupki odciągowe do naprężania siatki, 

osadzane w tulejach – 2 kpl. 

- ramka dolna do zamocowania dolnego 

brzegu siatki, składana do góry – 2 szt. 

- siatka do bramki, wykonana z PE, grubość 

splotu 4 mm, głębokość siatki góra/dół - 200 

cm – 2 szt., 

9 963,00 zł 
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7. OŚWIATA 
 

 Prezydent Miasta Tarnobrzega wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego 

w zakresie określonym w art. 29 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) w odniesieniu do prowadzonych przez Miasto 

Tarnobrzeg placówek oświatowych.  

 W 2018 r. w Tarnobrzegu funkcjonowało 30 placówek oświatowych. Było to:  

14 przedszkoli:  

◼ Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu, przy ul. Kosmonautów 4,  

◼ Przedszkole nr 2 w Tarnobrzegu, przy ul. Jana Kochanowskiego 7,  

◼ Przedszkole nr 3 w Tarnobrzegu, przy ul. Hieronima Dekutowskiego 2, 

◼ Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu, przy ul. Por. Jana Tracza 2,  

◼ Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu, przy ul. Hieronima Dekutowskiego 19, 

◼ Przedszkole nr 6 w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 14,  

◼ Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu, przy ul. Zwierzynieckiej 4,  

◼ Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu, przy ul. Sobowska 1,  

◼ Przedszkole Integracyjne nr  9 w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4,  

◼ Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10,  

◼ Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu, przy ul. Sokola 8,  

◼ Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu, przy ul. Św. Barbary 9,  

◼ Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu, przy ul. Elizy Orzeszkowej 7,  

◼ Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu, przy ul. Kościelna 3.  

 

8 szkół podstawowych:  

◼ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu, przy ul. Jana 

Kochanowskiego 1,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 10,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu, przy ul. Adama 

Mickiewicza 86,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzeg, przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 215,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława Piętaka 

53,  
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◼ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana  Pawła II w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 10 im Janusza Korczaka w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 

10,  

◼ Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wincentego Buczka w Tarnobrzegu, przy ul. Olszowej 1.  

 

5 szkół ponadgimnazjalnych: 

◼ Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława 

Jachowicza 13  

◼ oraz cztery zespoły szkół:  

◼ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49,  

◼ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, przy ul. 

Mikołaja Kopernika 18,  

◼ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu, 

przy ul. Św. Barbary 1B,  

◼ Zespół Szkół  im. Księdza Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja 

Kopernika 1.  

 

 oraz: 

◼ Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, ul. Marii Dąbrowskiej 10a,  

◼ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu, przy ul. Kościuszki 30 

◼ Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 5.  

 W placówkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 r. było zatrudnionych 821 

nauczycieli oraz 331 pracowników administracji i obsługi. W placówkach średnio w 2018 roku 

kształciło się 1 216 dzieci przedszkolnych oraz 6 023 uczniów. 

 W 2018 roku przekazano dotację dla 30 szkół i placówek prowadzonych przez podmioty 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 16.275.594,47 zł, z czego zwrócono 

kwotę 127.134,50  zł (razem ze zwrotami  w 2019 roku – 169.043,84 zł). 
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8. PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE 
 

8.1.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 

1. The Media. What's next? Media. Co dalej? 

 Krótki opis projektu:  Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów edukacją 

medialną. Jego uczestnicy pogłębiają umiejętności w zakresie zdobywania informacji, 

krytycznej oceny pozyskanych wiadomości, skutecznego tworzenia własnych treści 

z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Uczą się zajmowania odpowiedzialnej postawy wobec 

Internetu i szerzących się za jego pośrednictwem takich negatywnych zjawisk jak 

cyberprzemoc, mowa nienawiści, różnego typu oszustwa. Bezpośrednie spotkania 

z rówieśnikami ze szkół partnerskich z Litwy, Czech, Słowacji oraz Chorwacji, a także wspólne 

lekcje odbywane z nimi za pośrednictwem edukacyjnych platform cyfrowych, pomagają im 

zrozumieć istotę różnic kulturowych i podobieństw między poszczególnymi krajami 

europejskimi. Ponieważ wszyscy komunikują się ze sobą po angielsku, projekt sprzyja ponadto 

podniesieniu kompetencji językowych dzieci i młodzieży, jak również ich nauczycieli. 

Współpraca uczących z kadrą zagranicznych placówek partnerskich to niepowtarzalna szansa 

dla szkoły, aby 

Wartość projektu ogółem: 20 340,00 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

2. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się.” 

 Krótki opis projektu:  Projekt obejmuje współpracę czterech szkół (z Hiszpanii, Włoch, 

Francji i Polski) które pomimo reprezentowania różnych środowisk napotykają w swoim 

otoczeniu na podobne problemy: ucieczkę ludzi młodych, wyludnianie się miast i wsi, 

postępujące bezrobocie, emigracja, wzrost liczby tzw. eurosierot. Zadaniem projektu jest 

pokazanie uczniom wartości, jakie niesie ze sobą środowisko lokalne oraz jak istotna jest 

aktywizacja lokalnych społeczności, stowarzyszeń, organizacji lokalnych oraz pozarządowych 

dla dobra wszystkich mieszkańców. W tym pojęciu szkoła stanowi centrum tych działań, jako 

miejsce najbliższe uczniom i ich rodzicom. 

Wartość projektu ogółem:  31 076 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

3. „European Scholar Congress o Environmental Issues” 

 Krótki opis projektu: Projekt ma promować lokalne inicjatywy oraz 

drobną przedsiębiorczość, uwrażliwiać uczniów na potrzeby środowiska lokalnego, czynić ich 

aktywnymi działaczami na lokalnym terenie. 
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 Projekt dotyczy kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną, 

podniesienia świadomości uczniów na ten temat. Celem projektu jest poszerzenie wiadomości 

uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych ( przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia), 

ochrony środowiska oraz rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych. Projekt 

zakończy się kongresem uczniów w Barcelonie podsumowującym dwuletnią pracę. 

Wartość projektu ogółem: 31 950,00 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

8.2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 

 

4. W stronę lepszej szkoły. 

 Krótki opis projektu:  Projekt miał na celu wyposażenie nauczycieli w konkretną wiedzę 

informatyczną umożliwiającą im wykorzystanie technologii informacyjnych, mediów, narzędzi 

internetowych, edukacji 2.0 i 3.0 w dalszej pracy dydaktycznej. Wyposażyć nauczycieli w 

wiedzę na temat CLIL i przygotować do pracy tą metodą oraz odświeżyć wiedzę językowo – 

metodyczną. Podczas job shadowing oraz kursów i szkoleń obserwujemy jak pracują 

nauczyciele w innych krajach odnośnie technologii, motywowania uczniów do pracy, 

zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, wdrażania CLIL i korzystamy z ich doświadczenia. 

Uczestnicy projektu i przeszkoleni przez nich nauczyciele uczą się planowania działań, które 

umożliwią uczniom podnoszenie umiejętności i nabywanie wiedzy w pozaszkolnych formach 

takich jak internet (samodoskonalenie, kształcenie zdalne), nauka metodami nieformalnymi, 

korzystanie z różnorodnych aplikacji ułatwiających organizację życia codziennego 

i uświadomią uczniom potrzebę nieustannego kształcenia się, elastyczności edukacyjnej 

polegającej na przystosowaniu się do wymogów rynku pracy. 

Wartość projektu ogółem: 36 605,00 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

5. Projekt Erasmus+ „Świadkowie II wojny światowej” 

Krótki opis projektu:  Głównym celem projektu jest zebranie 50-60 wywiadów, w każdym 

kraju, z osobami, które przeżyły II wojnę światową. W całym projekcie jest to ogółem 200-240 

wywiadów. Uczniowie nagrywali wypowiedzi świadków w ich domach, kilkakrotnie 

zapraszani byli także do szkoły. Następnie nagrania obrabiane były technicznie, wybrano 

najciekawsze fragmenty i stworzono 5-15-minutowe filmy do których dodano podpisy 

w języku angielskim. Na bazie wywiadów opracowane zostały scenariusze zajęć dla uczniów. 

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu http://www.ohie.eu/. Uczniowie 

współpracowali na platformie eTwinning Live programu eTwinning oraz dwóch zamkniętych 

grupach na Facebooku (dla wszystkich w języku angielskim i dla naszych uczniów w języku 

polskim). W ramach realizacji projektu opracowano tematyczne osie czasu poświęcone 

http://www.ohie.eu/
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poszczególnym krajom, magazyny, kolekcje filmów fabularnych o tematyce wojennej oraz 

zebrano liczne materiały tekstowe i ikonograficzne odnoszące się do wspomnień świadków.  

 W ramach realizacji projektu uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Holandii oraz Grecji, 

gdzie wzięli udział w warsztatach tematycznych, odwiedzili miejsca związane z II wojną 

światową, wzięli udział w nagraniu wywiadów z miejscowymi świadkami. W czasie wizyty 

wszystkich partnerów w Polsce odbyła się tematyczna wycieczka do Kazimierza w Krakowie 

oraz obozu w Oświęcimiu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w sesji historycznej w Zamku 

Dzikowskim. 

 Oprócz poszerzenia wiedzy historycznej uczestnicy projektu doskonalili także umiejętności 

społeczne, komunikowania się, współpracy oraz wykorzystania narzędzi technologicznych. 

Projekt był też okazją do zwrócenia uwagi uczestników na zagadnienia dotyczące pokoju i 

wojny, ludzkiej solidarności i wrażliwości i otwartości na osoby starsze. 

 Projekt upowszechniany były poprzez: 

◼ informacje na stronie szkoły, w lokalnych mediach, 

◼ zajęcia podczas Dni Otwartych w szkołach partnerskich, 

◼ wystawy tematyczne w klasopracowniach w partnerskich szkołach, 

◼ warsztaty na seminariach kontaktowych programu eTwinning w Kazimierzu nad Wisłą, 

w Krakowie i na Martynice, 

◼ prezentacje na konferencjach: FRSE oraz BAS, British Council i Ambasady Brytyjskiej 

w Warszawie. 

Wartość projektu ogółem: 25 450,00 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

6. Cykliczny Projekt wymiany szkolnej „To nas łączy – Jak z ludzi sobie obcych stać się 

przyjaciółmi” 

 Krótki opis projektu: Projekt realizowany od 11 lat między naszą szkołą i Gimnazjum 

w Ottweiler, na przemian w Tarnobrzegu i w Niemczech. Każdego roku bierze w nim udział 

12-14 uczniów/uczennic polskich i tyleż samo uczniów/uczennic z Niemiec pod opieką 

2 nauczycieli obu stron. Cele i treści/program projektu wyznacza temat projektu w danym roku. 

Każdorazowo projekt ma na celu nawiązanie i pogłębianie przyjaźni, obalanie stereotypów 

poprzez wspólne przebywanie u rodzin goszczących, pracę projektową na określony temat 

i w trakcie realizacji programu. We wrześniu 2018r. projekt realizowany był w naszej szkole, 

a jego celem szczegółowym było wskazanie podobieństw i różnic jako bazy dla wzajemnego 

zbliżenia się i porozumienia.  

Wartość projektu ogółem: 8 288,00 zł 

Wartość dofinansowania: 5 988,00 zł 

 



90 | S t r o n a  

 

7. Projekt polsko-niemiecki „Zwei Staedte – zwei Geschichten” 

 Krótki opis projektu:  Projekt zakładał stworzenie folderów historycznych miast 

Tarnobrzega i Wuerzburga. Foldery tworzyli uczniowie pod nadzorem nauczycieli 

z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych. Folder miasta Wuerzburg 

w języku polskim znajduje się w biurze turystycznym miasta i jest do dyspozycji turystów, 

folder miasta Tarnobrzeg w języku niemieckim jest do dyspozycji turystów w MHMT. 

Wartość projektu ogółem:  3 000,00 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

8.3. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. ST. STASZICA 

 

1. Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość 

 Krótki opis projektu:  Projekt wnioskowany z projektu ERASMUS+, finansowany 

ze środków POWER 2014-2020.  W roku 2018 projekt wystartował, poczynione zostały 

pierwsze czynności organizacyjne, związane z przygotowaniem pierwszej grupy uczniów 

do  wyjazdu. W roku 2019 odbędą się wyjazdy grup na staż. Jest to projekt staży uczniowskich 

polegający na wyjeździe dwóch wyselekcjonowanych 21-osobowych grup młodzieży 

do Irlandii na dwutygodniowy staż. W projekcie będą brali udział uczniowie technikum 

wszystkich zawodów nauczanych w szkole: technik mechanik, technik teleinformatyk, technik 

elektryk, technik elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych i technik pojazdów 

samochodowych. Uczniowie w ramach praktyki zawodowej będą pracowali w Irlandii 

w firmach zgodnych z ich nauczanym zawodem. Będą mieszkać u rodzin irlandzkich i tam będą 

mieć zapewnione wyżywienie.  Do pracy będą dojeżdżać do okolicznych firm zgodnych z ich 

profilem kształcenia. 

Wartość projektu ogółem: 364 209,32 zł 

Wysokość dofinansowania: 100% 

 

8.4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 

 

1. Lepszy nauczyciel- lepszy uczeń. Doskonalenie kompetencji językowych i 

pedagogiczno-metodycznych nauczycieli ZSP1 w Tarnobrzegu 

 

 Krótki opis projektu:  Projekt jest działaniem podjętym w celu podniesienia jakości pracy 

szkoły i poznania nowych metod pracy z uczniem z dysfunkcjami. Głównym celem projektu 

jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat 

praktyk, metod i strategii kształcenia w innych europejskich krajach, które przełożą się 

na lepszą jakość pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także 

na podniesienie poziomu jakości pracy szkoły. Projekt zakładał odbycie w dwóch turach 

pięciodniowych szkoleń i kursów pedagogiczno – metodycznych w Rimini pn.„ Metody pracy 
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z uczniem z dysfunkcjami”. Realizacja mobilności w Rimini została zapewniona przez 

organizatora kursu - Sistema Turismo.  W celu podniesienia kompetencji językowych 

i interkulturowych zaplanowano udział nauczycieli w kursach. Przed przystąpieniem 

do mobilności, grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie języka angielskiego, języka 

włoskiego, a także w zajęciach kulturowo – pedagogicznych. angielskiego uczestnicy poznali 

słownictwo z pedagogiki i metodyki.  

Wartość projektu ogółem: 114 449,54 zł 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

8.5. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 

1. Bogaci w doświadczenie zawodowe atrakcyjni na rynku pracy, realizowany w ramach 

programu ERASMUS+. Akcja 1 Mobilność edukacyjna 

 Krótki opis projektu:  Projekt mobilności realizowany w ramach Erasmus+. Jego 

uczestnikami jest 48 osobowa grupa uczniów klas II-IV wszystkich realizowanych w szkole 

kierunków kształcenia, którzy odbywają staże zawodowe u pracodawców w Hiszpanii.  

 Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji 

zawodowych oraz językowych uczniów, zapoznanie ich z kulturą i zwyczajami społeczeństwa 

hiszpańskiego, wymogami hiszpańskiego rynku pracy. Szczegółowe cele projektu określają 

uzgodnione z parterem programy staży i programy zajęć przygotowujących do wyjazdu. 

Oczekujemy, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nawiążą kontakty branżowe, 

przełamią stereotypy, poprawią  autoprezentację, wzrośnie ich samodzielność 

i obowiązkowość, nabędą umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym 

branżowym. Oczekujemy, ze udział w stażu zagranicznym  zwiększy szanse  absolwenta ZSP 

2 na  zatrudnienie nie tylko w regionie czy Polsce, ale również w kraju partnera lub innych 

krajach UE 

Wartość projektu ogółem: 106 590 EUR 

Wysokość dofinansowania: 100 % 

 

8.6. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

 

4. „Zwolnij Proszę”- w ramach funduszy Małych Grantów 

 Krótki opis projektu:  Celem było zaangażowanie uczniów w kampanię na rzecz 

zwiększenia świadomości konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości, respektowania 

praw pieszych, bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym przez pieszych, rowerzystów 

i kierowców, zwrócenie uwagi na konieczność „zwolnienia” trybu życia, zadbanie o zdrowie 

psychiczne, właściwy sposób odpoczynku, umiejętność walki ze stresem. Do projektu 

przystąpiła cała społeczność szkolna – blisko 90 uczniów i ich rodzice. Wykonane zostały 

plakaty informacyjne, ulotki, naklejki, które podczas promocji projektu były rozdawane 



92 | S t r o n a  

 

kierowcom, przechodniom. Plakaty były rozwieszone na tablicy ogłoszeń UM Tarnobrzega, 

Straży Miejskiej, Centrum Kultury, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta. Uczniowie 

uczestniczyli w lekcjach wychowawczych na temat bezpieczeństwa drogowego, odbyli 

praktyczne zajęcia w miasteczku ruchu drogowego nad Wisłą, brali udział w konkursie 

plastycznym. Rodzice mogli skorzystać z porad psychologa, tyflopedagoga, psychologa 

transportu. 

Wartość projektu ogółem: 3939,34 zł 

Wysokość dofinansowania: 3940,00 zł 

 

5. „Za życiem” 

 Krótki opis projektu: Program realizowany jest na podstawie porozumienia 

nr MEN/2017/DWKI/1724 zawartego w dniu 28.11.2017 r. z  Ministrem  Edukacji Narodowej 

na realizację w latach 2017-2021 zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. 

 Szkoła zapewnia realizacje zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – 

opiekuńczego na obszarze powiatu. Do zadań ośrodka należy m.in. udzielanie rodzicom 

specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie 

właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 

w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej; wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy 

dzieciom; organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od 

potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, 

logopedów i innych specjalistów; 

 

 W 2018 r. roku została przyznana II transza dotacji celowej na realizacje ww. programu 

w kwocie 140 400 zł. W ramach programu zorganizowano i przeprowadzono 973,5 godzin 

terapeutycznych. Kompleksową opieką objęto 45 dzieci do 7 roku życia. 

 Wydatki poniesione z  przyznanych środków na realizację zadania to: 

◼ - wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 33 314,11 zł 

◼ - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 293,44 zł 

◼ - składki na Fundusz Pracy  758,11 zł 

◼ - wynagrodzenie bezosobowe  na kwotę 12 746,75 zł 

◼ - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890,17 zł 

 

 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 53 002,58 zł. Niewykorzystana dotacja w 

wysokości 87 397,42 zł została zwrócona na rachunek Zleceniodawcy. 
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8.7. PRZEDSZKOLE NR 5 

 

1. Mały miś w świecie wielkiej literatury 

 Krótki opis projektu:  Jest to projekt ogólnopolski Wydawnictwa MAC Edukacja, którego 

głównym celem jest rozwijanie  i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym. Dzieci wraz z nauczycielem wybrały  grupową maskotkę – Misia, który w roku 

szkolnym 2018/2019 odbył czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. 

 

2. Czyste powietrze wokół nas 

 Krótki opis projektu:  Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, którego celem jest 

wzrost kompetencji rodziców   w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy 

oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają 

w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym 

etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości 

palenia. 

 

3. Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 Krótki opis projektu:  Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli poświęcony 

tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego 

do przedszkolaków jest nauka o otaczającym świecie przyrody, do dbania o środowisko 

naturalne, ekologię, a także zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkolaki 

poznają zwierzęta    i rośliny,  zdobywają ważną ekologiczną i przyrodniczą wiedzę, którą 

później wykorzystują w praktyce. 

 

4. Dobre maniery znamy  i zawsze o nich pamiętamy 

 Krótki opis projektu:  Program wychowawczy ( własny) z zakresu edukacji kulturalno-

społecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach społecznych. Dzieci 

nauczyły się ponadto  prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier 

przy stole, podczas wyjść do biblioteki, kina, czy na wystawę. 

 

8.8. PRZEDSZKOLE NR 17 

 

1. Mały miś w świecie wielkiej literatury 

 Krótki opis projektu:  Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy 

ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi 

świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. 
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2. Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 Krótki opis projektu:  Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest  

nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia  oraz 

zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. 

 

3. Czyste powietrze wokół nas 

 Krótki opis projektu:  Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie 

ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci 

w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub 

gdy dorośli palą przy nich tytoń. 

 

4. Mamo, tato wolę wodę 

 Krótki opis projektu:  Celem programu jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego 

wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. 

 

5. Mamo, tato, kochasz? Zbadaj się!”. 

 Krótki opis projektu:  Projekt miał na celu upowszechnienie korzystania z badań 

profilaktycznych wśród rodziców przedszkolaków, gdyż świadomość potrzeby ich 

wykonywania jest w naszym społeczeństwie bardzo niska. 

 

6. Moje miasto bez elektro śmieci 

 Krótki opis projektu:  Celem programu jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego 

i funkcjonalnego systemu zbierania elektro śmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych 

wśród mieszkańców. 

 

7. Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia wyobraźni Play-Doh”. 

 Krótki opis projektu:  To ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, który zarówno 

rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie wśród dzieci, jak również ich zdolności manualne. 

.
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9. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

W TARNOBRZEGU 

 

 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu prowadzące 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. przedstawiona została analiza 

z działalności oraz stanu zatrudnienia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w 

Tarnobrzegu za 2018 r. 

 

9.1. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W 

TARNOBRZEGU. 

 

 Przedmiotem działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu jest 

prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 36 jednostek. 

Do zakresu obowiązków powierzonych Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych 

w Tarnobrzegu w ramach wspólnej obsługi należy m.in.: 

1) przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów 

i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich 

zmian; 

2) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek 

obsługiwanych; 

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

rachunkowości; 

4) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS oraz KZP jednostek obsługiwanych; 

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej; 

6) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych; 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych; 

8) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań; 

9) przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli; 

10) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; 

11) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych; 

12) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych w jednostkach obsługiwanych; 

13) obsługa informatyczna, jednostek obsługiwanych; 

14) wsparcie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jednostek 

obsługiwanych; 
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9.2. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

 

Plan SCUW w 2018 r. (rozdział: 75085) - 2 152 945,00 zł 

Wydatki wykonane - 2 152 439,17 zł 

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 998 719,54 zł 

Pozostałe rozdziały – 24 398,00 zł (dowóz uczniów, nagrody konkursowe) 

Wydatki wykonane- 24 395,73 zł 

 

9.3. STAN ZATRUDNIENIA W SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH W TARNOBRZEGU 

 Na 31 grudnia 2018 r. w SCUW zatrudnionych było 39 pracowników, co stanowiło 37,25 

etatu.  

▪ 34 pracowników – zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas nieokreślony (w tym 

1 pracownik przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim). 

▪ 5 pracowników – zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas określony w tym: 

− 2 pracowników – umowa w ramach realizacji deklaracji po zakończonym stażu ; 

− 1 pracownik - zatrudniony w ramach zastępstwa za pracownika, który przebywa 

obecnie na urlopie rodzicielskim; 

− 1 pracownik – zatrudniony w ramach robót publicznych; 

− 1 pracowników – zatrudniony w ramach realizacji deklaracji zatrudnienia 

po zakończeniu robót publicznych. 

▪ 6,5 etatu - obsługuje 1473 pracowników jednostek naliczając płace. Jeden pracownik 

obsługuje średnio 227 pracowników jednostek. 

▪ 0,5 etatu - zajmuje się wystawianiem oraz korygowaniem Rp-7 z 37 jednostek. Za okres 

od I/2018 r. do 31.12.2018 r. – wystawiono 101 RP-7. 

▪ 6 etatów obsługuje 32 jednostki księgując dokumentację. Jeden pracownik obsługuje 

średnio 5-6 jednostek. 

▪ 1 etat zajmuje się naliczaniem, księgowaniem ZFŚS z 36 jednostek obsługiwanych. 

▪ 1 etat obsługuje 6 projektów unijnych księgując dokumentację, ponadto obsługuje 

2 jednostki. 

▪ 1 etat Zastępca głównego księgowego nadzoruje Dział Płac, ponadto księguje 

dokumentację w 2 jednostkach, prowadzi korespondencję z ZUS i bankiem. Złożonych 

zostało 209 wniosków o odroczenie terminu płatności składek ZUS za miesiące II/2018 r., 

VI/2018 r., VII/2018 r., VIII/2018 r., IX/2018 r., X/2018 r., XI/2018 r.  

▪ 1 etat Głównego księgowego nadzoruje pracę Działu Finansowo- Księgowego. 



97 | S t r o n a  

 

▪ 1 etat Dyrektor nadzoruje prace całości Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.  

▪ Do 31.12.2018 r. przekazano łącznie do Urzędu Miasta - 1439 sprawozdań budżetowych 

i finansowych w tym:  

− Za okres I-XII/2018 r. – 1054;  

− Za XII/2017 r. sprawozdania miesięczne i kwartalne oddane w I/2018 r. – 268; 

− Bilans za 2017 r. oddany III/2018 r. – 117. 

▪ 3 etaty - zajmują się likwidaturą (wprowadzaniem faktur do systemu księgowego oraz 

systemu bankowego, gdzie łącznie obsługiwanych jest 38 rachunków bankowych 

budżetowych i 38 rachunków bankowych powiązanych z VAT-em. 

▪ 1 etat zajmuje się planami i zmianami w planach w 37 jednostkach, dodatkowo prowadzi 

obsługę księgową w 2 jednostkach. Od I/2018 r. do 31.12.2018 r. – wprowadzono 530 

zmian w planach. 

▪ 1 etat obsługuje biuro obsługi – gdzie została przyjęta i zarejestrowana w 2018 r. 

następująca ilość dokumentów: 

− Od I/2018 r. do 31.12.2018 r. –13164 faktur; 

− Od I/2018 r. do 31.12.2018 r. – 12991 dokumentów dotyczących płac; 

− Łącznie od I/2018 r. do 31.12.2018 r. – zostało przyjętych i wysłanych 26155 pism. 

▪ 1 etat prowadzi obsługę kadrową i administracyjną SCUW. 

▪ 1 etat zajmuje się rozliczaniem, sporządzaniem deklaracji cząstkowych i korekt deklaracji 

VAT w 37 jednostkach. 

▪ 1 etat - zajmuje się wystawianiem faktur not obciążeniowych oraz wezwań do zapłaty, 

od stycznia 2018 do 31.12.2018 r. - wystawiono 1699 dokumentów. 

▪ 1 etat - zajmuje się prowadzeniem i rozliczaniem KZP. Obsługuje 78 jednostek i posiada 

1043 członków. 

▪ 2 etaty rozliczają i kontrolują proces inwentaryzacji składników majątkowych w 37 

jednostkach. 

▪ 1 etat kasjer – obsługuje wszystkie jednostki oraz przyjmuje wpłaty za czesne i obiady 

z przedszkoli i szkół; wystawia raporty kasowe. Z kasy skorzystało od stycznia 2018 r. 

do 31.12.2018 r. – 5070 osób. 

▪ 1 etat informatyk – dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez SCUW. Od stycznia 

2018 r. do 31.12.2018 r. – zaewidencjonowano 395 wyjść służbowych do jednostek 

obsługiwanych przez SCUW. 

▪ 1 etat – archiwizuje dokumentację SCUW i jednostek obsługiwanych przez SCUW. 

Od maja 2018 r. do 31.12.2018 r. – zarchiwizowano 306 teczek. 

▪ 1 etat – wspomaga pracę w KZP. 

▪ 1 etat w ramach robót publicznych wspomaga pracę likwidatury 0,75 etatu - sprzątaczka. 
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▪ 1 etat - wspomaga pracę Informatyka. Od VI/2018 r. do 31.12.2018 r. – 

zaewidencjonowano 71 wyjść służbowych do jednostek obsługiwanych przez SCUW. 
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10. OCHRONA ZDROWIA 
 

10.1. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 

 

 Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej udzielające 

świadczeń zdrowotnych działające na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 

oraz w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2190 ze zm.)  

 

Tabela 21. Placówki realizujące zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Tarnobrzegu  w2018 roku: 

Lp. 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)   

– umowa z NFZ 
adres/telefon 

1. „Nasze Zdrowie” Sp.z o.o. 
ul. Sienkiewicza 67 

tel. 15 823-48-12 

2. „Machów” Sp. z o.o. 
ul. Strefowa 2 

tel.15 855-47-91 

3. „ESKULAP” J.Zięba, B.Stawiarz, M.Hetel Sp.J. 
ul. Warszawska 378 

tel. 15 822-00-10 

4. 
Centrum Medyczne „PULS” 

Grupowa Praktyka Lekarska S.C. 

ul. Targowa 5 

tel. 15 822 92 99 

5. 
Spółka Lekarska Puls 1 Łukasiewicz i Partnerzy Centrum 

Medyczne „PULS 1” 

ul. 1 Maja 11  

tel.15 822-92-88 

6. Gabinet Lekarza Rodzinnego Nella Biernat 
ul. Konf. Dzikowskiej 14  

tel.15 823-87-31 

7. Praktyka Lekarska  „MEDYK” 
ul. 1 Maja 11  

tel. 15 822-27-49 

8. 
Zespół Lekarzy  „MEDYTAR” 

S. Krawczuk, B. Lipczyńska-Krużel Sp. Partnerska 

ul. Kościuszki 40  

tel. 15 822-59-71 

9. 
Spółka Lekarska  „POLIMED” 

Kamiński i Partnerzy 

ul. 1 Maja 1 

tel.15 851-32-59 

10. Zakład Lekarza Rodzinnego „FAMILIA” 
ul. Sienkiewicza 67  

tel. 15 823-67-00 

11. Centrum Medyczne „TarMed” 
ul. Kopernika 25/1  

tel. 15 822-52-18 

12. Nocna i świąteczna opieka medyczna  
ul. Szpitalna 1 

tel. 15 812 33 83 
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Tabela 22. Placówki realizujące zadania w zakresie specjalistki w Tarnobrzegu w 2018 roku. 

Lp. 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)  

 – umowa z NFZ 
adres/telefon 

1. 
Pogotowie stomatologiczne  

"SANITAS-DENT"  

ul. 11 Listopada 8 

tel. 15 814-26-37 

2. „Centrum Medyczne SBB” 
ul. 1 Maja 1 

tel.15 641-50-00 

3. „Centrum Medyczne Borek” 
ul. Borek 13 

tel. 15 641-14-14 

4. „Machów” Sp. z o.o. 
ul. Strefowa 2 

tel.15 855-47-91 

5. 
Przychodnia specjalistyczna  

„ZIG MED”  

ul. Sienkiewicza 64 

tel. 15 823-24-03 

6. „Laryngologia” 
ul. Sienkiewicza 67 

tel.15 823-27-33 

7. Neurologia dziecięca „Neuromed”  
ul. Sienkiewicza 67/106 

tel.15 814-13-23 

8. 
Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza  

Marcin Źobro „FEN” 

ul. Konf. Dzikowskiej 18 

tel. 15 823-86-50 

9. Spółka Partnerska Lekarzy Neurologów „Neuron” 
ul. Sienkiewicza 67 

tel. 15 823-81-06 

10. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza „Omega” 
ul. Targowa 5  

tel. 15 822-13-79 

11. 
Zespół Praktyk Specjalistycznych „WENA” Gabinet 

Dermatologiczny i Okulistyczny 

ul. Targowa 5 

tel. 15 823-86-56,  

15 823-86-56 

12. 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet 

Otolaryngologiczny Zdzisław Skoczylas 

ul. 1 Maja 11 

tel. 15 823-03-38 

13. Gabinet Okulistyczny Julita Sabeł „VISUS” Sp.z o.o. 
ul. Sienkiewicza 67/105 

tel.15 822-91-30 

14. Centrum Dializ Fresenius 
ul. Szpitalna 1 

tel. 15 823-92-85 

 

 Opiekę medyczną w mieście sprawują również trzy samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej (SP ZOZ) dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Tarnobrzega: 

 

1. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Mickiewicza 34, tel. 15 823-84-61, ul. 1 Maja 1, 

tel. 15 823 84 72 

tel:158238656
tel:158238656
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 Świadczenia z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego zapewnia 

Przychodnia Specjalistyczna. Placówka rozpoczęła swą działalność w zakresie udzielania 

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 poradnie i pracownie zapewniające szerokie spektrum 

specjalistki oraz diagnostyki w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach. 

▪ Poradnia Diabetologiczna 

▪ Poradnia Internistyczno-Hematologiczna 

▪ Poradnia Internistyczno-Kardiologiczna 

▪ Poradnia Dermatologiczna 

▪ Poradnia Onkologiczna 

▪ Poradnia Okulistyczna 

▪ Poradnia Urologiczna 

▪ Poradnia dla Kobiet 

▪ Poradnia Zdrowia Psychicznego 

▪ Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy 

▪ Poradnia Neurologiczna 

▪ Poradnia Pulmonologii Dziecięcej 

▪ Poradnia Ortopedyczna 

▪ Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc 

▪ Poradnia Laryngologiczna 

▪ Poradnia Chirurgii Ogólnej 

▪ Poradnia Chirurgii Dziecięcej, Urazowej i Preluksacyjnej 

▪ Poradnia Medycyny Pracy 

▪ Pracownia RTG i USG 

▪ Poradnia Protetyki Stomatologicznej 

▪ Poradnia Ortodontyczna 

▪ Poradnia Stomatologiczna 

▪ Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 

▪ Poradnia Alergologiczna 

 

 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. Przychodnia dysponuje 

własnym wysokospecjalistycznym i nowoczesnym sprzętem medycznym, gwarantującym 

świadczenie usług na wysokim poziomie. 

 W 2018 roku Przychodnia Specjalistyczna zatrudniała łącznie 106 osób, zatrudnionych 

w różnych formach tj.;  umowa o pracę, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, umowa 
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zlecenie, umowa o dzieło. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny z dużym 

doświadczeniem, w tym 57 lekarzy specjalistów, 14 pielęgniarek, 3 higienistki 

stomatologiczne, 2 psychologów, 1 psychoterapeutę, 5 techników medycznych, 1 dietetyczka, 

oraz pozostały personel.  

 

2. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Targowa 4, tel. 15 822 50 20 

 Istotą działania Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej jest 

świadczenie kompleksowych usług z zakresu: rehabilitacji dorosłych i dzieci, medycyny pracy 

oraz profilaktyki. Ośrodek dysponuje gabinetami: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, 

lekarskim, psychologa, pedagoga, logopedy. Posiada także salę gimnastyczną. Oferuje szeroki 

zakres usług rehabilitacyjnych kierowanych do wszystkich osób, niezależnie od ich wieku 

i stopnia sprawności fizycznej. Dziennie z zabiegów w Ośrodku korzysta blisko 500 pacjentów, 

w tym około 30 niepełnosprawnych dzieci. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji 

leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka 

lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych. 

 Przedmiot działalności Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 

w Tarnobrzegu stanowi udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:  

▪ badań i konsultacji leczniczych, 

▪ wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, 

▪ udzielania porad specjalistycznych, 

▪ działań profilaktycznych, 

▪ uczestnictwa w kształceniu osób przygotowujących się do zawodu medycznego. 

 

 Ośrodek prowadzi swoją działalność poprzez współpracujące ze sobą komórki 

organizacyjne: 

▪ Dział rehabilitacji leczniczej 

▪ Dział profilaktyki 

▪ Dział medycyny pracy 

▪ Dział administracyjno - ekonomiczny. 

 

 Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dba o ciągły rozwój i jakość oferowanych usług. Zatrudnia 

profesjonalną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swoje umiejętności 

i zgłębiającą posiadaną wiedzę, a także ma do dyspozycji nowoczesną aparaturę 

specjalistyczną. W 2018 roku ośrodek zatrudniał wysoko wykwalifikowany personel medyczny 

w tym: 6 lekarzy, 23 fizjoterapeutów, 2 pielęgniarki, logopedę, psychologa, pedagoga oraz 

pozostały personel. 

 

3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20, tel. 15 822-73-55 

 Misją Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskiwaniu możliwie 

największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości jego życia.  
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 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które 

obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających 

hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie 

i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób 

i członków ich rodzin. Na koniec roku 2018 przebywało w zakładzie 77 pacjentów. Dodatkowo 

placówka świadczy usługi opiekuńcze 15 osobom w ramach tzw. pielęgnacyjnej opieki 

długoterminowej 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 zapewnia pacjentom świadczenia medyczne polegające 

na: 

▪ świadczeniu całodobowych, kompleksowych działań pielęgniarskich, 

▪ sprawowaniu opieki lekarskiej, 

▪ kontynuacji leczenia farmakologicznego, 

▪ zapewnieniu niezbędnych konsultacji i badań diagnostycznych, 

▪ ustaleniu i stosowaniu diety, 

▪ usprawnianiu ruchowym i podejmowaniu działań fizjoterapeutycznych, 

▪ prowadzeniu stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi  

pobudzającymi aktywność życiową, 

▪ przygotowaniu chorego i jego bliskich do samoopieki i samopielęgnacji. 

 

 Zakład świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej. Chorzy przebywający 

w zakładzie odbywają indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami oraz na sali rehabilitacyjnej. 

Ilość zajęć, czas oraz zakres wykonywanych ćwiczeń są ściśle dostosowane do stanu zdrowia 

chorego, współistniejących chorób i indywidualnych możliwości. 

 Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawuje 7 lekarzy, 18 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, 

18 opiekunów medycznych, 2 terapeutów zajęciowych, psycholog, logopeda, dietetyk oraz  

pozostały personel. 

 

4. Apteki 

 Na terenie miasta Tarnobrzega dostęp do świadczeń farmaceutycznych zapewnia 21 aptek. 

Tabela 23. Wykaz aptek znajdujących się na terenie Tarnobrzega w 2018 roku. 

Lp. Apteki ogólnodostępne działające na terenie miasta Tarnobrzega 

1. Apteka „Na Sokolej” ul. 1 Maja 1, tel. 15 822-35-75, apteka.sokola@gmail.com 

2. 
Apteka „Na Serbinowie” ul. Dąbrowskiej 23, tel. 15 823-42-42 

serbinow.korporacja@gmail.com 

3. Apteka „CEF@RM 36,6” ul. Dekutowskiego 1,tel. 15 822-25-03, 92@cefarm36.pl 



104 | S t r o n a  

 

4. Apteka „hebeapteka” ul. Kopernika 15,tel. 15 823-40-83, a020@aptekanazdrowie.com 

5. Apteka „NOVA” ul. Mickiewicza 4, tel. 15 811-29-74, aptnovatbg@wp.pl 

6. 
Apteka „Pod Aniołem” ul. Mickiewicza 34 D, tel.15-823-02-02, 

apteka@podaniolem.com.pl 

7. 
Apteka „Familijna” ul. Mickiewicza 34 e, tel. 15 822-19-89 

apteka.familijna34e@gmail.com 

8. 
Apteka „FOXPHARMA” ul. Mickiewicza 40, tel. 15 822-04-25 

foxpharma@onet.pl 

9. 
Apteka „Słoneczna” ul. Moniuszki 1, tel. 15 823-34-95 

tarnobrzeg-moniuszki@apteka-sloneczna.pl 

10. 
Apteka „NOVA” ul. Sienkiewicza 4/71b, tel. 15 823-61-53 

nova.sienkiewicza4@gmail.com 

11. 
Apteka „Ce@farm36,6” ul. Sienkiewicza 38/74, tel. 15 823-81-69 

96@cefarm36.pl 

12. 
Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sienkiewicza 48, tel. 736 697 788 lub 15 823-18-52 

apt70770@dbamozdrowie.pl 

13. 
Apteka Prywatna Barbara Kulczycka ul. Sienkiewicza 67, tel. 15 822-59-60 

apteka.kb@wp.pl 

14. 
Apteka „GEMINI” ul. Targowa 2 , tel. 015-823-33-79 

geminitarnobrzg@aptekigemini.pl 

15. 
Apteka „Pod Aniołem 2” ul. Targowa 6 B, tel. 015-822-95-95 

aptekanova@vp.pl 

16. 
Apteka „Dr. Max” ul. Wyspiańskiego 25, tel./fax15 822-51-10 

tarnobrzeg.wyspianskiego@drmax.pl 

17. 
Apteka Codzienna, ul. Zwierzyniecka 18, tel. 15 823-61-80 

tarnobrzeg.zwierzyniecka@codzienna.eu 

18. 
Apteka  „NOVA” mgr Kinga Radoń ul. Warszawska 378, tel. 511 571 555 

aptekanovatbg2@wp.pl 

19. Apteka „Rodzinna” S. C. ul. Strefowa 2, tel. Brak, aptekarodzinnastrefowa@interia.pl 

20. Apteka „Hebeapteka” ul. Kwiatkowskiego 8, tel. 538 412 404, p228@aptekanazdrowie.com 

21. 
Apteka „NOVA” ul. Warszawska 5, tel. 573 350 666 

nova.warszawska5@gmail.com 

 

 

mailto:aptekanovatbg2@wp.pl
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10.2. PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROMOCJA ZDROWIA I 

PROFILAKTYKA 

 

Mając na względzie potrzebę dbania o poprawę stanu zdrowia oraz podnoszenie jakości życia 

mieszkańców Tarnobrzega, samorząd aktywnie wspiera realizację programów polityki 

zdrowotnej z udziałem podmiotów leczniczych.  

 

Grypa 

W 2018 roku realizowano, „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta 

Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób powyżej 60 roku życia zameldowanych na pobyt stały 

i czasowy na terenie miasta Tarnobrzega. W trybie konkursowym wybrano 11 realizatorów 

szczepień na terenie miasta, z którymi zawarto umowy na udzielenie świadczeń. W 2018 roku 

na realizację ww. programu zarezerwowano w budżecie miasta 80 tys. zł. Koszt realizacji 

programu wyniósł 77 tys. zł. w tym pozyskano dofinansowanie z Podkarpackiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 30 800 zł., tj. 40% wydatkowanych środków 

na ten cel, jest to maxymalna wysokość o jaką miasto mogło się ubiegać. Łącznie w 2018 roku 

zaszczepiono 1 925 mieszkańców Tarnobrzega, wydatkowano na ten cel 46 200 zł z budżetu. 

 

Pneumokoki 

Kontynuowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu 

o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem 

szczepionki skoniugowanej 13walentnej” u dwuletnich dzieci.  W trybie konkursowym 

wybrano 7 realizatorów szczepień na terenie miasta, z którymi zawarto umowy na realizację 

szczepień. Szczepienia przeciwko pneumokokom były wykonywane w podmiotach 

leczniczych, do których dzieci są zapisane. W 2018 roku  zaszczepiono 63 dzieci. Program 

w całości finansowany był  ze środków budżetowych miasta. Na jego realizację przeznaczono 

w 2018 roku 15 750 zł, natomiast ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 

84 tys. zł. zaszczepiono 336 dzieci. 

 

Ochrona zdrowia psychicznego 

 W ramach poszerzania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w 2018 roku w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania 

zaburzeniom psychicznym wdrożono „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Tarnobrzega na lata 2018-2022”. Brak wiedzy na temat chorób psychicznych skutkuje brakiem 

tolerancji, strachem, dyskryminacją osoby chorej i jej izolacją społeczną. Wszechstronna 

edukacja mieszkańców miasta Tarnobrzega w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ma na 

celu obniżenie poziomu uprzedzeń i lęku społeczeństwa przed osobami z zaburzeniami 

psychicznymi a tym samym konieczne jest podjęcie różnorodnych działań o charakterze 

informacyjno - edukacyjnym, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Zadania i cele niniejszego Programu realizowane są z udziałem 
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i za pośrednictwem wielu instytucji, placówek, organizacji pozarządowych działających 

na terenie Miasta Tarnobrzega, w tym przede wszystkim Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeń w tym m.in.: Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Chorujących Psychicznie Ogniowo, Maja,  Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego 

Nadzieja. 

 Bardzo ważną rolę w powyższym zakresie stanowić będzie współpraca ze szpitalem 

specjalistycznym w Nowej Dębie. W ramach ogólnopolskiego pilotażu, 01 października 2018 r. 

uruchomiło swoją działalność Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizatorem pilotażu jest 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, który 

na podstawie umowy z NFZ zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną, psychologiczną 

i psychoterapeutyczną dla osób dorosłych zamieszkałych na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego 

i Miasta Tarnobrzega. Zabezpiecza także świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania 

diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla 

rodzin. Na terenie miasta Tarnobrzega w ramach powyższego pilotażu zostały włączone dwie 

placówki – Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Mickiewicza 34 oraz NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. 1 Maja 11.  

 W 2018 roku w Tarnobrzegu przeprowadzono szereg bezpłatnych akcji profilaktycznych 

i edukacyjnych z zakresu zdrowia, m.in.: 

▪ Badania profilaktyczne mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 wraz z warsztatami 

edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi realizowanego 

przez Fundację „S.O.S Życie” wykonano 690 mammografii, wykryto 16 zmian, w tym 

3 nowotwory.  

▪ Badania profilaktyczne cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 wraz z warsztatami 

edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

realizowanego przez Fundację „S.O.S Życie” wykonano 261 cytologii, wykryto 7 zmian 

przednowotworowych, w tym 1 nowotwór. 

▪ Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy – przebadano 200 mieszkańców. 

▪ Badanie  spirometria – pomiar objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza 

znajdującego się w płucach i oskrzelach – przebadano ok. 80 mieszkańców. 

 

Koperta życia 

 "Koperta życia" to akcja zainicjowana w 2017 r. i trwa nadal, skierowana jest 

do mieszkańców Tarnobrzega, zwłaszcza osób chorych, starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych. Koperta Życia zawiera kartę informacyjną oraz dwie naklejki. Jedną 

z nich należy przykleić na kopertę foliową, drugą na lodówkę, w której koperta z danymi 

medycznymi konkretnej osoby będzie przechowywana. Zawartość koperty ułatwi zespołowi 

ratownictwa medycznego wykonywanie czynności ratunkowych. Kopertę Życia należy 

przechowywać w lodówce. Dlaczego w lodówce? - Ponieważ lodówka znajduje się w każdym 

domu. Najłatwiej jest ją zlokalizować. Drzwi lodówki zostaną oznakowane naklejką z logo 

akcji, dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją 

informacji umieszczonych w Kopercie Życia. W wypełnieniu karty informacyjnej pomogą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82uco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskrzela
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pracownicy przychodni, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osoby 

realizujące usługi opiekuńcze.  

Dawstwo szpiku kostnego 

 Miasto kolejny raz włączyło się w ogólnopolską akcję „Komórkomania”. Przedsięwzięcie 

miało na celu propagowanie idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako 

potencjalny dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej 

rejestracji. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przeprowadzono szereg kampanii 

edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego. 

Inicjatorem akcji była Fundacja DKMS. Misją Fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego 

pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych 

z krwi lub szpiku kostnego. W bazie DKMS jest już zarejestrowanych 2,5 tysiąca tarnobrzeżan. 

Czternaścioro z nich zostało rzeczywistymi dawcami dla chorych. Dzięki nim żyją pacjenci 

z Polski, Francji, Belgii, Niemiec czy Izraela. Akcja została przeprowadzona w tarnobrzeskich 

szkołach ponadgimnazjalnych. 

 W minionym roku odbył się również dla mieszkańców Tarnobrzega Kiermasz Zdrowia 

i Urody, Kiermasz Rozmaitości  ”Od młodości do starości” oraz Piknik dla osób 

niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. 

 Odbyło się również Regionalne Forum Pacjentów Onkologicznych zorganizowane przez 

Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Podczas spotkania edukacyjnego mówiono 

między innymi o wyzwaniach stojących przed pacjentami onkologicznymi, o ich 

oczekiwaniach i nowoczesnych terapiach onkologicznych w praktyce. 
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11. WSPARCIE ROZWOJU SPORTU 
 

 W ramach działań wspierających rozwój sportu w 2018 roku zrealizowano szereg zadań. 

Głownie związane one były z rozdziałem dotacji na rozwój sportu w Tarnobrzegu, wspieraniem 

stypendiami sportowców osiągających znaczące wyniki na arenach krajowych i europejskich. 

Miasto Tarnobrzeg organizowało również szereg imprez sportowych lub wspierało je 

organizacyjnie oraz fundując nagrody dla zwycięzców. 

 

11.1. NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO 

WYNAGRODZEŃ: 

 

▪ Piotr Kwasek - trener Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg; 

▪ Grzegorz Uzar - trener Tarnobrzeskiego Klubu Karate; 

▪ Li Qian - zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego. 

 

11.2. NAGRODY KONKURSOWE  

 

 Zakup statuetek, pucharów, medali, grawertonów między innymi na: 

▪ VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Siarka Cup, 

▪ Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej,  

▪ II Tarnobrzeskie Zmagania z Wisłą,  

▪ zawody sportowe towarzyszące Dniom Tarnobrzega. 

 

 Nagrody zakupiono również dla najlepszych drużyn w ramach XVIII edycji Turnieju 

„Z podwórka na stadion”. 

 

11.3. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 

 

 Zakupione zostały tablice informacyjne do strefy bezpieczeństwa nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim. 

 

11.4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 

 

 Zakupiony został sygnał od Telewizji Polskiej na Mistrzostwa Świata 2018 – pakiet 

podstawowy (1 ekran) ( 2 460,00 zł). Posłużył on organizacji strefy Kibica na Stadionie 

Miejskim w Tarnobrzegu (40 000,00 zł) oraz sublicencja FIFA na MŚ 2018 – Strefa Kibica 

(8971,62 zł).  

 Sfinansowany został również udział Gminy Tarnobrzeg w projekcie ”Szkolny Klub 

Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego (2 460,00 zł.). 

 Dofinansowany został również projekt „Treningi z Mariuszem Wlazłym” (10 000 zł). 
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 Sfinansowana została usługa gastronomiczna dla uczestników Rajdu Solidarności (1 000,00 

zł). 

 

11.5. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – STYPENDIA 

 
Tabela 24. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe na okres styczeń - czerwiec 2018 r. 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa stowarzyszenia 

Kwota 

przyznanego 

stypendium 

Okres 

przyznania 

stypendium 

1. Urszula Opałka Klub Kajakowy „Jezioro” 120,00 zł 6 miesięcy 

2. Jagoda Bajda Klub Kajakowy „Jezioro” 120,00 zł 6 miesięcy 

3. Magdalena Szczęsna Klub Kajakowy „Jezioro” 200,00 zł 6 miesięcy 

4. Jakub Piątek Klub Kajakowy „Jezioro” 150,00 zł 6 miesięcy 

5. 
Bartłomiej Szymon 

Dobroń 
Klub Kajakowy „Jezioro” 150,00 zł 6 miesięcy 

6. Szymon Skulski UKS „Delfin” 200,00 zł 6 miesięcy 

7. Łucja Zych UKS „Delfin” 150,00 zł 6 miesięcy 

8. Mateusz Szklarz UKS „Delfin” 150,00 zł 6 miesięcy 

9. Kamila Skwara UKS „Delfin” 120,00 zł 6 miesięcy 

10. Jerzy Zajdel 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

11. Paweł Włodyka 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

12. 
Krzysztof  Żyłka 

 

Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
250,00 zł 6 miesięcy 

13. Maciej Nalepka 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
250,00 zł 6 miesięcy 

14. Piotr Sokalski 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

15. Janusz Chamot 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

16. Paweł Mazuryk 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

17. Dawid Sowa 
Integracyjny Klub Sportowy 

Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

18. Maria Taras 
Tarnobrzeski Klub Kyokushin 

Karate 
120,00 zł 6 miesięcy 

19. Emilia Motyka 
Tarnobrzeski Klub Kyokushin 

Karate 
120,00 zł 6 miesięcy 

20. Maciej Grabski Tarnobrzeski  Klub Karate 250,00 zł 6 miesięcy 

21. Konrad Mystek Tarnobrzeski  Klub Karate 150,00 zł 6 miesięcy 
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22. Sebastian Uzar Tarnobrzeski  Klub Karate 150,00 zł 6 miesięcy 

23. Aleksandra Bobula 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Kotwica Tarnobrzeg 
150,00 zł 6 miesięcy 

24. 
Lilly May 

Niezabitowska 

 

Stowarzyszenie Jacht Klub 

Kotwica Tarnobrzeg 
150,00 zł 6 miesięcy 

25. 
Michał 

Wojciechowski 
Klub Biegacza „Witar” 250,00 zł 6 miesięcy 

 

Tabela 25. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe na okres lipiec - grudzień 2018 r. 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa stowarzyszenia 

kwota 

przyznanego 

stypendium 

Okres przyznania 

stypendium 

1 Łucja Zych UKS „Delfin” 180,00 zł 6 miesięcy 

2. Maciej Guściora UKS „Delfin” 120,00 zł 6 miesięcy 

3. Szymon Skulski UKS „Delfin” 250,00 zł 6 miesięcy 

4. Marta Meksuła UKS „Delfin” 120,00 zł 6 miesięcy 

5. Mateusz Szklarz UKS „Delfin” 180,00 zł 6 miesięcy 

6. Bartłomiej Skwara UKS „Delfin” 150,00 zł 6 miesięcy 

7. Aleksandra Bobula 

Stowarzyszenie Jacht 

Klub Kotwica 

Tarnobrzeg 

150,00 zł 6 miesięcy 

8. 
Lilly May 

Niezabitowska 

Stowarzyszenie Jacht 

Klub Kotwica 

Tarnobrzeg 

150,00 zł 6 miesięcy 

9. Konrad Mystek 
Tarnobrzeski Klub 

Karate 
170,00 zł 6 miesięcy 

10. Natalia Paczyńska 
Tarnobrzeski Klub 

Karate 
120,00 zł 6 miesięcy 

11. Maciej Grabski 
Tarnobrzeski Klub 

Karate 
250,00 zł 6 miesięcy 

12. Sebastian Uzar 
Tarnobrzeski Klub 

karate 
170,00 zł 6 miesięcy 

13. Paweł Mazuryk 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

14. Janusz Chamot 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

15. Jerzy Zajdel 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 
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16. Krzysztof Żyłka 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
250,00 zł 6 miesięcy 

17. Piotr Sokolski 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

18. Maciej Nalepka 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
250,00 zł 6 miesięcy 

19. Paweł Włodka 
Integracyjny Klub 

Sportowy Tarnobrzeg 
120,00 zł 6 miesięcy 

20. Maria Taras 
Tarnobrzeski Klub 

Kyokushin Karate 
180,00 6 miesięcy 

21. Emilia Motyka 
Tarnobrzeski Klub 

Kyokushin Karate 
120,00 zł 6 miesięcy 

22. Magdalena Szczęsna Klub kajakowy Jezioro 200,00 zł 6 miesięcy 

23. Jagoda Bajda Klub Kajakowy Jezioro 120,00 zł 6 miesięcy 

24. Zuzanna Błażejczak Klub Kajakowy Jezioro 120,00 zł 6 miesięcy 

25. Urszula Opałka Klub Kajakowy Jezioro 120,00 zł 6 miesięcy 

26. 
Michał 

Wojciechowski 
Klub Biegacza „Witar” 250,00 zł 6 miesięcy 

 

11.6. DOTACJE CELOWE UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU 

PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE 

 

 Środki wydatkowano na dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)  

Tabela 26. Dotacje celowe przekazywane stowarzyszeniom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie w 2018 roku. 

Lp. Nazwa stowarzyszenia 
Dotacje przekazane  

w 2018 r. 

1. KS „Siarka” 35 000,00 

2. Stowarzyszenie „Pikajro” 5 000,00 

3. PTTK Oddział im A. Patkowskiego w Sandomierzu 31 100,00 

4. Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate 15 000,00 

5. KTS w Tarnobrzegu 7 000,00 

6. Klub Biegacza „Witar” 24 000,00 

7. UKS „ESKA” 2 000,00 

8. Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg 15 000,00 

9. Tarnobrzeski Klub Tenisowy 1 000,00 
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10. Tarnobrzeski Klub Tenisowy 1 000,00 

11. Tarnobrzeski Klub Szachowy 8 000,00 

12. Ognisko TKKF „Siarka” 5 000,00 

13. Związek Strzelecki „Strzelec” 1 000,00 

14. Tarnobrzeski Klub Karate 9 000,00 

15. Stowarzyszenie na rzecz ekologii i turystyki PROLANDER 2 500,00 

16. Stowarzyszenie na rzecz ekologii i turystyki PROLANDER 3 000,00 

17. UKS „Delfin” 20 000,00 

18. Tarnobrzeska Szkoła Pływania „AQUA – SWIM” 5 000,00 

19. Stowarzyszenie ESTEKA 3 500,00 

20. UKS „Mistrz” 1 500,00 

21. UKS „Budowlanka” 3 500,00 

22. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej 1 000,00 

23. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej 3 000,00 

24. UKS „Dziewiątka” 1 500,00 

25. Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka 28 000,00 

26. UKS „Czwórka” 1 500,00 

27. UTW przy PWSZ w Tarnobrzegu 3 000,00 

28. UKS „Kopernik” 1 500,00 

29. Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” 8 000,00 

30. UKS „Jedynka” 1 500,00 

31. ULKS „Dzikowiak” 1 500,00 

32. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 2 000,00 

33. Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” 1 500,00 

34. Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” 4 000,00 

35. PTTK Siarkopol Oddział Miejski w Tarnobrzegu 5  000,00 

36. Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa 1 500,00 

37. UKS „Hetman” 1 000,00 

38. Klub Piłki Siatkowej „Siarka” 45 000,00 

39. Stowarzyszenie ESTEKA 2 500,00 

40. Stowarzyszenie na rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo” 1 500,00 

41. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 2 500,00 

42. Stowarzyszenie Nasza Budowlanka 2 000,00 

43. KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 6 220,00 

44. KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 3 940,00 

45. Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg 2 612,00 
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46. UKS „ESKA” 700,00 

47. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 2 000,00 

48. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 3 000,00 

49. KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 5 700,00 

50. Stowarzyszenie „Fitneska” 6 600,00 

51. UKS Delfin 1 000,00 

52. Stowarzyszenie Fitneska 4 700,00 

53. Stowarzyszenie ESTEKA 10 000,00 

54. EQUELA 8 500,00 

55. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa 5 000,00 

56. KS Siarka 10 000,00 

Razem: 387 072,00 zł 

 

Zwroty dotacji: 

▪ 330,00 zł – KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 

▪ 800,00 zł -  KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 

▪ 0,50 zł -  Stowarzyszenie Fitneska 

▪ 15,80 zł – Stowarzyszenie Fitneska  

▪ 45 000,00 zł – Klub Piłki Siatkowej Siarka 

 

 

11.7. DOTACJE CELOWE UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O SPORCIE 

 

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje wynikające z ustawy o sporcie.  

 Środki wydatkowano na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na podstawie ustawy o sporcie). 

Tabela 27. Dotacje celowe przekazywane stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w 2018 roku. 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Dotacje przekazane w 2018 r. 

1. Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu  400 000,00 

2. OKS Mokrzyszów w Tarnobrzegu  65 000,00 

3. OKS Wielowieś w Tarnobrzegu  35 000,00 

4. OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu 30 000,00 

5. OKS  „Koniczynka” Ocice  30 000,00 

6. UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu 25 000,00 

7. UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu   30 000,00 
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8. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 50 000,00 

9. Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” 30 000,00 

10. Klub Piłki Siatkowej „Siarka” 20 000,00 

Razem: 715 000,00 

 

 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Dotacje wynikające z ustawy o sporcie. 

 Środki wydatkowano na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych (na podstawie ustawy o sporcie). 

Tabela 28. Dotacje celowe przekazywane organizacjom spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy o sporcie 

w 2018 roku. 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia 
Dotacje przekazane  

w 2018 r. 

1. Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A. 450 000,00 

2. „Siarka Tarnobrzeg” S.A. 700 000,00 

Razem: 1 150 000,00 
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12. DZIAŁANIA MOSIR WSPIERAJĄCE ROZWÓJ SPORTU 
 

 Realizację zadań własnych miasta Tarnobrzega z zakresu kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie 

potrzeby mieszkańców jest celem funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

12.1. PRZEDMIOT DZIAŁANIA MOSIR W TARNOBRZEGU: 

 

▪ inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

▪ organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych promujących gminę 

z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych 

i społeczności lokalnej, 

▪ współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, 

stowarzyszeniami i innymi jednostkami działającymi na rzecz sportu i rekreacji, 

▪ tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym, 

▪ zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo- 

rekreacyjnych przekazanych jednostce oraz podejmowanie działań zmierzających 

do rozbudowy istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej, 

▪ organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i okolicznościowych, 

▪ udostępnienie obiektów sportowych, urządzeń rekreacyjnych organizacjom, zakładom 

pracy czy osobom indywidualnym na cele związane z działalnością sportową, 

rekreacyjną i wypoczynkową. 

 

Zatrudnienie w MOSiR 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2018 rok 

zatrudniał 64 osób, praca wykonywana jest przez wszystkie dni tygodnia w systemie 

zmianowym.  

Tabela 29. Struktura zatrudnienia w MOSiR w 2018 roku. 

Stanowisko Liczba etatów 

DYREKTOR 

Z-ca Dyrektora 

1 

1 

Dział Finansowy: 

Główna Księgowa  1 

10 
Sekcja kadrowa 1 

Sekcja księgowa 

Sprzedawcy biletów 

2 

6 

Dział eksploatacji i administracji obiektów sportowych: 
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Kierownik Obiektów Sportowych 1 

31 

Zespół Obiektów Sportowych: pływalnia, siłownia, „Jezioro 

Tarnobrzeskie” 

Gospodarz pływalni i siłowni 1 

11 Siłownia 3 

Ratownicy 7 

Zespół Obiektów Sportowych: Hala widowiskowo-sportowa, Sala 

sportowa 

Gospodarz obiektów 1 
4 

Portiernia 3 

Zespół Administracyjno - Gospodarczy i Organizacji imprez 

Samodzielne stanowisko ds. promocji i informatyki 1 

5 Pracownicy działu (organizacja imprez, sekretariat 

dyrektora, zaopatrzenie) 
4 

Zespół Obiektów Sportowych: Stadion, Euroboisko, Zwierzyniec, 

Orliki, tereny rekreacyjne „Nadole” 

Gospodarz obiektów 

Pracownicy zaplecza sportowego  

1 

9 
10 

Dział techniczny: 

Kierownik ds. Technicznych 1 

21 
Sekcja utrzymania ruchu (tj. mechanicy pomp i urządzeń) 4 

Sekcja obsługi technicznej i remontów 7 

Sekcja pracowników zaplecza sportowego (sprzątaczki) 9 

 

 Dodatkowo w zależności od potrzeb zatrudniamy na umowę – zlecenie: inspektora BHP, 

ratowników, trenerów i obsługę boisk. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyznaczony został jako podmiot w którym 

wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w zamian 

nieściągalnej grzywny. W 2018 roku przyjął 81 skazanych, którzy mają od 10 do 800 godzin 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. 
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12.2. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH MOSIR 

 

 Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych promujących 

gminę z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, 

społeczności lokalnej oraz turystów. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu w 2018 roku był organizatorem 

i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych. Wszystkie powyższe działania 

miały odpowiednią oprawę sportową i artystyczną. Zawsze nagrodzono najlepszych nie 

zapominając o pamiątkowych dyplomach i nagrodach. We wszystkich imprezach, które 

organizował MOSiR w Tarnobrzegu bardzo chętnie i licznie oprócz zawodników, uczestniczyli 

kibice, co świadczy o jakości podjętych działań. 

 Do imprez, które cieszyły się największym zainteresowaniem należy zaliczyć: 

▪ Turniej halowej piłki nożnej, 

▪ Turniej piłki siatkowej, 

▪ Turniej szachowy, 

▪ „FERIE 2018”: nauka pływania, nauka tańca, zawody na łyżwach, 

▪ Turniej szachowy dla szkół podstawowych, 

▪ Zajęcia modelarskie, budowa modeli i zawody, 

▪ Turniej tenisa stołowego, 

▪ Zajęcia fitness, 

▪ Halowy Turniej w Piłkę Nożną Ministrantów, 

▪ VI bieg rekreacyjny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 

▪ Podaj Łapę piknik dla małych i dużych miłośników psów, 

▪ Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, 

▪ Senioriada 2018, 

▪ Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Olimpiada 

przedszkolaka „Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej”, 

▪ Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 10-11 lat – edycja wiosenna i jesienna 

▪ Halowy Turniej w Piłkę Nożną Straży Pożarnej, 

▪ Puchar Podkarpacia w pływaniu, 

▪ Dzień Dziecka na pływalni, 

▪ Rodzinne Zawody w pływaniu, 

▪ Piknik Nordic Walking, 

▪ Warsztaty modelarskie i zawody modeli latających, 

▪ Miejskie zawody drużyn OSP, 

▪ Turniej piłki plażowej dla uczniów szkół gimnazjalnych, 

▪ Finał Turnieju piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka 

na stadion” o puchar TYMBARKU, 

▪ II Długodystansowe zawody pływackie „Jezioro Tarnobrzeskie”, 

▪ Mistrzostwa Tarnobrzega w biegach przełajowych, 

▪ II Memoriał Józefa Salika w tenisie ziemnym,  
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▪ VII Maraton Jezioro Tarnobrzeskie, 

▪ Wakacyjny cykl turniejów na boiskach ORLIK 2012 o puchar Prezydenta Miasta, 

▪ Wakacyjny turniej koszykówki dla uczniów szkół gimnazjalnych na boiskach ORLIK, 

▪ VI Otwarte mistrzostwa Tarnobrzega w piłce plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie, 

▪ 40 Bieg Nadwiślański, 

▪ Zawody „ Latawcowe Babie Lato” 

▪ Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego w hali dla dzieci i młodzieży, 

 

 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami 

i innymi jednostkami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki. 

 To przede wszystkim współpraca z: 

▪ Klubem Sportowym SIARKA Tarnobrzeg S.A. (piłka nożna), 

▪ Koszykarskim Klubem Sportowym „SIARKA” Tarnobrzeg S.A. (koszykówka), 

▪ Klubem Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu (tenis stołowy kobiet), 

▪ Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Siatkowej (liga TALPS, siatkówka 

mężczyzn), 

▪ Klubem Piłki Siatkowej SIARKA Tarnobrzeg, 

▪ Tarnobrzeskim Klubem Szachowym, 

▪ Uczniowskim Klubem Sportowy ,, DELFIN” (pływanie), 

▪ Klubem Biegacza ,,WITAR” (biegi), 

▪ Tarnobrzeskim Towarzystwem Pływackim, 

▪ ,,Integracja – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół” (pływanie, podnoszenie 

ciężarów), 

▪ Tarnobrzeskim Klubem Nornic Walking, 

▪ Stowarzyszeniem „Tarnobrzeski Klub Tenisa”, 

▪ Klubem Kajakowym „Jezioro Tarnobrzeskie”, 

▪ Jacht Klub „KOTWICA”, 

▪ Tarnobrzeskim WOPR. 

 

Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym 

 

 W celu realizacji poprawy warunków w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym MOSiR w Tarnobrzegu stale współpracuje z: 

▪ Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Kole PSOUU w Tarnobrzegu, 

▪ Warsztatami Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu), 

▪ Domem Opieki Społecznej w Tarnobrzegu, 

▪ Stowarzyszeniem Sprawnych Inaczej i Przyjaciół ,,INTEGRACJA”. 
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Organizowanie imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych 

 

 Główne imprezy w roku 2018 cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony osób 

niepełnosprawnych to:  

▪ X Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, 

▪ Dzień Dziecka – Wodny Plac Zabaw, 

▪ Podkarpacki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, 

▪ Podkarpacki Turniej Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych. 

▪ XIV Przegląd twórczości artystycznej środowisk Domów Samopomocy województwa 

podkarpackiego 

 Dzieci niepełnosprawne uczestniczyły również w Biegu Nadwiślańskim na trasie specjalnej, 

a uczniowie Szkoły Specjalnej uczestniczyli w organizowanych przez MOSiR zawodach „Bieg 

do Św. Mikołaja”.  

 

Korzystanie osób niepełnosprawnych z obiektów MOSiR w ramach darmowych wejść 

na basen i salę gimnastyczną 

 

1. Basen i Sala sportowa. 

Zorganizowano wejścia ulgowe na pływalnię krytą dla osób z orzeczeniem lekarskim o stopniu 

niepełnosprawności: 

▪ w piątki w godz. 10:45 – 11:15; 

▪ w niedziele w godz.15:15 – 16:00; 

▪ w okresie ferii zimowych i letnich wejścia: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 

10:00. 

Zorganizowano darmowe wejścia na pływalnię krytą dla niepełnosprawnych dzieci wraz 

z opiekunem w soboty w godz. 11:30 – 12:15. 

Zorganizowano darmowe wejścia na pływalnię krytą dla dzieci z instruktorem w soboty 

w godz. 11:30; – 12:15. 

Zorganizowano darmowe wejścia dla dzieci ze szkół specjalnych pod opieką instruktora 

w środa w godz. 10:00– 10:45. 

Zorganizowano darmowe wejścia dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej pod opieką 

instruktora w czwartek w godz. 10:45 – 11:30; 

Udostępniane są bezpłatne wejście grup zorganizowanych na salę sportową dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w poniedziałki i piątki w godz. 11:30 – 13:00. 

Z wejść ulgowych miesięcznie korzysta około 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

a z wejść bezpłatnych około 50 dzieci niepełnosprawnych. 
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Zorganizowano wejścia ulgowe na siłownię dla osób z orzeczeniem lekarskim o stopniu 

niepełnosprawności: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00; – 11:00 w godz. 19:30 – 21:30. 

W okresie ferii zimowych i letnich wejścia: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 10:00. 

 

 Placówki oświatowe, którym udostępniono obiekty sportowe MOSiR (hala widowiskowo-

sportowa i sala sportowa) na szkolne zajęcia kultury fizycznej: 

▪ Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, 

▪ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, 

▪ Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tarnobrzegu, 

▪ Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu, 

▪ Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu. 

 

12.3. WYKORZYSTANIE BAZY SPORTOWEJ 

 

1. Hala widowiskowo-sportowa i sala sportowa. 

 Hala widowiskowo-sportowa wykorzystywana jest głównie do organizacji treningów oraz 

meczów mistrzowskich zespołów sportu kwalifikowanego seniorek i seniorów w najwyższych 

kategoriach rozgrywkowych: koszykówka mężczyzn (I Liga) i tenisa stołowego kobiet 

(Ekstraklasa + rozgrywki Pucharu Europy), siatkówki III liga mężczyzn. 

 Z hali widowiskowo-sportowej jak i sali sportowej na treningi i mecze mistrzowskie 

korzystają także zespoły klubowe w kategoriach młodzieżowych siatkówki i koszykówki 

biorący udział w rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Poza 

zespołami klubowymi największą liczbę korzystających z tych obiektów stanowi grupa dzieci 

i młodzieży tarnobrzeskich szkół, które w ramach programu nauczania tych placówek 

prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na udostępnionych obiektach (hala widowiskowo - 

sportowa, sala sportowa, sala gimnastyczna), w skali roku liczba młodzieży, która korzysta 

z naszych obiektów wynosi blisko 30 tys. uczniów. 

 Hale i sale sportowe udostępniane są także zorganizowanym grupom na zajęcia sportowo - 

rekreacyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny i tenis stołowy) z tej formy 

w roku skorzystało blisko 15 tys. osób. 

 Na holu Hali Widowiskowo – Sportowej zostało uruchomione TCTS, które cieszy się 

bardzo dużą popularnością. 

 Obiekty hali widowiskowo - sportowej wykorzystywane są również przez podmioty 

zewnętrzne w celu organizacji widowisk kulturalnych, pokazów, ekspozycji czy uroczystości.  

 Imprezy niesportowe zorganizowane w roku 2018 to m.in.: 

▪ „Miejskie Śniadanie Wielkanocne”,  

▪ Dwudniowy Turniej Tańca Towarzyskiego połączony z pokazami par mistrzowskich – 

organizator Szkoła Tańca Towarzyskiego „SAMBA”, 

▪ Kiermasz zdrowia i urody, 

▪ Targi Pracy – organizator Powiatowy Urząd Pracy,  
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▪ Miejska Wigilia – organizator Prezydent Miasta, 

▪ Wyścig do Św. Mikołaja Szkół Podstawowych, 

▪ Mikołajki na sportowo ( KS Siarka). 

 

Cykliczne imprezy sportowe to m.in.: 

 

▪ Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych – organizator 

Zespół Szkół Specjalnych,  

▪ Igrzyska Młodzieży w Badmintonie (SZS), 

▪ Memoriał im. Kazimierza Wacławczyka-Turniej Koszykówki – organizator KKS 

Siarka Tarnobrzeg S.A., 

▪ Tarnobrzeska Amatorska Liga Piłki Siatkowej (sezon 2016/2017 i 2017/2018) 

organizator Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej, 

▪ „Siarkowcy Dzieciakom” – halowy turniej piłki nożnej połączony z akcją charytatywną 

– organizator Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej ZŁOTA SIARKA. 

▪ Łącznie w imprezach w 2018 roku na halach MOSiR brało udział blisko 60 tys. osób, 

imprezy te zgromadziły przeszło 30 tys. widzów. 

 

12.4. PŁYWALNIA KRYTA 

 
Tabela 30. Wykorzystanie pływalni krytej MOSiR w poszczególnych latach. 

Wykorzystanie 

miesiąc 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Styczeń  13 263 14 183 12 315 14 751 

Luty 13 319 14 568 16 535 14 225 

Marzec 14 571 14 101 18 659 15 449 

Kwiecień 12 164 14 893 14 526 14 286 

Maj 12 756 12 660 13 603 13 288 

Czerwiec 8 985 10 765 10 176 9 473 

Lipiec 5 707 3 404 3 831 3 662 

Sierpień 0 5 627 6 632 5 474 

Wrzesień  0 14 118 12 769 11 025 

Październik 7 317 17 025 18 500 14 469 

Listopad 14 927 16 911 16 216 12 507 

Grudzień 12 739 11 630 13 543 10 997 

SUMA 115 748 149 885 157 305 139 606 
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Współpraca z innymi organizacjami korzystającymi z obiektu: 

▪ Stowarzyszenie Aquaswim, 

▪ Stowarzyszenie „Integracja”, 

▪ Tarnobrzeski WOPR, 

▪ UKS Delfin, 

▪ Komenda Miejska Policji, 

▪ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 

▪ Tarnobrzeskie Towarzystwo Pływackie. 

 MOSiR wspólnie z WOPR prowadzi naukę i doskonalenie pływania w grupach 

zorganizowanych połączone z prelekcjami edukacyjnymi odnośnie bezpiecznego zachowania 

nad wodą. Dla najmłodszych odbywają się zajęcia ,,Mamo, Tato chcę pływać”. 

 Dużą atrakcją cieszył się tor przeszkód na basenie zbudowany w ramach Dnia Dziecka. 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Pływackie prowadzi nauki pływania dla przedszkolaków. 

 

12.5. SIŁOWNIA 

 

Tabela 31. Wykorzystanie siłowni MOSiR w poszczególnych latach. 

miesiąc 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Styczeń 4 474 6 209 4 620 4 722 

Luty 4 564 6 228 5 002 4 701 

Marzec 4 472 5 020 5 386 5 038 

Kwiecień 3 823 4 275 4 062 4 216 

Maj 3 444 4 007 4 117 3 848 

Czerwiec 3 006 3 801 3 931 3 563 

Lipiec 2 866 2 316 3 273 3 046 

Sierpień 2 734 3 023 3 231 3 194 

Wrzesień 3 904 3 950 3 720 3 969 

Październik 3 589 4 231 4 154 3 769 

Listopad 3 869 4 245 4 131 3 683 

Grudzień 4 671 3 895 3 863 3 443 

SUMA 45 416 51 200 49 490 47 192 

 

Współpraca z innymi organizacjami: 

▪ Stowarzyszenie „Integracja”, 

▪ Stowarzyszenie „Body Mors” 

▪ Klub Karate „Oyama”. 
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 Wejścia ulgowe (3 zł): niepełnosprawni z orzeczeniem o niepełnosprawności. Miesięcznie 

z wejść bezpłatnych korzysta ok. 120 osób. 

 

12.6. STADION MIEJSKI 

 

 Stadion Miejski wykorzystywany był przez kluby sportowe działające na terenie miasta 

głównie przez Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg S.A. do organizacji zajęć treningowych 

i meczów mistrzowskich i pucharowych dla II-ligowego zespołu piłki nożnej.  

 Łącznie przez okres 12-u miesięcy 2018 r. przeprowadzono około 300 treningów i rozegrano 

18 meczów mistrzowskich ligowych, 2 o Puchar Polski i 3 sparingi. 

 

Obiekt treningowy ,,Zwierzyniec” 

 Kompleks boisk piłkarskich „Zwierzyniec” wykorzystywany jest głównie do szkolenia 

dzieci i młodzieży oraz rozgrywania meczów mistrzowskich w tej grupie wiekowej (młodzicy, 

trampkarze, juniorzy). Z boisk na tym obiekcie korzystają także zawodnicy Szkolnego Związku 

Sportowego oraz tarnobrzeskich szkół. 

 W roku 2018 (od połowy marca do połowy listopada) z obiektów korzystało od 8 do 12 grup 

dziennie, od 2 do 5 razy tygodniowo, odbyło się też 150 meczów mistrzowskich. Łącznie 

w treningach i meczach mistrzowskich udział wzięło około 30 000 zawodników, a rozgrywki 

obejrzało ok. 10 000 widzów. 

 Finał Turnieju piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka na stadion” 

o puchar TYMBARKU zgromadził ok.600 zawodników z Podkarpacia. 

 Nowo powstałe korty tenisowe funkcjonowały w okresie kwiecień – październik skorzystało 

z nich ok 4500 tenisistów. 

 

12.7. BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 

 

▪ ORLIK „NADOLE” - 6500 ćwiczących. 

▪ ORLIK „DZIKÓW” - 7000 ćwiczących. 

▪ ORLIK „MOKRZYSZÓW” - 3600 ćwiczących. 

▪ ORLIK SP nr 3 – 8000 ćwiczących. 

▪ ORLIK SP nr 4 – 8000 ćwiczących. 

▪ EUROBOISKO SP 10 – 9500 ćwiczących. Razem z boisk ze sztucznej nawierzchni 

korzystało – 42 600 ćwiczących.  

▪ LODOWISKO „BIAŁY ORLIK” przy szkole nr 9 - z lodowiska w okresie grudzień – 

luty korzystało około 5000 łyżwiarzy. 

▪ KORT TENISOWY ” przy szkole nr 9 z kortu w okresie kwiecień – październik. Na 

korcie przebywało ok. 900 tenisistów. 

 

 Wykorzystanie obiektów przez mieszkańców naszego miasta zarówno dzieci, młodzieży jak 

i osoby dorosłe w stosunku do roku 2018 kształtuje się na podobnym poziomie. Można 
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zauważyć szczególnie wśród osób dorosłych wzrost liczby grup zorganizowanych 

spędzających czynnie swój wolny czas na obiektach sportowych, wyraża się to poprzez coraz 

większą liczbą rezerwacji stałych terminów zajęć dla tej grupy wiekowej. 

 

12.8. MIEJSCA REKREACYJNE WYZNACZONE DO KĄPIELI NAD JEZIOREM 

TARNOBRZESKIM 

 

 W sezonie letnim 2018 roku MOSiR jako administrator jeziora wyznaczył na plaży dwa 

tereny rekreacyjne do kąpieli o długości blisko 100 m każde, które cieszą się bardzo dużym 

powodzeniem. Szacujemy, że w okresie lata minionego roku z wypoczynku nad Jeziorem 

skorzystało około 311 000 tysięcy plażowiczów którzy przyjechali blisko 57 tysiącami 

pojazdów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa utworzona została baza MOSiR na terenie 

której swoją siedzibę mają WOPR i Posterunek Policji, utworzono również numer alarmowy 

504 40 10 20 działający w okresie sezonu całą dobę obsługiwany przez służby ratownicze.  

 Na terenach rekreacyjnych zatrudniliśmy po trzech ratowników i wyposażyliśmy 

w niezbędny sprzęt ratowniczy. Plaże zostały wyposażone w wieże ratownicze, ławki, stojaki 

na rowery, przebieralnie i miejsca do grillowania.  

 Na wjeździe nad jezioro ustawiono punkt poboru opłat za miejsce parkingowe nad jeziorem. 

Z tego tytułu miasto pozyskało kwotę 339 280,00 zł, natomiast koszty organizacji wypoczynku 

nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj.: 

▪ Płace ratowników i pracowników obsługi, 

▪ Wywóz nieczystości, 

▪ Wynajem i serwis kabin WC-Serwis 

▪ Środki opatrunkowe/wyposażenie apteczek/, 

▪ Paliwo do motorówek / łodzi motorowych/, 

▪ Organizacja posterunku policji wodnej /koszt zakwaterowania i wyżywienia/,  

▪ Wynajem motorówek od WOPR /koszt serwisu/, 

▪ Organizacja imprez nad jeziorem w ramach LATO w MIEŚCIE. 

 

 Zadaniem MOSiR było organizowanie, współorganizowanie i nadzór nad imprezami 

biegowymi, pływackimi, żeglarskimi i kajakowymi , które odbywały się nad i na Jeziorze 

Tarnobrzeskim. 

 

12.9. GRUPA REMONTOWA 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje grupą remontową, która wykonuje remonty 

i naprawy bieżące na obiektach sportowych. Grupa ta wykonywała następujące prace zlecone: 

▪ remonty zamków i szafek szatni basenowych i siłowni, 

▪ bieżące naprawy czytników wejść na pływalnie i siłownie, 

▪ konserwacja i naprawa sprzętu na siłowni + wymiana drzwi, 
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▪ remonty pomp obiegowych na pływalni, 

▪ remont sauny na pływalni,  

▪ naprawa krzeseł na imprezy w hali widowiskowo - sportowej, 

▪ uporządkowanie magazynów „pod niecką basenową”, 

▪ bieżąca konserwacja pomp obiegowych i wentylatorów basenowych, 

▪ wymiana oświetlenia w halach sportowych, 

▪ wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w hali widowiskowo - sportowej 

▪ budowa i likwidacja lodowiska, 

▪ remont skyteparku, 

▪ naprawy bieżące na miasteczku ruchu drogowego, 

▪ nadzór i bieżące naprawy na Orlikach i kortach tenisowych +naprawa oświetlenia, 

▪ konserwacja nawierzchni na orlikach, 

▪ stały nadzór i pielęgnacja terenów zielonych na Zwierzyńcu i stadionie miejskim, 

▪ przygotowanie kąpielisk na Jeziorze Tarnobrzeskim, 

▪ remont boisk do siatkówki plażowej, 

▪ budowa sceny na imprezy plenerowe, 

▪ stały nadzór nad fontanną, 

▪ usługi transportowe, 

▪ remont pokrywy dachu nad basenem, 

▪ montaż monitoringu na hali widowiskowo - sportowej i pływalni, 

▪ remont i malowanie schodów zjeżdżalni, 

▪ uszczelnianie połączeń zjeżdżalni, 

▪ dostosowanie górnego holu na hali wid-sport do zajęć tenisa stołowego / wykładziny-

oświetlenie/, 

▪ wymiana kasetonów sufitowych na pływalni, 

▪ wykonanie gablot wystawowych na holu górnym. 

 

 Ponadto pracownicy działu remontowego pomagali w obsłudze Dni Tarnobrzega, targów 

pracy, targów żywności, maratonu i innych imprez biegowych oraz wielu imprez 

organizowanych przez MOSIR i inne podmioty. 

 

12.10. SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu prowadzi zadania Szkolnego Związku 

Sportowego w Rzeszowie. Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należą:  

▪ zapewnienie transportu uczniom na zawody sportowe; 

▪ zapewnienie dyplomów, pucharów i medali; 

▪ sporządzenie komunikatów końcowych z zawodów odbywających się na terenie 

powiatu Tarnobrzeskiego; 

▪ współpraca z nauczycielami szkół; 

▪ organizacja zawodów (Sztafetowe Biegi Przełajowe, Drużynowe biegi przełajowe); 
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▪ wyznaczanie terminów zawodów na terenie powiatu i wprowadzanie w system SRS 

(System Rejestracji Szkół); 

▪ udostępnianie sal gimnastycznych ; 

▪ pomoc w organizacji zawodów na szczeblu rejon i wyżej; 

▪ zapewnienie i opłacenie sędziów na zawody w konkurencjach: piłka siatkowa, piłka 

ręczna, piłka koszykowa. 

 Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych: 

▪ Igrzyska Dzieci - dla uczniów urodzonych w roku 2006 i młodsi. 

▪ Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla uczniów urodzonych w latach 2003-2005. 

▪ Licealiada – dla uczniów urodzonych w roku 1999 i młodsi. 

 

 Szkoły chętnie współpracują z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji Sportu i Rekreacji, biorą 

udział w 18 dyscyplinach sportowych gdzie zajmują dość wysokie miejsca i awansują do finału 

wojewódzkiego. 
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13. POLITYKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE 
 

 Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest wspieranie ludzi, którzy 

znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie takich 

trudnych sytuacji tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby czy możliwości.  

 MOPR w Tarnobrzegu wspiera potrzebujące osoby w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Zapobiegamy także trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie 

działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 Świadczenie pomocy osobom potrzebującym spoczywa na samorządzie terytorialnym i jego 

jednostce organizacyjnej – Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania 

gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Realizowane zadania 

wynikają z ustawy o pomocy społecznej, a także z innych ustaw towarzyszących, m. in.: 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”, o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, o systemie 

oświaty, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 W niniejszym sprawozdaniu przedłożono podejmowane w 2018 r. działania zmierzające 

do zapewnienia mieszkańcom Tarnobrzega optymalnych warunków życia, szeroko rozumianej 

prewencji pozwalającej zapobiegać problemom i obniżać koszty udzielania pomocy. 

Przedstawiono ponadto formy wsparcia o charakterze niepieniężnym, mające służyć 

usamodzielnieniu rodzin i przeciwdziałaniu społecznej marginalizacji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 We wszystkie działania zaangażowane były służby publiczne tj. sąd, prokuratura, oświata, 

policja, straż miejska, służba zdrowia, jak również organizacje pozarządowe działające 

w obszarze polityki społecznej. 

 

13.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE W MOPR 

 

Struktura organizacyjna 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest samodzielną jednostką 

organizacyjną Gminy Tarnobrzeg, będącej miastem na prawach powiatu. 

 MOPR działa na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu 

nr XVI/59/90 z dnia 30 marca 1990 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu. 

 Zgodnie z treścią Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Tarnobrzega nr LXI/639/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Ośrodek realizuje zadania 
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własne gminy i powiatu oraz zlecone z zakresu administracji rządowej zadania gminy 

i powiatu, wynikające z następujących aktów prawnych: 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. 

U.  z 2018 r., poz. 998 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

2220 ze zm.), 

4) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 

z  2018 r., poz. 2134 ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 554 ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze 

zm.), 

7) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

180 ze zm.), 

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy z rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), 

10) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1878 ze zm.), 

11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), 

12) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 276), 

13) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 

ze zm.), 

14) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1272), 

15) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze 

zm.), 

16) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2092), 

17) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

z 2019 poz. 473), 

18) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1265), 



129 | S t r o n a  

 

19) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832), 

20) Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 

z  2019 r., poz. 409), 

21) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w  sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447), 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061), 

23) Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 

z 2018 r. poz. 1007), 

24) Uchwała Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Programu „Bon 3+” na terenie miasta Tarnobrzega, 

25) Uchwała Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. 

 

 Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w nich 

określonym, a także zadania powierzone uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega i zarządzeniami 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

 

Kadra realizująca zadania ustawowe 

 

 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, bądź 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. 

 Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. – to 113 pracowników realizujących zadania 

służbowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym 6 osób zatrudniano na podstawie 

umowy o pracę po stażach i robotach publicznych oraz 5 osób zatrudniano na zastępstwo. 

 Struktura i stan zatrudnienia w MOPR przedstawiał się następująco: 

▪ - liczba etatów – 108,5 

▪ - liczba zatrudnionych pracowników - 113 osób, w tym : 

 

1. Kadra kierownicza – 2 osoby 
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2. Dział Finansowo – Księgowy  – 5 osób 

3. Dział Obsługi Administracyjno – Gospodarczej – 11 osób 

4. Dział Świadczeń Społecznych – 19 osób 

5. Dział Usług Opiekuńczych – 11 osób 

6. Dział Świadczeń oraz Dział Pomocy Środowiskowej – 29 osoby, w tym 

a) Kierownik Działu Świadczeń – 1 osoba, 

b) Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1 osoba, 

c)  1 osoba na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynator, 

d) 6 osób na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, 

e) 11 osób na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, 

e) 3 osoby na stanowisku starszego pracownika socjalnego, 

f) 1 osoba na stanowisku pracownika socjalnego, 

g) 1 osoba na stanowisku asystent rodziny – koordynator, 

h) 3 osoby na stanowisku asystenta rodziny, 

i) 1 osoba na stanowisku psychologa, 

7. Piecza zastępcza: 

a) specjalista pracy z rodziną – 1 osoba, 

b) psycholog – 1 osoba, 

c) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 osoby, 

8. Samodzielne stanowiska, w tym: 

a) radca prawny – 1 osoba 

b) samodzielne stanowisko ds. osobowych - 1 osoba, 

c) samodzielne stanowisko ds. osobowych  oraz schronisk, mieszkań chronionych, pomocy 

żywnościowej - 1 osoba, 

d) samodzielne stanowisko ds. bhp - 1 osoba, 

e) samodzielne stanowisko ds. domów pomocy społecznej - 1 osoba, 

f) samodzielne stanowisko ds. obsługi zadań PFRON - 2 osoby, 

9. Kierownik Klubu Integracji Społecznej – 1 osoba. 

10. Dzienny Dom Pobytu –8  osób. 

 Zatrudnienie w MOPR w podziale na płeć kształtowało się następująco: 

▪ 103 kobiety, 

▪ 10 mężczyzn.  
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 Ponadto na przestrzeni 2018 roku MOPR zatrudniał i w kilku przypadkach podtrzymuje 

zatrudnienie: 

▪ 6 osób w ramach robót publicznych  

▪ 5 osób na zastępstwo, 

▪ 3 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych oraz 2 po zakończeniu projektu 

„KIS Tarnobrzeg włącz się od dziś”. 

 

 Według danych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnobrzega, liczba 

mieszkańców Tarnobrzega zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 

45 917. 

 W myśl zapisu art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej 

powinien być spełniony wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie 

do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną 

w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 

więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, niestety zapis ten w tym zakresie nie 

osiągnął w naszym mieście powyższych standardów. 

 

Szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu kadra zarządzająca jest otwarta na 

umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. 

Wszystkim pracownikom zatrudnionym w Ośrodku, tak na stanowiskach urzędniczych, jak 

i pomocniczych stwarza się warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia 

warsztatu pracy, co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu efektywności pracy oraz usprawnia 

sposoby radzenia sobie z nowymi sytuacjami czy wyzwaniami zawodowymi. W 2018 r. udział 

w 108 szkoleniach wzięło 211 pracowników. 

 W roku 2018 pracownicy MOPR doskonalili swój warsztat pracy uczestnicząc w szeregu 

szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i warsztatów podnoszących kwalifikacje 

i umiejętności zawodowe. Większość kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, 

w których brali udział pracownicy Ośrodka była bezpłatna, częściowo lub całkowicie 

sfinansowana ze środków Unii Europejskiej np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP 

Tarnobrzeg, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie, ZUS Rzeszów. 

 Dyrekcja oraz kadra kierownicza Ośrodka uczestniczyła w konferencjach, debatach 

i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe łącznie w 33 z zakresu: 

▪ Ustawy o pomocy społecznej, ochrony danych osobowych w systemie pomocy 

społecznej, nt. świadczeń rodzinnych, Programu Rodzina 500+,zasiłków stałych, usług 

opiekuńczych i skierowań do DPS, Programu Posiłek  w domu i w szkole, 

▪ Udział w kwartalnych spotkaniach Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej 
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▪ Udział w wizycie studyjnej w ramach realizacji projektu ROWES-SZANSA 

ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOLECZNEJ W SUBREGIONIE 

▪ Udział w spotkaniach informacyjnych w projektów współfinansowanych ze środków 

RPO WP 

▪ Udział w konferencjach i szkoleniach  Udział w debacie z cyklu BLIŻEJ FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH 

▪ Uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi 

▪ Udział w spotkaniach sieciujących CIS/KIS 

▪ Szkolenie  Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania 

▪ Udział w konferencji Pokonać bezdomność 

▪ Udział w Narodowej Debacie o Rodzinie, konferencja Dziecko w pieczy zastępczej 

▪ Udział w wydarzeniu Architektura i przestrzeń przyjazna seniorom 

▪ Konferencja dot. pilotażowego programu w Centrach Zdrowia Psychicznego 

▪ Pracownicy administracyjni nabywali i doskonalili swoje umiejętności zawodowe w 

zakresie: 

▪ Świadczenia wychowawcze 500+ - 2 pracowników, 

▪ Świadczenia rodzinne 2018 – 4 pracowników 

▪ Świadczenia wychowawcze – 1 pracownik 

▪ Dobry start 300 PLUS oraz świadczenia wychowawcze - 3 pracowników 

▪ Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018 – 1 pracownik 

▪ Fundusz alimentacyjny – 1 pracownik 

▪ Karta Dużej Rodziny 2018 - 1 pracownik 

▪ Księgowe zasady rozliczania środków w projektach współfinansowanych ze środków 

RPO WP – 1 pracownik 

▪ Prawidłowe wdrażanie projektów – 2 pracowników, 

▪ Składki –ubezpieczenia społeczne, zdrowotne -1 pracownik 

▪ Gospodarka kasowa, podróże służbowe – 1pracownik 

▪ Ochrona danych osobowych  w systemie pomocy społecznej- 1 pracownik 

▪ Obowiązki OPS związane z zapewnieniem schronienia - 1 pracownik 

▪ Wsparcie osób bezdomnych-obowiązkowe zadanie gminy w zakresie pomocy 

społecznej – 1 pracownik 

▪ Konferencja „Pokonać bezdomność”- 1 kierownik, 3 pracowników, 

▪ Standardy mieszkalnictwa wspomaganego -1 kierownik, 1 pracownik, 

▪ Seminarium PO PŻ – 1 pracownik, 

▪ Rodzinny wywiad środowiskowy- 1 pracownik 

▪ Pomoc społeczna  a ochrona zdrowia psychicznego 2018-1 pracownik 

▪ V Podkarpacki konwent informatyków – 2 pracowników 

▪ Żywienie zbiorowe okiem inspekcji sanitarnej- 1 pracownik 

▪ Spotkania sieciujące CIS/ KIS – 1 pracownik 

▪ Trening kompetencji społecznych – 1 pracownik 

▪ System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON – 3 pracowników 

▪ Kongres POMOC+ 1 pracownik 

▪ Spotkanie konsultacyjne programu Aktywny Samorząd – 1 pracownik 

▪ Zamówienia publiczne – 1pracownik 
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 Asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej brali udział 

w 30 bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Bliżej rodziny- szkolenia dla 

kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Tematyka szkoleń obejmowała zakres 

pracy asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestniczyli również 

w spotkaniach superwizyjnych oraz bezpłatnym szkoleniu e-learning, w szkoleniu dot. 

współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, w corocznym spotkaniu grupy 

wymiany doświadczeń asystentów rodziny, w debacie publicznej „Dziecko ofiarą przemocy” 

i konferencji „Dziecko w pieczy zastępczej”. 

 W roku 2018 r. 2 pracowników socjalnych podniosło kwalifikacje zawodowe poprzez 

udział w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizacja była 

realizowana w ramach środków Unii Europejskiej.  

 

Praktyki i staże 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2018 r. umożliwił odbycie 

doskonalenia zawodowego w wybranych komórkach Ośrodka 39 studentom Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2 studentom 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego filia w Stalowej Woli, 4  uczniom szkół średnich 

w ramach projektu SYNERGIA. Praktykanci doskonalili swoje umiejętności zawodowe 

realizując zadania na rzecz poszczególnych działów Ośrodka wspierając pracowników 

w Dziale Obsługi Administracyjno – Gospodarczej, Domu Dziennego Pobytu, w Dziale 

Świadczeń Społecznych oraz w Dziale Pomocy Środowiskowej. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, korzystał również ze wsparcia 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu poprzez staże. 

 

 Wolontariat 

 Wolontariusze (bez umowy wolontariackiej) wspierali swoją pracą pracowników Ośrodka 

podczas Śniadania Wielkanocnego, Wigilii, V Pikniku Rodzinnego promującego rodzicielstwo 

zastępcze. 2 wolontariuszki zgodnie z umową świadczyły pracę w soboty i dni świąteczne 

w domu niepełnosprawnej podopiecznej tut. Ośrodka w zakresie usług gospodarczych 

i pielęgnacyjnych. W Domu Dziennego Pobytu pracę wolontariacką świadczyły na rzecz 

seniorów - 2 osoby. 

 

 

13.2. DOCHODY I WYDATKI MOPR 

 

1. Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
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Tabela 32. Dochody MOPR uzyskane wg źródeł pozyskania w 2018 roku. 

Tytuł uzyskania dochodów Wykonanie w zł 

Zadania własne 221 390 

Zadania własne rządowe 137 923 

Zadania zlecone 13 753 

Razem 373 066 

 

Tabela 33. Dochody MOPR TARNOBRZEG w 2018 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych pochodziły z 

następujących tytułów: 

Tytuł Wartość w zł 

Wpłat kosztów upomnień, które wystawiono 

osobom zobowiązanym do zwrotu odpłatności i 

nienależnie pobranych świadczeń 

93 

Częściowej odpłatności za utrzymanie dziecka w 

rodzinie zastępczej wraz z odsetkami 
4 273 

Rozliczenia z lat ubiegłych 11 134 

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 99 926 

Wpływy z odpłatności za obiady i pobyt w DDP 64 176 

Wpływy z darowizn 11 300 

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów 

pogrzebu 
2 696 

Odsetki od rachunku bankowego 3 098 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 4 746 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym z 

lat ubiegłych 
387 

Odpłatność za pobyt w schronisku 17 751 

Wpływ z tytułu kary umownej 1 810 

RAZEM 221 390 
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 Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2018 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: 

Tabela 34. Dochody MOPR w 2018 roku uzyskane w wyniki realizacji zadań własnych. 

Tytuł Wartość w zł 

Zwrotu pobranych w latach ubiegłych zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych 
61 908 

Zwrotu pobranych w latach ubiegłych  świadczeń 

wychowawczych 
54 973 

Zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych 7 828 

Zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych 534 

Odsetek od nieterminowo regulowanych należności 10 955 

Wpływ z tytułu kary umownej 1 707 

Zwrot świadczenia z programu Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania 
18 

RAZEM 137 923 

 

 Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2018 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

pochodziły z tytułu odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 13 753,00 zł. 

 

2. Wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2018 r. realizował zadania gminy 

i powiatu z  podziałem na: 

▪ zadania własne 

▪ zadania własne rządowe 

▪ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

▪ projekty współfinansowane z udziałem środków z UE 

▪ zadania powierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 

Środki finansowe na realizację zadań w 2018 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  
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▪ z  dochodów własnych rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania 

z zakresu administracji rządowej oraz z budżetu państwa jako dotacje celowe 

▪ ze środków unijnych 

 

Wydatki w 2018 r. wyniosły 52.932.848 zł z tego wydatki budżetowe w ramach planu 

finansowego wyniosły – 52.932.848 zł, z tego: 

▪ 52.372.620 zł to wydatki bezpośrednio ponoszone przez MOPR 

▪ 560.228 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie 

nadzorowane przez MOPR 

 

Wydatki poza planem finansowym wyniosły - 2.586.600 zł z  tego 2.586.600 zł to wydatki 

ponoszone przez UM Tarnobrzega a nadzorowane przez MOPR z  tego: 

▪ świadczenia z PFRON – 2.395.456 zł 

▪ świadczenia z pilotażowego programu Aktywny Samorząd – 191.144 zł. 

 

 

Tabela 35. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objętego planem finansowym 2018 

Lp. Wyszczególnienie finansowania zadań Wartość w zł 

Zadania realizowane przez MOPR 

1.1. Środki własne Miasta Tarnobrzega w tym: 9 698 166 

 1) zadania własne gminy i powiatu 9 698 166 

1.2. Środki celowe z budżetu państwa w tym: 41 700 960 

 1) zadania własne gminy i powiatu 2 155 134 

 
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zadania zlecone gminie i realizowane przez powiat 
39 545 826 

1.3. 
Środki na dofinansowanie projektów 

współfinansowanych z udziałem środków UE 
973 494 

 1) projekt pn. ”KIS-włącz się od dziś” 340 622 

 2) projekt pn. ”Tarnobrzeg dla Seniorów” 211 037 

 3) projekt pn. „Grunt to rodzina” 382 171 

 4) projekt pn. „Asystent Seniora” 39 664 

RAZEM 52 372 620 
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Tabela 36. Wydatki MOPR w 2018 roku na zadanie realizowane przez placówkę.  

Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

2.1 

Środki własne Gminy  i powiatu w tym: 338 561 

1) zadania własne powiatu 202 363 

2) zadania własne rządowe gminy 136 198 

2.2 
Środki celowe z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym: 
221 667 

 

1) zadania realizowane przez powiat w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

221 667 

RAZEM 560 228 

 

Tabela 37. Wydatki  ze względu na zakres finansowania zadania poza planem finansowym 2018 

Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

1. Środki własne powiatu: 2 586 600 

1) zadania powiatu realizowane na podstawie 

odrębnych ustaw 
2 586 600 

RAZEM 2 586 600 

 

Tabela 38. Wydatki realizowane przez MOPR w 2018 r. z podziałem na formy wsparcia 

Wydatki realizowane przez MOPR w 2018 r. z podziałem na formy wsparcia 

Lp. Forma wsparcia Wydatki w 2018 r. % udziału 

1. Sprawienie pogrzebu 7 182 0,01 

2. 
Schronienie i utrzymanie mieszkań 

chronionych 
137 243 0,26 

3. Ubezpieczenie zdrowotne  podopiecznych 226 841 0,43 

4. 

Wydatki na asystentów rodzin i 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 

239 625 0,46 

5. 
Dodatek wychowawczy na dzieci w 

rodzinach zastępczych i ich obsługa 
203 773 0,39 

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 490 0,20 
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7. 

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenie społecznego 

świadczeniobiorców 

688 908 1,32 

8. 
Pobyt mieszkańców miasta w domach 

pomocy społecznej 
1 782 215 3,40 

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 217 441 0,42 

10. Pomoc materialna dla uczniów 180 000 0,35 

11. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 121 746 2,15 

12. 
Świadczenia z pomocy społecznej i pieczy 

zastępczej 
2 182 096 4,17 

13. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i ich obsługa 
14 489 724 27,68 

14. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa 22 453 228 42,87 

15. Wynagrodzenia dla opiekuna i ich obsługa 138 274 0,26 

16. 
Świadczenia w ramach programu 

DOBRY START i obsługa zadania 
1 478 950 2,82 

17. Karta Dużej Rodziny 816 0,00 

18. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 694 959 1,33 

19. 
Przeciwdziałanie przemocy i 

alkoholizmowi 
62 362 0,12 

20. Obsługa zadań realizowanych z PFRON 70 000 0,13 

21. 

Realizacja projektów pn." KIS-włącz się 

od dziś" i „TBG dla Seniorów”, „Asystent 

Seniora”, „Grunt to Rodzina” 

973 494 1,86 

22. 
Utrzymanie zawodowej rodziny 

zastępczej 
28 190 0,05 

23. 
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie 
4 208 351 8,04 

24. 
Realizacja programu Bon 3+ i Karty 

Seniora  
455 805 0,87 
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25. 

Świadczenia dla wychowanków Placówki 

Opiekuńczo Wychowawczej oraz 

pokrycie kosztów pobytu dzieci w POW 

84 836 0,16 

26. Prace społecznie użyteczne 17 773 0,03 

27. 
Pomoc dla potrzebujących: Wigilia, 

śniadanie wielkanocne, gorące posiłki 
113 298 0,22 

RAZEM 52 372 620 100 

 

 

13.3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Informacje ogólne 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej 

gminy Tarnobrzeg.  

 Ośrodek jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie gminy Tarnobrzeg 

i realizuje zadania powiatu określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

 Ośrodek realizuje zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone z zakresu administracji 

rządowej zadania gminy i powiatu. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych 

przepisów prawa w zakresie w nich określonym, a także zadania powierzone uchwałami Rady 

Miasta Tarnobrzega i zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

 Celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest: 

▪ pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie same pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

▪ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

▪ wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań; 

▪ pomoc osobom niepełnosprawnym; 

▪ pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

▪ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

▪ pracy socjalnej; 

▪ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

▪ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu 

pomocy społecznej; 

▪ realizacji zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych; 

▪ rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.  



140 | S t r o n a  

 

 

 Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 

Wyjątek stanowią: udzielenie świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, 

poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, skierowania do noclegowni bądź 

ogrzewalni, a także przyznawanie biletu kredytowanego. 

 Podstawą do wydania decyzji administracyjnej jest wywiad środowiskowy wraz 

z ustawowo wymaganą dokumentacją. 

 W 2018 r. wydano 2919 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Od decyzji wydawanych przez MOPR 

przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. 

 

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; 

▪ 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; 
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▪ alkoholizm lub narkomania; 

▪ zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

▪ klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

 

 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 2018 roku skorzystało 1 801 rodzin, liczących 3 534 osoby. 

 

Tabela 39. Powody przyznawania pomocy świadczonej przez MOPR w 2018 roku. 

Pomoc przyznawana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

Bezrobocia 468 

Długotrwałej lub ciężkiej choroby 515 

Niepełnosprawności 463 

Ubóstwa 327 

Przemocy w rodzinie 99 

Sytuacji kryzysowej 152 

Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
126 

Alkoholizmu 70 

Bezdomności 68 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 36 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
19 

Narkomani 4 

Zdarzenia losowego 5 

Klęski żywiołowej 2 

Sieroctwa 1 
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13.4. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

 

Schronienie 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu do 30 czerwca 2018r. na mocy 

porozumienia zawartego z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. MBNP w Tarnobrzegu realizował 

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.  

 Do 30 czerwca 2018 r. tut. Ośrodek również na mocy porozumienia zabezpieczał 1 osobę 

bezdomną poprzez udzielenie tymczasowego schronienia w Schronisku „Don Orione” 

w Czarnej.  

 Od lipca 2018 r. zadanie realizowane jest na podstawie konkursu ponieważ zgodnie z art. 

25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej bezpośrednio wynika, że zlecenie realizacji zadania 

z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. 

W związku z powyższym dnia 5 czerwca 2018 r. Gmina Tarnobrzeg ogłosiła konkurs na 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz 

z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg. 29 czerwca 2018r. 

rozstrzygnięto konkurs w wyniku, którego zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem 

osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg realizowane jest przez Parafię Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzącą Schronisko dla bezdomnych w Tarnobrzegu 

ul. Zwierzyniecka 22 a. Przyznana kwota dotacji - 174 000 zł na okres od 01.07.2018 

do 31.12.2018 r. dla 40 osób bezdomnych z Gminy Tarnobrzeg. W/w Schronisko winno 

zabezpieczyć całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem i z usługami ukierunkowanymi 

na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. 

 Pomoc w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku przysługuje 

nieopłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, natomiast bezdomnym, których 

dochód przekracza owe kryterium udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej zgodnie 

z tabelą zawartą w Uchwale NR LVII/604/201 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych. Dzienny koszt pobytu w schronisku w okresie od lipca 2018 r. do grudnia 

2018 r. wynosił 23,64 zł /osobę. W tej kwocie znajdowało się całodzienne wyżywienie, 

niezbędna odzież, środki higieny osobistej itp. 

 W 2018 r. wydano 52 decyzje administracyjne przyznające udzielenie schronienia w formie 

tymczasowego pobytu w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu oraz 1 decyzję 

przyznającą pobyt w Schronisku „Don Orione” w Czarnej. 9 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. 
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 W 2018 r. wydatki poniesione na realizacje zadania wyniosły 100 809 zł, odpłatność od osób 

bezdomnych przebywających w schronisku wyniosła 17 750,64 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 1920 rodzinom liczącym 3510 osób, w tym 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 864 rodzinom liczącym 1719 osób. Działania 

podejmowane przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej obejmowały m. in.: 

▪ pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń emerytalno 

–rentowych, zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatku 

mieszkaniowego, prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz informowanie 

o uprawnieniach;  

▪ pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów, wspieranie ofiar przemocy, 

informowanie o poradnictwie specjalistycznym oraz grup wsparcia i terapii 

(w szczególności terapii leczenia uzależnień) oraz motywowanie do skorzystania 

z takiego poradnictwa. W ramach pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracowali 

m.in. z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci;  

▪ pomoc w załatwieniu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji 

mieszkaniowej, np. złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie na raty 

zaległości w opłatach mieszkaniowych oraz mobilizowanie do wykonywania prac 

porządkowych w mieszkaniu i motywowanie do utrzymania czystości;  

▪ motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, informowanie o możliwości 

uczestnictwa i włączanie do udziału w kursach realizowanych przez MOPR w ramach 

projektu „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”;  

▪ zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc przy ubieganiu się 

o ustalenie stopnia niepełnosprawności, udzielanie informacji o uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, motywowanie 

do systematycznego leczenia.  

 

 Narzędziem wykorzystywanym w pracy socjalnej był również kontrakt socjalny – forma 

umowy realizowanej pomiędzy osobą ubiegającą się o świadczenie z pomocy społecznej 

a pracownikiem socjalnym. Założeniem kontraktu socjalnego jest zwiększenie skuteczności 

udzielanej pomocy przez mobilizowanie osoby bądź rodziny do własnej aktywności 

i podejmowania starań w celu uzyskania samodzielności, przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej, aktywnego poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji zawodowych czy też 

podjęcia bądź kontynuowania leczenia odwykowego. Jest to swoistego rodzaju umowa 
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określająca sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, umożliwienia aktywizacji 

społeczno – zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 W 2018 roku zawarto 98 kontraktów socjalnych, w tym 69 z osobami w zakresie 

rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej i 29 z osobami będącymi w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. Zrealizowano także jeden projekt socjalny, w którym uczestniczyło 30 osób. 

 W 2018 roku powołano wśród pracowników socjalnych siedem zespołów, zajmujących się 

pracą socjalną i wsparciem określonych grup. 

1. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością 

 Zespół współpracował z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

w Tarnobrzegu, zorganizowano spotkanie osób z niepełnosprawnością z przedstawicielem w/w 

instytucji /doradca zawodowy/, wykład „Praca osób z niepełnosprawnością”. Prowadzona jest 

regularna współpraca ze Środowiskowym Domem Kultury w Tarnobrzegu oraz organizowane 

są dla osób z niepełnosprawnością warsztaty tematyczne. Członkowie Zespołu wspólnie 

z pracownikami Działu Rehabilitacji Społecznej MOPR w Tarnobrzegu, organizują spotkania 

osób z niepełnosprawnością, wykład - „Formy wsparcia z funduszu PFRON, realizacja 

programu „Aktywny Samorząd”, ulgi i przywileje dla osób z niepełnosprawnością”. 

2. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób starszych 

 Nawiązał współpracę z Miejską Radą Seniorów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

inicjował i organizował spotkania tematyczne z interesującym gościem, wspierał 

organizacyjnie uroczystości okolicznościowe (święta, Dzień Seniora), zainicjował wykonanie 

i przekazanie stroików świątecznych dla osób starszych. 

3. Zespół ds. pracy socjalnej i integracji społecznej 

 Zespół zajmuje się udzielaniem informacji, poradnictwa i wsparcia dla osób bezrobotnych, 

przedstawieniem wykazu aktualnych ofert pracy, szkoleń, kursów, instytucji działających na 

rzecz osób bezrobotnych, współpracą z pracownikami WUP i PUP, kierowaniem osoby 

bezrobotnej do doradcy zawodowego i psychologa z WUP, promocją działań punktu poprzez 

sporządzenie plakatu, osobisty kontakt z bezrobotnymi, konsultacje z innymi instytucjami 

wspierającymi osoby bezrobotne. 

 W 2018 roku prowadzona była rekrutacja uczestników Programu Aktywizacja i Integracja, 

współpraca zespołu z PUP i Klubem Integracji Społecznej, opracowanie harmonogramu zajęć, 

monitorowanie postępów i przebiegu PAI, sporządzenie i nadzór nad dokumentami PAI, 

organizacja spotkań integracyjnych uczestników PAI. 

4. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób z problemami zdrowia 

psychicznego 

 W 2018 roku prowadzono spotkania grupy wsparcia „Kolejny krok”. Z uczestnikami 

prowadzono pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, trening psychologiczny, poradnictwo 

psychologiczne, rozmowy wspierające oraz warsztaty florystyczne. Uczestnicy wzięli udział 

w wizycie studyjnej w ŚDS w Tarnobrzegu, przeprowadzono także warsztaty zdrowego 

żywienia. Przy współpracy z dietetykiem przeprowadzono nieodpłatnie wykład na temat 

zdrowego odżywiania. Przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega 
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zorganizowano zwiedzanie Zamku Dzikowskiego, co pogłębiło wiedzę na temat historii miasta, 

pozwoliło poznać inne formy spędzania czasu wolnego, poprawiło relacje społeczne. 

 Planowano, że w spotkaniach weźmie udział 15 osób, jednakże ze względu na problemy 

zdrowotne i rodzinne uczestników nie było 100% frekwencji na spotkaniach. 

5. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych przemocą 

w rodzinie 

 W dniu 07.06.2018r. zorganizowano spotkanie profilaktyczno - edukacyjne na temat 

umiejętności rozpoznawania środków psychoaktywnych, poprowadzone przez funkcjonariusza 

KMP w Tarnobrzegu Wydziału Prewencji, w którym uczestniczyło 9 członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 19 pracowników MOPR Tarnobrzeg, członków grup roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Członkowie Zespołu realizowali Program Psychologiczno - Terapeutyczny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny”. W oddziaływaniach 

profilaktycznych wzięło udział 12 osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Działania 

terapeutyczne realizowane były trzyetapowo w ramach spotkań indywidualnych i grupowych, 

ze sprawcami przemocy. Trzeci etap przewidywał spotkania dla sprawców i ich partnerów. 

 W okresie październik/listopad 2018 zrealizowano projekt socjalny pn.: „Bezpieczna jesień 

życia”. Projekt został skierowany do seniorów i zakładał zorganizowanie cyklu 

profilaktycznych spotkań dla 30 seniorów - mieszkańców Miasta Tarnobrzega. 

6. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób z problemami uzależnień 

 W 2018 roku w Ośrodku prowadzony był Punkt Pomocy Rodzinom Osób z Problemem 

Uzależnień „Drogowskaz”. Utworzono samopomocową grupę wsparcia dla osób z syndromem 

DDA. Członkowie Zespołu podejmowali współpracę ze specjalistami i z instytucjami ds. 

rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. 

7. Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych  

 Bezdomnym udzielana była pomoc w formie schronienia, pomocy rzeczowej, finansowej, 

prawa do świadczeń zdrowotnych oraz pracy socjalnej. Praca socjalna ma na celu zapobieganie 

wykluczeniu osób bezdomnych, zapobieganie degradacji biologicznej i społecznej osób 

bezdomnych oraz dążenie do usamodzielnienia poprzez kierowanie na terapię odwykową osób 

uzależnionych od alkoholu i działania związane z aktywizacją zawodową, dążenie do integracji 

osób bezdomnych ze społeczeństwem. Dlatego dokonywana jest diagnoza przyczyn 

bezdomności, zagrożeń z niej wynikających oraz ocenia się możliwości wyjścia z bezdomności.  

 Z inicjatywy Zespołu ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób 

bezdomnych, w 2018 roku zorganizowano po raz drugi na terenie Tarnobrzega obchody „Dnia 

Osób Bezdomnych”. Regularnie odbywają się comiesięczne spotkania pracowników 

Schroniska z Zespołem d/s bezdomnych, utworzono „Kącik czytelniczy”, zorganizowano 

spotkanie przy grillu i wspólne biesiadowanie oraz przygotowano spotkanie opłatkowe. 

 W ramach podejmowanych działań zapobiegawczych przeprowadzono akcję informacyjną 

na terenie miasta umieszczając w miejscach ogólnie dostępnych, a szczególnie na dworcach – 

autobusowym i PKP - pisemne informacje o możliwości uzyskania schronienia w Schronisku 
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dla bezdomnych w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 22a oraz o możliwości otrzymania gorącego 

posiłku w stołówce Spółdzielni Socjalnej „Konar” ul. Św. Barbary 1, gdzie każdy potrzebujący 

może otrzymać gorącą zupę i chleb. MOPR finansował w 2018 r. ze środków Gminy 80 takich 

posiłków dziennie. Koszt jednego posiłku wynosił 3,24 zł. Łącznie na ten cel z budżetu gminy 

wydatkowano w 2018 roku 95 038,20 zł. Wsparciem objęte są również osoby bezdomne 

na terenie miasta, a niekorzystające z miejsc w Schronisku. W stosunku do tych osób 

pracownicy socjalni wykazują szczególną czujność i  systematycznie monitorują miejsca 

pobytu osób bezdomnych, szczególnie w okresie zimy.  

 Zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni sporządzają 

dokumentację i zawierają kontrakty socjalne z osobami bezdomnymi przebywającymi 

w Schronisku oraz są odpowiedzialni za zawieranie i realizację kontraktów socjalnych 

uwzględniając problem choroby alkoholowej tych osób. W stosunku do osób uzależnionych od 

alkoholu, prowadzona jest działalność interwencyjna oraz motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

w Tarnobrzegu oraz kierowanie wniosków do Komisji d/s Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnobrzegu.  

 

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 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.  

 System domowej opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi lub/i niepełnosprawnymi 

jest znacznie tańszy od instytucjonalnego w placówkach opieki całodobowej, a dodatkowo 

eliminuje niekorzystne zjawiska takie jak marginalizacja i wykluczenie społeczne seniorów, 

pozwala na zachowanie autonomii społecznej człowieka w podeszłym wieku, chorego, 

niepełnosprawnego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 

życiowych i opiekę higieniczną, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, 

wykonywanie podstawowych czynności domowych, pomoc w zakresie rozwiązywania 

problemów zdrowotnych, rodzinnych oraz załatwianie spraw urzędowych.  

 W 2018 roku wpłynęło 86 wniosków o przyznanie usług opiekuńczych, z czego 59 osób 

zostało objęte 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. Nikt nie otrzymał decyzji odmawiającej pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2018 

roku usługami opiekuńczymi zostało objętych łącznie 161 osób. Zrealizowano 26 565 godzin 

usług opiekuńczych. Wyraźnie zauważalny jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na 

pomoc formie usług opiekuńczych. 
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Tabela 40. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2016-

2018 

2016 2017 2018 

Liczba osób Liczba godzin Liczba osób Liczba godzin Liczba osób Liczba godzin 

112 18 213 140 21 565 161 26 565 

 

 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 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz Uchwały 

Nr LIII/672/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zasad 

podwyższania kryterium dochodowego w zakresie dożywiania oraz warunków odpłatności 

za pomoc w formie posiłku prowadzone były działania mające zapewnić pomoc w zakresie 

dożywiania dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom dorosłym oraz zapewnienie posiłku lub 

żywności osobom tego pozbawionym. Działania te przyczyniają się do zapobiegania zjawisku 

niedożywienia oraz poprawiają poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

 W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie: 

▪ gorących posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży, 

▪ gorących posiłków dla dorosłych, 

▪ świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Programem objęto łącznie 559 osób, w tym: 

▪ 117 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

▪ 220 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

▪ 232 osoby dorosłe. 

 

 Ogółem wydatkowano środki w wysokości 217 441 zł. Środki własne gminy przeznaczone 

na ten cel to kwota 65 232 zł, natomiast otrzymana dotacja Wojewody Podkarpackiego 

wynosiła 152 209 zł. 

Wydatki obejmowały: 

▪ świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności na kwotę 55 506 zł, 

▪ opłacono gorące posiłki 302 dzieciom i młodzieży na łączną kwotę 106 764 zł, 

▪ opłacono gorące posiłki 69 osobom dorosłym na kwotę 55 171 zł.  
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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 2018r. MOPR sprawił 3 pochówków za łączną kwotę 7 182 zł. Średni koszt pochówku 

wyniósł 2 394 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 

pobierające zasiłek stały. Dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu 

z innego tytułu.  

 W ramach tego świadczenia w 2018 r. opłacano składkę zdrowotną 205 osobom 

pobierającym w MOPR zasiłek stały w kwocie 91 307 zł. 

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

 Realizacja zadania dotyczącego kierowania i ustalania odpłatności za pobyt osób w domach 

pomocy społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. 

 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.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie zgodnie 

z Ustawą o pomocy społecznej zapewnia opiekę w/w osobom poprzez kierowanie do domów 

pomocy społecznej odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania.  

 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 2018 r. do 28 lutego 2018 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 

3.149 zł. Od 1 marca 2018 r. koszt wzrósł do kwoty 3.336 zł. Na dzień 31.12.2018 r. 

całodobową opieką objętych było 59 osób w tym 10 osób przyjętych na podstawie decyzji 

wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 49 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 

67 miejsc statutowych. Od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wynosił  2 818,58 zł. 

Od 1 marca 2018 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2 993,85 zł. Na dzień 

31.12.2018 r. całodobową opieką objętych było 67 osób w tym 49 osób przyjętych na podstawie 

decyzji o umieszczeniu wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 18 osób przyjętych 

na podstawie skierowania wydanego po dniu 01.01.2004 r.  
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 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, 

Jarosławiu, Rudzie Różanieckiej, Rzeszowie, Piskorowicach - Mołynie, Matczynie, Sobowie, 

Skwirzowej, Babicy, Gliniku Dolnym, Górnie, Sandomierzu, Zochcinku, Cmolasie, Dębicy, 

Nowej Dębie, Mielcu oraz Krośnie. 

 W roku 2018r. do domów pomocy społecznej skierowano 20 osób. Odpłatność za pobyt 

w Domu do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca dla 13 osób ponosiła Gmina 

Tarnobrzeg. Za pobyt w dps 6 osób opłatę do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkańca ponosiła rodzina. Opłatę za pobyt w Domu w wysokości pełnego miesięcznego 

kosztu 1 osoba ponosiła w całości. 

 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 2018 

z terapii korzystało 57 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 

 Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, pedagog, asystent 

rodziny), do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, integrację ze społecznością 

lokalną, co sprzyja rozwijaniu kontaktów społecznych oraz przygotowuje do prawidłowego 

pełnienia ról społecznych. Stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania pełnej 

samodzielności życiowej. 

 Zarządzeniem NR 111/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

z mieszkaniowego zasobu gminy wydzielono na mieszkania chronione, 8 lokali położonych 

w budynku przy ul. Wędkarskiej 3 w Tarnobrzegu o łącznej powierzchni użytkowej 228,36 m² 

i przekazano do użytkowania Miejskiemu  Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Tut. 

Ośrodek dysponuje użyczonymi lokalami oraz wyłania osoby, które będą zamieszkiwać 

mieszkania chronione w oparciu o przepisy o pomocy społecznej, regulujące zasady przydziału 

tych mieszkań. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej na czas określony. 

 Osiem mieszkań chronionych położonych w budynku przy ul. Wędkarskiej 

3 w Tarnobrzegu zamieszkują osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
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niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, 

ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

 Ze względu na zmianę niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” 

nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu mieszkań chronionych i w związku z powyższym MOPR 

w Tarnobrzegu Zarządzeniem Nr 11/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 2018r. przekształcił mieszkania chronione w mieszkania 

chronione treningowe. Mieszkanie chronione treningowe zapewnia usługi bytowe oraz naukę, 

rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról 

społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia 

samodzielnego życia. 

 W 2018 r. w mieszkaniach chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 

3 zamieszkiwało 17 osób (6 osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe oraz 

5 rodzin). Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym są zobowiązane do ponoszenia 

częściowych kosztów jego utrzymania, proporcjonalnie do swoich dochodów. Zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym reguluje Uchwała Nr LII/660/2013 

Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 grudnia 2013 r. W uzasadnionych przypadkach Prezydent 

może zwolnić z opłaty częściowej osoby kierowane do mieszkań, a koszty związane 

z utrzymaniem mieszkania ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

 W 2018 r. dwie rodziny oraz cztery osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe 

ponosiły odpłatności związane z użytkowaniem mieszkania tj. zużycie wody, energii 

elektrycznej, wywozu nieczystości.  

Wydatki na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 28 655,96 zł. Odpłatność mieszkańców 

w 2018 r. wynosiła 1 843,08 zł 

 
Rysunek 15. Koszty utrzymania mieszkań chronionych poniesione przez MOPR w Tarnobrzegu i przez osoby 

zamieszkujące 
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13.5. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 

Zasiłek stały 

 W 2018 roku zasiłki stałe wypłacano łącznie dla 227 rodzin w tym dla 191 osób samotnie 

gospodarujących. Wydatkowano na ten cel 1.106.785 zł, środki pochodziły z dotacji Wojewody 

Podkarpackiego. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 509,10 zł. 

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłki okresowe przyznano 126 rodzinom liczącym 226 osób. Powodem przyznania tego 

świadczenia było w szczególności: 

▪ bezrobocie w 114 rodzinach liczących 212 osób, 

▪ długotrwała choroba w 12 rodzinach liczących 14 osób, 

▪ niepełnosprawność w 8 rodzinach liczących 12 osób. 

 

 Na tę formę pomocy w 2018 r. wydatkowano kwotę 184.961 zł, środki pochodziły z dotacji 

Wojewody Podkarpackiego. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2018 r. wynosiła 297,84 

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 nie spełniającym 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 2018 r. wydatkowano kwotę 

407.485 zł środki pochodziły z budżetu gminy.  

 Pomocy udzielono 613 rodzinom w tym 233 rodziny otrzymało specjalne zasiłki celowe. 

 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

otrzymało 5 rodzin na kwotę 2.500 zł. 

 

Zadania zlecone gminom 

 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

▪ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
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▪ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

▪ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

▪ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

▪ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

▪ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa. 

 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

W wyniku porywistego wiatru  mającego miejsce w dniu 31 lipca 2018r. dwie rodziny zgłosiły 

uszkodzenia budynków mieszkalnych.  

Łącznie ze środków Wojewody Podkarpackiego rodziny otrzymały 12.000 zł  (po 6.000 zł). 

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2018 roku wypłacił wynagrodzenia 

opiekunom prawnym z tytułu sprawowanej opieki nad 46 osobami. Na ten cel wydatkowano 

kwotę 138.274 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 jest organizatorem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w trybie przetargu 

nieograniczonego zlecił realizację tego zadania zewnętrznemu podmiotowi – firmie LEMON 

MOON- Joanna Wichłacz Sosnowska. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

przejawiających 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 
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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 2018 roku specjalistycznymi usługami objętych 

zostało 38 osób i rodzin. 

 
Tabela 41. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w latach 2016-2018 

2016 2017 2018 

Liczba osób Liczba godzin Liczba osób Liczba godzin Liczba osób Liczba godzin 

37 5 403 36 4 656 38 4730 

 

 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 wynosiła w 2018 

roku: dla dzieci do ukończenia 18 roku życia 28,45 zł., a dla osób dorosłych 19,15 zł. 

 

13.6. ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ MOPR 

 

 Zadania powiatu, analogicznie do zadań gminy, ustawodawca podzielił na: 

▪ zadania własne powiatu; 

▪ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. 

  

 Do zadań własnych powiatu należy: 

▪ opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

▪ prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

▪ przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

▪ pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 



154 | S t r o n a  

 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się; 

▪ pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

▪ prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

▪ prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

▪ prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

▪ udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

▪ szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

▪ doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

▪ podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programów osłonowych. 

 

Zadania zlecone powiatowi 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

▪ pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

▪ prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

▪ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. Środki na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa. 

 

 

13.7. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 Zespół Pieczy Zastępczej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu, który został wyznaczony Organizatorem Pieczy Zastępczej 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, oraz Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przyjętego Uchwałą Rady Miasta nr LIII/556/2018 z dnia 

22 lutego 2018. 

 System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 

czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki 

i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka następuje na podstawie orzeczenia Sądu 
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z wyjątkiem sytuacji nagłych, interwencyjnych o których mowa w art. 35 ust. 2, art. 58 ust. 

1 pkt 2 i 3 oraz art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 Zgodnie z ustawą piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

 

Rodziny zastępcze  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega Nr 380/2011 z dnia: 19 grudnia 2011 roku został wyznaczony na organizatora 

pieczy zastępczej. 

 Zapewnienie dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem własnym Miasta - 

Powiatu. W 2018 roku na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonowało: 33 rodziny zastępcze, 

w których przebywało 44 dzieci (w tym: 7 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). 

 Najliczniejszą grupę stanowiły spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze w liczbie: 26, 

w których wychowywało się: 33 dzieci, w 6 rodzinach niezawodowych przebywało: 8 dzieci, 

1 zawodowa rodzina zastępcza wychowywała 3 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 +).   

 W 2018 roku 1 pełnoletni wychowanek opuścił rodzinę zastępczą i usamodzielnił się. 

 W 2018 roku na terenie innych powiatów w 5 rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci 

pochodzących z miasta Tarnobrzega. 

 

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych 

 W roku 2018 na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta 

Tarnobrzega wydatkowano z budżetu miasta kwotę: 364 746,04 zł oraz na wypłatę dodatków 

wychowawczych (500+) wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 

203 773 zł. Dodatkowo na świadczenia na utrzymanie dzieci, pochodzących z miasta 

Tarnobrzega, a przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: kraśnickim, 

staszowskim, wodzisławskim i mieście Krosno w ramach zawartych Porozumień przeznaczono 

z budżetu miasta dotację w kwocie: 42 356,80 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 
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zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy 

w podjęciu zatrudnienia. Ponadto otrzymuje pomoc na: 

▪ kontynuowanie nauki; 

▪ usamodzielnienie; 

▪ zagospodarowanie. 

 

 W 2018 roku udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze w łącznej wysokości: 114 867,75 zł z tego: 

opuszczającym rodziny zastępcze: 

▪ 10 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 52 

745,25 zł, 

▪ 2 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 6 308 zł, 

▪ 4 osobom przyznano pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę: 17 179 zł. 

opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze: 

▪ 7 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 33 

764,50 zł, 

▪ 1 osobie przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 1 577 zł, 

▪ 1 osobie przyznano pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę: 3 294 zł. 

 

 W Tarnobrzegu funkcjonują 2 dwupokojowe mieszkania chronione przeznaczone 

na potrzeby usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 

 W 2018 roku w mieszkaniach przebywało 3 osoby z placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań w roku 2018 wyniosły: 

7 778,07 zł. 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 W 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w powiatach: 

biłgorajskim, strzyżowskim i mieście Lublin przebywało 6 dzieci pochodzących z miasta 

Tarnobrzega. Na pokrycie ich kosztów utrzymania wydatkowano kwotę: 175 548,91 zł. 

 W mieście Tarnobrzegu działają 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

▪ Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1. Placówka typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc: 14. 

Koszt utrzymania dziecka w 2018 roku wynosił: 3330,51 zł. 

▪ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, 

ul. Słoneczna 17. Placówka typu rodzinnego z liczbą miejsc: 8. Koszt utrzymania 

dziecka w 2018 roku wynosił: 2361,29 zł. 
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Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej  

 Dom Dziecka SPPOW został utworzony zgodnie z przepisami Ustawy „O wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki 

Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i spełnia wszystkie standardy 

wychowania i opieki narzucone przez w/w przepisy prawa. Dzieci, do domu Dziecka kieruje 

Prezydent Miasta Tarnobrzega na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego. Dom Dziecka 

prowadzony jest przez Stowarzyszenie, jako zadanie zlecone przez Miasto Tarnobrzeg na 

prawach powiatu. Stowarzyszenie wykonywało swoje zadanie zgodnie z umową zawartą 

z Prezydentem Miasta Tarnobrzega. 

 Dom Dziecka znajduje się na parterze budynku Internatu ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu. 

W Domu Dziecka może przebywać maksymalnie 14 dzieci. W domu są sypialnie, kuchnia, 

łazienki, pokoje wypoczynku i pomieszczenia administracyjne oraz magazynowe. W Domu 

prowadzi się zajęcia opiekuńcze i wychowawcze i dydaktyczne zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

 W okresie sprawozdawczym w Domu Dziecka przebywało 14 dzieci, w tym dwoje spoza 

powiatu Grodzkiego Tarnobrzeg. W ciągu okresu sprawozdawczego trójka dzieci opuściła 

Dom Dziecka. Jedno nieletnie dziecko trafiło do rodziny zastępczej, dwójka pełnoletnich 

wychowanków usamodzielniła się. Czwórka dzieci przebywających w Domu Dziecka jest 

przewlekle chora i ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

 Opiekę pedagogiczną, w Domu Dziecka, sprawują wychowawcy i pedagog. 

Wychowankowie Domu Dziecka uczęszczają do szkół na terenie Tarnobrzega. Jedna 

z wychowanek przebywa w Młodzieżowym ośrodku socjoterapii, a troje wychowanków 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dom Dziecka organizuje dla wychowanków 

różnorakiego zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, socjalizacyjne, korygujące, 

relaksacyjne, edukacyjne, sportowe. 

 Zajęcia odbywają się zarówno na terenie Domu Dziecka oraz w placówkach 

współpracujących. Dom stale współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

Centrum promocji obszaru Natura 2000, Środowiskowym Domem Samopomocy 

w Tarnobrzegu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Miejską Komendą 

Policji w Tarnobrzegu, szkołami do których uczęszczają wychowankowie. 

 W ramach zajęć rekreacyjnych i wypoczynkowych, zorganizowano dzieciom wycieczki 

krajoznawcze i turystyczne. Dzieci biorą czynny udział w wyjazdach i wycieczkach szkolnych, 

w tym na białą i zieloną szkołę. Podczas wakacji, wychowankowie uczestniczyli w wyjazdach 

wakacyjnych na turnusy kolonijne, obozy piłkarskie, obóz taneczny.  

 W ramach zajęć kulturalnych wychowankowie domu uczęszczają na projekcje filmów 

w Kinie Wisła, biorą udział w wernisażach i wystawach organizowanych przez TDK, Miejską 

Bibliotekę Publiczną, Zamek w Dzikowie i Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. 

 Wychowankowie współpracują z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem „Chrońmy Zwierzęta” 

i w ramach wolontariatu angażują się w pomoc przy pielęgnacji zwierząt. Wychowankowie 

systematycznie uczestniczą w zajęciach na basenie. Wychowankowie domu chętnie jeżdżą na 

rowerach. W ramach zajęć sportowych uczestniczyli w wielu wycieczkach rowerowych.  
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 W maju Dom Dziecka był organizatorami IV edycji akcji społecznej Biegamy i Pomagamy. 

Akcja miała na celu zbiórkę funduszy dla chorej Julki z Tarnobrzega. W bieganiu 

od poniedziałku do soboty uczestniczyło ponad 1000 osób. Dzięki sponsorom i biegaczom 

udało nam się pozyskać dla Julki ponad 10 tysięcy złotych.  

 W okresie mikołajkowym i świątecznym we współpracy z Zespołem Szkół Społecznych im. 

Małego Księcia, Wyższym Seminarium Duchownym z Sandomierza i wieloma osobami 

prywatnymi, przygotowano dla wychowanków wiele wspaniałych prezentów. Pracę Domu na 

bieżąco wspiera wiele życzliwych osób, w tym firm oferującym darmowe usługi dla dzieci 

(fryzjer, salon kosmetyczny). 

 Wychowankowi Domu, to dzieci ze szczególnymi potrzebami, dlatego na stałe objęte 

są specjalistyczną opieką lekarską, lekarzy psychiatrów, kardiologów, diabetologów, 

ortopedów, neurologów. Dzieci systematycznie korzystają z porad tych specjalistów na terenie 

Tarnobrzega, Rzeszowa, Łańcuta, Staszowa. 

 Pracownicy udzielają także porad rodzinom wychowanków. Systematycznie spotykają się 

z rodzicami wychowanków oraz ich najbliższymi rodzinami. Praca ta ma na celu budowanie 

i  wzmacnianie więzi. W roku 2018 pracownicy udzielili około 250 takich porad podczas 

spotkań na terenie Domu i w środowisku.  

 Ze względy na specyfikę pracy i jej ciężar działania wspierają na co dzień wolontariusze. 

W roku 2018 wspierało działania w różnych formach 10 wolontariuszy. Wolontariusze 

pomagają przy organizacji imprez, akcji, pomagają dzieciom w nauce oraz prowadzą z nimi 

zajęcia rekreacyjne i edukacyjne.  

 W czasie roku sprawozdawczego wykonano w Domu wiele prac remontowych. Całkowicie 

wyremontowano Pokój wychowawców, odnowiono kuchnię, odmalowano dwa pokoje 

mieszkalne, wykonano remont sali sportu. Na bieżąco przeprowadzano liczne drobne prace 

remontowe oraz mające na celu poprawę estetyki wnętrza Domu oraz ogrodu przed Domem. 

 

 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka  

 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu istnieje już 

18 lat, tworzy docelowo rodzinę dla 8 dzieci. W placówce rodzinnej w roku 2018 liczba dzieci 

zmieniała się. W kwietniu usamodzielniły się dwie najstarsze wychowanki. Na ich miejsce 

przyjęto z dniem 01.05.2018 dwie nowe wychowanki, pochodzące z terenu naszego miasta. 

W dniu 01.06.2018 roku dom opuściła kolejna dorosła wychowanka, która zamieszkała 

w mieszkaniu chronionym. Liczba dzieci od czerwca 2018 r. wynosi 7.  

 Placówka rodzinna dba o właściwe wychowanie i rozwój swoich wychowanków. Wpaja 

dzieciom wartości uczestnicząc w ich codziennym życiu, dając dobry przykład i angażując 

wychowanków w życie rodzinne. Przygotowuje wychowanków do przyszłego samodzielnego 

życia wyposażając dzieci i młodzież stosownie do wieku i możliwości, w umiejętności 

potrzebne do właściwego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych związanych 

z życiem w prawidłowo funkcjonującej rodzinie i środowisku.  
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 W 2018 r. wychowankowie uczęszczali do szkół na terenie miasta Tarnobrzega. Najstarsza 

wychowanka jest studentką pedagogiki na naszej tarnobrzeskiej uczelni, 4 osoby uczęszcza do 

szkół ponadgimnazjalnych, 1 osoba do gimnazjum i 1 do szkoły podstawowej. Najmłodsze 

wychowanki uczęszczały do przedszkola. Dorosłe wychowanki opuszczające naszą placówkę 

zostały należycie przygotowane do podjęcia samodzielnego życia. Wszystkie nadal utrzymują 

stały, serdeczny kontakt z opiekunami i rodzeństwem. 

 Wszystkie dzieci uczą się dobrze, nie sprawiają kłopotów wychowawczych, realizują swoje 

pasje i rozwijają zainteresowania. Dwoje dzieci gra na gitarze, 3 chłopców realizuje swoje pasje 

sportowe, dwóch z nich startuje w zawodach sportowych, bierze udział w Olimpiadach 

Specjalnych. Jeden chłopiec i jedna dziewczynka aktywnie uczestniczy w artystycznym życiu 

szkoły, startuje w różnych konkursach, reprezentuje szkołę, bierze udział w wydarzeniach 

artystycznych na terenie naszego miasta. Dziewczynka jest aktywnym członkiem szkolnego 

klubu wolontariatu. Jedna ze starszych wychowanek jest członkiem OSP, brała z sukcesem 

udział w miejskim konkursie pożarniczym. Najmłodsze wychowanki są objęte właściwą 

opieką, mają zapewnione celowo organizowane na terenie naszego domu zajęcia stymulujące 

rozwój. Niepełnosprawni wychowankowie otoczeni są szczególną troską, mają zapewnioną 

rehabilitację, pomoc psychologiczną, logopedyczną. Placówka rodzinna współpracuje 

z rodzicami naturalnymi wychowanków, umożliwia dzieciom kontakt z rodziną. 

 Placówka rodzinny dom dziecka zapewnia dzieciom i młodzieży właściwą opiekę 

i wypoczynek. W roku 2018  dzieci wypoczywały w czasie wakacji poza Tarnobrzegiem na 

wyjazdach wypoczynkowych wspólnie z opiekunami. Dzieci przebywające w placówce, 

w roku 2018 wyjechały na turnus rehabilitacyjny do Krasnobrodu, były na ogólnopolskim 

zjeździe rodzin zastępczych w Sulejowie oraz na wczasach rodzinnych w Suścu na Roztoczu. 

W czasie ferii 2018 r. dwoje dzieci wyjechało na zimowisko. 

 W placówce rodzinnej są zatrudnione dwie osoby, do których dzieci zwracają się według 

swojej woli mamo, tato lub ciocia, wujek. 

 Opiekunowie mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, już ponad 30 lat zajmują się 

pieczą zastępczą, tworząc dla kolejnych dzieci rodzinę, ciepły serdeczny dom, otaczają dzieci 

czułą troską, tworzą prawdziwie rodzinne relacje.  

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zatrudnia dwóch koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2018 na ich wynagrodzenie pozyskano część środków 

z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 31 424 zł.  

Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było:  

▪ 29 rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci, 

▪ 8 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą. 

 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni są na umowę o pracę w systemie 

zadaniowym, co umożliwia im elastyczne zarządzanie czasem w kontaktach z rodzinami 
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zastępczymi. Kontakty koordynatorów z rodzinami zastępczymi odbywały się 1 lub 2 razy 

w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb, w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. 

Kontakty telefoniczne z zasady inicjowały wizytę osobistą koordynatora w środowisku bądź w 

związku z występującymi problemami w   praca z rodziną w środowisku – wizyty u rodzin, 

budowanie relacji z rodzicami oparte na wzajemnym zaufaniu, co ułatwiało diagnozowanie 

potrzeb dziecka wychowywanego w pieczy zastępczej oraz określenie w planach pracy pomocy 

koniecznej do podjęcia działań na rzecz dziecka w rodzinie. Działania te wzmacniały 

sprawność funkcjonowania rodziny oraz zwiększały jej siłę i wiarę we własne możliwości. 

Pomoc niesiona przez koordynatorów polegała przede wszystkim na wspieraniu rodzin 

zastępczych do pokonywania różnych problemów, a nie wyręczania w ich rozwiązywaniu. 

Koordynatorzy współpracowali z sądami, szkołami, przedszkolami, pracownikami socjalnymi, 

asystentami i ośrodkiem adopcyjnym. 

 

Zespół ds. asysty rodzinnej 

 W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinie, której dziecko zostało 

czasowo umieszczone poza rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny pracujących w 2018 roku z 44 rodzinami, w których 

funkcjonuj 97 dzieci, w tym realizują działania edukacyjne i pomocowe zawarte w planach 

pracy z 12 rodzinami biologicznymi dzieci pozostających w formach pieczy zastępczej. 

Rodzinom tym proponowana była  również pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Dziale 

Pomocy Środowiskowej MOPR.  

 W ramach pracy z rodzinami asystenci rodziny zrekrutowali 8 rodzin (16 osób ) do udziału 

w projekcie „Grunt to rodzina”. Asystenci prowadzili pracę z rodzinami motywując 

do aktywnego uczestnictwa w zajęciach integrujących oraz poprzez naukę spędzania czasu 

wolnego wspólnie przez wszystkich członków rodziny. Podczas zajęć rodzice mieli możliwość 

podwyższania umiejętności wychowawczych. Zespól Asysty rodzinnej był inicjatorem 

szkolenia dla rodziców korzystających ze wsparcia asystenta rodziny przeprowadzonego przez 

funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu dotyczącego 

problemu oddziaływania narkotyków na organizm dziecka oraz skutków prawnych dla 

opiekunów dziecka mającego kontakt z narkotykami.  

 Od września 2018r. asystenci rodziny prowadzą cykliczne zajęcia o charakterze artystyczno 

– profilaktycznym gdzie zgodnie z opracowywanymi konspektami poruszane są w sposób 

dostępny dla dzieci tematy istotne wychowawczo i rozwojowo. W 2018 roku w zajęciach 

uczestniczyło łącznie 49 dzieci. Wprowadzono również nową metodę pracy z rodziną 

współpracującą z asystentem rodziny tj. pracę zespołów multiprofesjonalnych, w skład których 

wchodzą profesjonaliści różnych dziedzin, którzy szukają wspólnych dróg rozwiązań 

problemów konkretnej rodziny. W 2018 roku odbyło się 8 posiedzeń Zespołów 

multiprofesjonalnych w stosunku do 4 rodzin. 
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Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 W 2018 r. pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (pedagog i psycholog) sporządzili 

1 opinię o 2 kandydatach (1 małżeństwo - rodzina spokrewniona z 1 dzieckiem) na rodziców 

zastępczych spokrewnionych, po wcześniejszym przebadaniu kandydatów przez psychologa 

i wydaniu opinii o posiadaniu stosownych predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, zebraniu informacji w środowisku, przeanalizowaniu sytuacji osobistej, 

rodzinnej i majątkowej osób zgłaszających gotowość do pełnienia tej funkcji. 

 

Promocja rodzicielstwa zastępczego 

 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 prowadził szereg działań mających 

na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. W związku z tym odbyły się 

inicjatywy, które miały na celu nie tylko pozyskiwanie kandydatów na rodziców, ale również 

integracje środowiska rodzin zastępczych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

wyrównywanie szans, ale przede wszystkich promocja, rodzin, zastępczych, jak i również 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Zadaniem promującym rodzicielstwo zastępcze był V Piknik Rodzinny 24 czerwca 2018 

roku. Zadanie to było również połączone z obchodami „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

Co roku w organizację pikniku włączają się różnego rodzaju stowarzyszenia, które mają 

możliwość przedstawienia swojej oferty szerszej społeczności, a tym samym zachęcenia 

mieszkańców do skorzystania z różnych form oferowanej pomocy, a także do wsparcia 

działalności danej organizacji. Co roku podczas pikniku Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

przygotowuje specjalne stoisko informacyjne, w którym każdy zainteresowany może uzyskać 

informację o tym, jakie są wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze. Podczas pikniku 

nie brakuje atrakcji. Swoje artystyczne talenty mają możliwość zaprezentowania na scenie 

zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i ci nieco starsi. Nie brakuje występów tanecznych oraz 

muzycznych, pokazów karate. Dla uczestników organizowane są konkursy plastyczne, 

sprawnościowe. W pikniku udział bierze ponad pół tysiąca osób, 

 Spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych 14 grudnia 2018 roku to kolejne zadanie 

mające na celu integracje rodzin zastępczych jest coroczna organizacja spotkania świątecznego 

dla rodzin zastępczych. Podczas tego spotkania dzieci odwiedza święty Mikołaj, który przynosi 

dzieciom słodycze. Wszyscy wspólnie kolędują i spożywają wigilijny poczęstunek. 

Uroczystości towarzyszy miła i świąteczna atmosfera. 

 MOPR Tarnobrzeg na stornie internetowej w zakładce piecza zastępcza na bieżąco 

aktualizowane są wszelkie informacje związane z promocją rodzicielstwa zastępczego, jak 

również informacje jak zostać rodzicem zastępczym. 

 

Współpraca z innymi podmiotami 

 Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

współpracował w ramach swoich zadań z: 
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a) sądami rodzinnymi przekazując 65 opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej sporządzonych na 35 posiedzeniach zespołów do spraw oceny sytuacji 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej dokonując jednocześnie oceny sytuacji dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej, informując jednocześnie o całokształcie sytuacji 

osobistej i rodzinnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocenę rodziny 

zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji i jakości 

wykonywanej pracy, 

- sporządzano 1 opinie o kandydatach na rodzinę zastępczą, 

- wytoczenie powództwa i prowadzenie procedury alimentacyjnej od rodziców 

biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 

b) PCPR – w szczególności w procesie usamodzielniania wychowanków z pieczy zastępczej, 

jak również przekazywano informacje na temat możliwości umieszczania dzieci na terenie 

innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bądź dzieci z innych 

powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Tarnobrzega na mocy postanowień 

sądu i zawartych porozumień między powiatami, 

c) gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie oceny sytuacji rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zbierano informacje dotyczące sytuacji 

dochodowej, rodzinnej, zdrowotnej i majątkowej rodziców biologicznych dzieci i ustalano 

ewentualne odpłatności za pobyt dziecka w pieczy, 

d) przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach udział 

w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, jak też procesu 

usamodzielnienia wychowanków placówek, oraz wsparcia psychologicznego 

wychowanków placówki,  

e)  kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu, ocen rodzin zastępczych oraz  

sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych, 

f) ośrodkiem adopcyjnym w Rzeszowie w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

i możliwością przysposobienia, 

g) instytucjami oświatowymi, takimi jak: szkoły, przedszkola, poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna, monitorując przebieg edukacji i terapii psychologicznej dzieci z rodzin 

zastępczych,  

h) podmiotami leczniczymi, takimi jak: przychodnie, lekarze określonych specjalizacji Poradni 

Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień w celu uzyskania przez rodziny zastępcze 

pomocy specjalistycznej, 

i) punktem nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Interwencji Kryzysowej w MOPR 

w Tarnobrzegu, 

j) Zespołami Interdyscyplinarnymi w MOPR w Tarnobrzegu, 

k) Szkołami Ponadgimnazjalnymi w Tarnobrzegu: Zespołem Szkół Społecznych Nr 1, 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Zespołem Szkół Społecznych Nr 2, 
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Niepaństwową Szkołą Muzyczną I -go stopnia Krzysztofa Zwierzyńskiego w ramach 

wolontariatu młodzieży, którzy uczestniczyli w organizacji naszych akcji charytatywnych,  

l) Stowarzyszeniem „Esteka”.  

 

Szkolenia dla rodzin zastępczych 

 Wychodząc na przeciw potrzebom rodzin zastępczych Zespół ds. Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej, realizując zapisy ustawy dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez rodziny 

zastępcze, w 2018r. organizował szkolenia w ramach spotkań edukacyjno - warsztatowych: 

▪ „Szkoły Rodzica”, dla członków rodzin zastępczych, których odbyło się 5 (19.02.2018, 

26.04.2018, 14.06.2018, 18.10.2018, 13.12.2018), które prowadzili pedagog lub psycholog 

MOPR. Spotkanie w dniu 19.02.2018 prowadził Pan Maciej Róg – radca prawny MOPR, 

gdzie poruszano zagadnienia prawne dotyczące rodzin zastępczych. Natomiast spotkanie 

w dniu 26.04.2018 pt. „Rozwiązywanie trudności wychowawczych” było prowadzone 

przez trenera pedagogiczno – psychologicznego. W szkoleniach  udział wzięło razem 18 

rodziców zastępczych. 

▪ „Grupy Wsparcia” dla członków rodzin zastępczych, których odbyło się 5 (25.01.2018, 

13.03.2018, 8.05.2018, 27.09.2018, 22.11.2018,) z udziałem pedagoga i psychologa 

MOPR.  

 W dniu 13.03.2018 spotkanie pt. „Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów” 

prowadził pracownik Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu z Zespołu ds. Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii. W spotkaniach udział wzięło razem 14 rodziców 

zastępczych. 

 

13.8. ZDANIA REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i socjalnych  

 Zadania wykonywane są 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. Przysługują one obywatelom polskim oraz 

cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 127 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku 

z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym kartę 

pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy 

uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie 
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przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów 

oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 

Świadczenia przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe 

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 Wypłacane świadczenia to: 

1) świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 2142 

decyzje, wypłacono kwotę 7.481.734,05 zł, 

2) świadczenia opiekuńcze: 

▪ zasiłek pielęgnacyjny – wydano 1955 decyzje, wypłacono kwotę - 2.675.511 zł. 

▪ specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 86 decyzje, wypłacono kwotę – 300.254,80 zł. 

▪ świadczenie pielęgnacyjne – wydano 250 decyzji, wypłacono kwotę– 3.237.786,50 zł. 

▪ zasiłek dla opiekuna – wydano 13 decyzji, wypłacono kwotę- 197.165 zł. 

▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 356 decyzje, wypłacono 

kwotę 348 000 zł, 

3) świadczenie rodzicielskie – wydano 114 decyzje, wypłacono kwotę 1 013.699 zł. 

4) świadczenie „Za życiem” -  wydano 1 decyzja, wypłacono  kwotę 4000 zł. 

5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 258 decyzji, wypłacono kwotę 1.591.571 

zł. 

6) świadczenia wychowawcze – wydano 3339 decyzji, wypłacono kwotę  22.157.451,14 zł. 

7) dodatek mieszkaniowy – wydano 1218 decyzji, wypłacono kwotę 1.077.237,71 zł. 

8) dodatek energetyczny – wydano 703 decyzji, wypłacono kwotę 43.635,45 zł. 

9) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium szkolne 

- wydano 377 decyzji, wypłacono kwotę 171.595,00 zł. 

10) zasiłek szkolny - wydano 24 decyzji, wypłacono kwotę 8.405,00 zł. 

11) świadczenie „dobry start” - wydano 3504 informacji, wypłacono kwotę 1.419.300,00 zł. 

 Do zadań Działu należy także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Są to: 

▪ wezwania na wywiad alimentacyjny – 150, 

▪ wnioskowanie o ściganie za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów – 238, 

▪ wnioskowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową – 11, 

▪ wezwania do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 12, 

▪ informacje do organu właściwego wierzyciela – 70, 

▪ informacje do dłużnika o przyznanych świadczeniach osobom uprawnionym – 258, 
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▪ uznanie dłużnika za uchylającego się – 19, 

▪ wnioskowanie do organów egzekucyjnych o przyłączenie się do egzekucji – 258. 

 Dzięki wymienionym działaniom od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 

764. 200,55 zł 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium 

szkolne i zasiłek szkolny  

 Pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm. oraz Uchwały 

Nr XXVIII/399/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie 

miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1712. z 2012 r.) 

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.); 

obecnie wynosi ona 514 zł netto. 

 Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 

danego roku szkolnego. 

 Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz 

słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje również wychowankom 

ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki. 

 Stypendium szkolne udzielane jest w formie: 

▪ całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

▪ całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki (np. zakup 

podręczników),  

▪ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) 

▪ świadczenia pieniężnego ( w uzasadnionych przypadkach) 
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 W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) w zakresie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych 

wydano 377 decyzji przyznających świadczenie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń za ten 

okres wyniosła – 171.595,00 zł.  

 Wysokość przyznanego stypendium za maj i czerwiec 2018 r. wyniosła:  

▪ 515,00 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę 

w rodzinie;  

▪ 470,00 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200,00 zł 

do 516,00 zł. 

 Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymanego stypendium szkolnego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 

dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zasiłków szkolnych 

wydano w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – 24 decyzji przyznających świadczenie na 

łączną kwotę 8405,00 zł. 

 

Rządowy program „Dobry Start” 

 Program „Dobry Start” to inwestycja  w edukację polskich dzieci. To 300 zł  jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” 

przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę 

ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20 

roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 

przez nie 24. roku życia. 

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun 

prawny, opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy 

zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 

placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

 W 2018 roku przyznano świadczenie „Dobry start” dla 4732 dzieci i wypłacono w/w 

świadczenia w kwocie 1.419.300,00 zł. 

 

Inne zadania realizowane w Dziale Świadczeń Społecznych 

1. Bon rodzinny 3+  

 Program Bon Rodzinny 3+ został przyjęty Uchwałą Nr LV/692/2014 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku. Adresowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych i zameldowanych na ternie miasta Tarnobrzega, takich, które mają na 
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utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole 

lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie 

dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem. 

 W ramach Programu wydawany jest ,,Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania 

płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach 

działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu. 

 Wnioski przyjmowane są od stycznia danego roku kalendarzowego. ,,Bon rodzinny 3+” 

ważny jest od dnia wydania do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Na jednego członka 

rodziny przysługują bony w wysokości 200 zł. 

 Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w postaci bonów rodzinnych 3+ od 01.01.2018 r. do 

30.11.2018 r. wynosi 442. Do programu od 01.01.2018 r. przystąpiły 2 nowe podmioty, 

z którymi podpisano porozumienia dotyczące współpracy. 

 Na dzień 31.12.2018 r. liczba podmiotów realizujących porozumienie na czas nieokreślony 

wynosi 62. 

 Wartość wydanych bonów od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. wyniosła 434.600,00 zł. 

 Wartość zwróconych bonów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 432.960,00 zł. 

 

2. Karta Dużej Rodziny 

 W Dziale Świadczeń Społecznych od dnia 16.05.2014 r. przyjmowane są wnioski o Kartę 

Dużej Rodziny. W 2014 r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane były 

w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, który został przyjęty uchwałą nr 85 Rady 

Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych (M. P. poz. 430) oraz w akcie wykonawczym określającym sposób realizacji 

tego programu, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 

poz. 755 i 836). Obecnie zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. 

o Karcie Dużej Rodziny. 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach realizacji Rządowego Programu dla 

Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny przyjęto 81 wniosków, z czego 53 wnioski 

złożyły nowe rodziny. W w/w okresie wydano 271 kart. Na dzień 31.12.2018 r. liczba rodzin 

występujących w systemie SI KDR wynosi 566. Liczba rodzin, którym wydano kartę wynosi 

88 w tym rodziców/małżonków 134 natomiast 232 dzieciom przyznano Kartę Dużej Rodziny. 

 

3. Tarnobrzeska 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 01.01.2018 r. 

do dnia 31.12.2018 r. wydano 103 karty dla seniorów w Tarnobrzegu. Porozumienia o 

współpracy podpisano z 2 partnerami programu.  
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 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 

10.321.50,20 zł. Kwota zrefundowana dla Ośrodka Sportu i Rekreacji za dofinansowanie do 

karnetów na basen i siłownię wyniosła 6150,00 zł. W Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach 

dofinansowania do biletów na koncerty, teatry, do kina kwota zrefundowana wyniosła 4171,50 

zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 90,63 zł. Łącznie więc wydatkowano na Program 

Tarnobrzeska Karta Seniora w 2018r. kwotę 10.412,13 zł. 

 

4. Karta Polaka 

 W okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2018r Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu nie otrzymał żadnej 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. 

 Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje wskazany właściwy w decyzji starosta 

ze względu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do świadczenia. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu nie wypłacił w w/w okresie żadnego świadczenia. 

 

5. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

 W ramach rozdziału: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dział Świadczeń 

Społecznych realizuje zadania związane z: pośredniczeniem w występowaniu o dotację 

w ramach rządowego programu Maluch dla Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. 

 W dniu 14.11.2017 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do programu „MALUCH – 2018 

(Moduł 2- dla gmin)” w celu pozyskania dotacji dla Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. Gminie 

przyznano dotację w kwocie 144 000,00 zł. W dniu 30.05.2018 r. została podpisana umowa w 

sprawie wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego 

systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym 

Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2018 (Moduł 2)”. 

Dotacja przyznana została na bieżące utrzymanie żłobka. 

 Żłobek Miejski 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. 

 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.  
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 Żłobek Miejski jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych oraz 

wymagających szczególnej opieki. 

 Otrzymana kwota dotacji – 144.000,00 zł - zgodnie z umową nr 23/M2G/2018 z dnia 

30 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.  

 Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XLVII/603/2013 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i 

klubami dziecięcymi na terenie Miasta Tarnobrzega w miesiącach: listopad 2018 r. – grudzień 

2018r. zostały przeprowadzone kontrole w niżej wymienionych instytucjach działających na 

terenie Miasta. Kontroli podlegały trzy żłobki: 

▪ Żłobek Miejski nr 2, ul. Orzeszkowej 7 A, Tarnobrzeg 

▪ Niepubliczny Żłobek „Mała Bajka”, ul. Sienkiewicza 24, Tarnobrzeg 

▪ Niepubliczny Żłobek „Akademia Malucha”, ul. Aleja Warszawska 1,7 Tarnobrzeg 

▪ Klub Dziecięcy „Mała Bajka”, ul. Sienkiewicza 24, Tarnobrzeg.  

 

 Przedmiotem kontroli było:  

▪ prawidłowość organizacji i funkcjonowania placówki,  

▪ warunki i jakość sprawowanej opieki, 

▪ doskonalenie form pracy. 

 

 

13.9. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH USTAW 

 

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 W 2018 roku z przyznanej Miastu Tarnobrzeg przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych kwoty w wysokości 2 329 456,00 zł na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie 

z Uchwałą Nr LIV/572/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 marca 2018 roku na zadania 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 2 270 272,00 zł. 

 Środki te wydatkowano na następujące cele: 

1) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

 W 2018 r. w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

udzielono pomocy 182 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 114 648,00 zł oraz 32 

niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na kwotę 88 236,00 zł, rozpatrując łącznie 472 

wnioski. Dofinansowano zakup: aparatów słuchowych z wkładkami usznymi, poduszek 

i materaców przeciwodleżynowych, protez (piersi, kończyn dolnych), protez powietrznych 

do leczenia bezdechu sennego, wózków inwalidzkich, pionizatorów, butów ortopedycznych, 
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kul, chodzików, podpórek, ortez, gorsetów, pieluchomajtek, cewników, worków, soczewek 

okularowych, pończoch uciskowych i in.  

 Ponadto 4 osoby dorosłe otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

na łączną kwotę 5 368,00 zł. Dofinansowanie przeznaczono na zakup: 1 roweru 

rehabilitacyjnego, 2 bieżni elektrycznych, 1 steppera.  

2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 W 2018r. ze środków PFRON dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 39 

dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz 33 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 

przeznaczając na ten cel kwotę 76 996,00 zł. Dodatkowo dofinansowano pobyt na turnusie 

rehabilitacyjnym 60 opiekunom wydatkując kwotę 43 004,00zł. Turnusy rehabilitacyjne 

zapewniły kontynuację rehabilitacji społecznej połączonej z rehabilitacją leczniczą oraz 

specjalistyczną, dostosowaną do potrzeb osób wynikających z ich niepełnosprawności. 

3) Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnoprawnych 

 W 2018 r. z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych 

w miejscu zamieszkania skorzystało 6 dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 

96 800,00 zł. Środki Funduszu przeznaczono na dostosowanie 4 łazienek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zakup 1 schodołazu, zakup i montaż dźwigu platformowego dla potrzeb 

osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (1). 

 W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków PFRON 10 

dorosłym osobom niepełnosprawnym  przeznaczając na ten cel kwotę 10 910,00 zł, 

dofinansowując zakup 5 łóżek rehabilitacyjnych, 2 rowerów trójkołowych,3 zestawów 

oprzyrządowań do samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych (w tym: fotel sanitarny, 

krzesło prysznicowe, siedzisko na wannę, uchwyty, bidet).  

 Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się otrzymało 3 dorosłe osoby 

niepełnosprawne oraz 3 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na ten cel przeznaczono kwotę 

14 118,00 zł, w tym dla dzieci 5 965,00 zł  dofinansowując 4 laptopy, 1 tablet 

z oprogramowaniem do komunikacji wspomagającej „mówik”, 1 telefon udźwiękowiony, 

1 odtwarzacz książek mówionych. 

4) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

 W 2018 r. na terenie Tarnobrzega funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej: 

▪ Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu 

ul. Sandomierska 24 obejmujący wsparciem terapeutycznym 60 osób niepełnosprawnych, 

w tym 56 mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność wydatkowano ze środków 

PFRON kwotę 995 760,00 zł. 

▪ Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu, ul. Niepodległości 2 obejmujący 

terapią 50 osób niepełnosprawnych, w tym 22 mieszkańców Tarnobrzega, na którego 

działalność wydatkowano ze środków PFRON kwotę 829 800,00 zł. 
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 Łącznie na działalność obu warsztatów terapii zajęciowej przekazano ze środków PFRON 

kwotę 1 825 560,00 zł. Ponadto 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% 

z budżetów Powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami WTZ na terenie naszego miasta – 

55 755,69 zł oraz z budżetu gminy Tarnobrzeg – 147.084,31zł. Roczny koszt pobytu jednej 

osoby w warsztacie terapii zajęciowej w 2018 roku wyniósł 18 440,00zł. 

 Poniższa tabela przedstawia realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

finansowanych ze środków PFRON. 

 

Tabela 42. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku. 

Lp. Nazwa zadania ustawowego 

Wysokość 

limitów wg 

ustalonego 

planu (w zł ) 

Środki 

wykorzystane 
Liczba osób 

1. 

Dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych,  

w tym dzieci i młodzież 

niepełnosprawna 

120.000,00 

120.000,00 

 

58.876,00 

132 

 

65 

2. 

Dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

z uwzględnieniem wszystkich źródeł 

dofinansowania  

- w tym ze środków PFRON 

2.028.400,00 

 

 

1.825.560,00 

2.028.400,00 

 

1.825.560,00 

110 

 

110 

3. 

 Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i sprzęt 

rehabilitacyjny w tym  

w tym dzieci i młodzież 

niepełnosprawna  

202.884,00 

202.884,00 

 

44.448,00 

214 

 

32 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych 

- w tym bariery architektoniczne 

              bariery techniczne 

              bariery w komunikowaniu się  

121.828,00 

121.828,00 

 

96.800,00 

10.910,00 

14.118,00 

22 

 

6 

10 

6 

RAZEM 2.270.272,00 2.270.272,00 478 
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Realizacja programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” 

 W 2018 roku Dział 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. Realizacja programu umożliwiła 

zwiększenie oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier 

ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie tej grupy osób.  

 Oferta ta obejmowała w 2018 roku następujące obszary wsparcia:  

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1) obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

Zadanie 2: - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

2) obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w  ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania,  

3) obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych 

i akumulatorów i/lub niezbędne naprawy, remonty, przeglądy techniczne, 

konserwacja i renowacja), 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

Zadanie 4: -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu). 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 W ramach realizacji Modułu I Programu o dofinansowanie ubiegało się 26 osób 

niepełnosprawnych. Pozytywnie zweryfikowano 25 wniosków przeznaczonych do 

dofinansowania oraz zawarcia umów w tym zakresie. Zawarto 24 umowy na dofinansowanie 

w łącznej kwocie 109 540,00 zł, w tym 17 z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz 5 

umów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 

▪  Obszar A-1 - 2 umowy na kwotę 10.420,00 zł 
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▪  Obszar A-2 - 3 umowy na kwotę 4.085,00 zł 

▪  Obszar B-1 - 10 umów na kwotę 55.304,00 zł 

▪  Obszar B -2  - 2 umowy na kwotę 6.000,00 zł 

▪  Obszar C-2 - 3 umowy na kwotę 4.452,00 zł 

▪  Obszar C-3 - 1 umowa na kwotę 25.940,00 zł 

▪  Obszar D   - 3 umowy na kwotę 3.339,00 zł 

 W ramach realizacji Modułu II Programu o dofinansowanie kosztów uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym ubiegało się 49 osób niepełnosprawnych. Pozytywnie 

zweryfikowano 71 wniosków (II półrocze roku szkolnego 2016/2017 oraz I półrocze roku 

szkolnego 2017/2018) przeznaczone do dofinansowania oraz zawarcia umów w tym zakresie. 

Dofinansowanie dotyczyło opłaty za naukę (czesne) oraz dodatków na pokrycie pozostałych 

kosztów kształcenia. W ramach realizowanego zadania zawarto 71 umów na łączną kwotę 

164 945,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wypłaty dofinansowań w wysokości 114 701,00 zł. 

Druga transza środków zostanie wypłacona w 2019 roku.  

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

 Pracownicy Działu 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 2018 roku z działań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych (informacje, konsultacje, doradztwo i wsparcie finansowe) skorzystało 

łącznie około 1549 osób, w tym z pomocy finansowej ze środków PFRON 478 osób oraz 71 ze 

wsparcia w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II. 

 

 

13.10. 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 362/2018 z dnia 23 października 2018 r.). Obsługę organizacyjno – techniczną 
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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.  

I. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu w dniach 21  marca 2018 r., 

7 czerwca 2018r., 26 września 2018r., 28 listopada 2018 r. W roku 2018 odbyto 732 

posiedzeń grup roboczych. 

II. Efektywność i skuteczność działań prowadzonych przez Zespół w okresie 

sprawozdawczym: 

- liczba przekazanych do realizacji „Niebieskich Kart” w 2018 r. - 134 

sporządzane przez uprawnione podmioty tj: 

▪ - funkcjonariusze policji - 123 

▪ - pracownicy socjalni - 7 

▪ - Zespół Szkół Społecznych Nr 2 w Tarnobrzegu - 1 

▪ - Zespół Interdyscyplinarny w Mielcu - 1 

▪ - Zespół Interdyscyplinarny w Baranowie Sandomierskim - 2 

- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” - 152 

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” - 521 

- zakończono procedurę „Niebieskie Karty” - 145 

 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 - 30 grup 

▪ kurator sądowy (W-ł Rodzinny) - 11 grup 

▪ kurator sądowy (W-ł Karny) - 2 grupy 

▪ asystent rodziny - 5 grup 

▪ przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3 

grup 

▪ kierownik Domu Dziennego Pobytu - 1 grupa 

▪ funkcjonariusz ds. Prewencji, Nieletnich i Patologii KMP Tarnobrzeg - 1 grupa 

III. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

▪ poradnictwo prawne - 5 osób 

▪ wsparcie psychologiczne - 36 osób, w tym: 11 dzieci 

▪ praca socjalna ukierunkowana na wzmocnienie systemu rodzinnego - 152 rodzinach 

▪ poradnictwo zawodowe - 4 osoby 

IV. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 



175 | S t r o n a  

 

 Skierowano 41 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o leczenie odwykowe. W 104 przypadkach sprawców przemocy motywowano do leczenia 

odwykowego. 6 sprawców przemocy uczestniczyło w „Programie Psychologiczno-

Terapeutycznym” realizowanym przez Zespół ds. Pracy Socjalnej i Usług Pomocy Społecznej 

na Rzecz Osób Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Stwierdzono pozytywne zmiany w zachowaniu u 35 osób, co do których 

istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie. 

V. Inne działania Zespołu. 

 W listopadzie 2018r. dokonano aktualizacji składu osobowego członków Zespołu - 

reprezentantów placówek oświatowych z terenu miasta w związku z reformą oświatową 

i zmianami kadrowymi w tych placówkach. Ponadto w dniu 28 listopada 2018r. nastąpiła 

zmiana Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z przejściem na emeryturę 

Pani Ewy Szynal. Nowym Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy jest Pani Liliana Lewińska – Zastępca Dyrektora MOPR, obecnie 

p.o. Dyrektora Ośrodka. 

 Uczestnictwo 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w działaniach 

profilaktycznych projektu socjalnego realizowanego w okresie od października do grudnia 

2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod nazwą: „Bezpieczna 

Jesień Życia”. Działania te miały na celu przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych 

poprzez poszerzenie wiedzy w środowisku seniorów na temat zjawiska przemocy, jego 

negatywnych skutków i możliwości uzyskania pomocy na terenie Miasta Tarnobrzega. 

 Uczestnictwo 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w realizacji 

Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Moja 

zmiana szansą dla mojej rodziny”. Program koncentrował się na dążeniu do osiągnięcia 

pozytywnego celu jakim jest zmiana wzorów zachowań przy wykorzystaniu gotowości 

uczestników programu do poprawy relacji rodzinnych.   

 W trybie ciągłym rozpowszechniane były w miejscach dostępnych dla mieszkańców miasta 

materiały informacyjne (plakaty, ulotki) o tematyce związanej z prawami osób doznających 

przemocy, aktualną bazą adresową instytucji udzielających wsparcia  ofiarom przemocy, 

a także jak otrzymać schronienie dla ofiar przemocy. 

 

13.11. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

 Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej zorientowaną na niesienie 

pomocy osobom które: 

◼ przeżywają kryzys, 

◼ znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

◼ doświadczają przemocy domowej, 
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◼ mają problemy rodzinne, 

◼ mają problemy wychowawcze. 

 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 17:00 do 20:00 w MOPR, 

w siedzibie Punktu, pokój 119, ul. Kopernika 3. 

 W soboty i niedziele w godzinach od 17.00 do 20.00 w Punkcie czynny jest telefon zaufania. 

 W 2018 roku w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono 314 porad, do 

Punktu zgłosiło się 189 osób, odebrano 5 telefonów zaufania. Wydatki obejmujące działalność 

Punktu Interwencji Kryzysowej w 2018 roku wyniosły: 54 796,24 zł. Całość została 

sfinansowana ze środków przekazanych z Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

 

 

13.12. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPR 

 

Dom Dziennego Pobytu 

 Dom Dziennego Pobytu działa przy Miejskim Ośrodku 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. 

 Celem działalności Domu jest: 

◼ uaktywnienie społeczne Uczestników umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie 

w społeczeństwie, 

◼ polepszenie funkcjonowania psychologiczno-fizycznego poprzez działania terapeutyczne, 

ogólnousprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą utrzymanie 

aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji poprzez diagnozę 

indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników, 

◼ organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Uczestników poprzez 

popularyzację interesujących ich zagadnień, 
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◼ koordynowanie przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-

fizycznej w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturalnymi i kulturalno-

oświatowymi, poprzez kontakt i działania z innymi grupami. 

 W 2018 roku wydano decyzją 53 skierowania do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. 

Uczęszczało 53 osoby, w tym 40 kobiet i 13 mężczyzn. 

 Dom Dziennego Pobytu w 2018 roku zapewniał swoim uczestnikom: dowóz osób 

niepełnosprawnych do placówki, gorący posiłek, opiekę pielęgnacyjną (m. in. codzienne 

mierzenie ciśnienia uczestnikom), rehabilitację ruchową (codzienna gimnastyka ruchowa, 

dobrowolne ćwiczenia na przyrządach), gry planszowe i logiczne, poczęstunek herbatą, terapię 

zajęciową (plastyczną i muzyczną prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę), prenumeratę 

prasy (dzienników, tygodników, miesięczników) poradnictwo ogólne (pomoc w załatwianiu 

spraw socjalno-bytowych, prawnych, zdrowotnych), uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta 

(np. grupowe wyjścia na imprezy integracyjne organizowane w Tarnobrzeskim Domu 

Kultury), imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Tłusty Czwartek, 

Dzień Kobiet, zabawy, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia, pożegnanie 

Starego Roku), urodziny i imieniny uczestników, zabawy integracyjne z zaprzyjaźnionymi 

Domami z Mielca, Dębicy i Ropczyc. 

 Ponadto organizowano między innymi: spotkania z ciekawymi ludźmi, Muzyczne Środy, 

Taneczne Czwartki, wycieczki do pobliskich miejscowości, grille w ogrodzie DDP czy 

wyjazdy nad Jezioro Tarnobrzeskie. 

 

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 Najbardziej Potrzebującym. 

 Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej 

potrzebujących. Do skorzystania ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych 

i realizowanych działań towarzyszących  uprawnione są osoby,  które spełniają określone przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby 

najbardziej potrzebującej,  tj. osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji 

życiowej,  spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód 

nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej. 

 Produkty żywnościowe wydawane są w 11 punktach odbioru na terenie miasta Tarnobrzega 

w określonych dniach i godzinach na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników 

tut. Ośrodka. 

 Osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego  biorą także udział w bezpłatnych 

warsztatach dietetycznych, różnych formach aktywizacji i działaniach służących wzmacnianiu 

samodzielności i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach niefinansowanych działań 

towarzyszących w 2018 r. przeprowadził dla beneficjentów bezpłatne spotkania integracyjne 

dla rodzin z dziećmi poniżej 15 roku życia, prelekcje pt. SENIOR PLUS rozwiązania dla osób 

samotnych i starszych oraz rozpowszechniał ulotki z przepisem wielkanocnym „Produkty 

żywnościowe z POPŻ otrzymujesz - przepis zyskujesz” 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podzielony jest na Podprogramy; 

- do czerwca 2018 r. obowiązywał Podprogram 2017 

- od września 2018 r. realizowany jest Podprogram 2018 i  będzie trwał do czerwca 2019 r. 

Podprogram 2017 objął pomocą żywnościową 1516 osób 

Podprogram 2018 - 1.271 osób. 

Rysunek 16. Liczba osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 

 

 

Projekt KIS Tarnobrzeg włącz się od dziś 

 Projekt „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu RPPK.08.01.00-18-

0082/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.  

 W dniu 30 września 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zakończył 

realizację projektu pn. „KIS Tarnobrzeg włącz się od dziś” o łącznej wartości – 466 155,81zł, 

z tego 442 432,81zł to kwota dofinansowania, a 23 723,00zł to wkład własny Gminy 

Tarnobrzeg. W projekcie wzięło udział 43 mieszkańców miasta Tarnobrzega.  

 Uczestnicy odbyli kursy i uzyskali uprawnienia w zawodach: 

◼ „Magazynier z obsługą wózka widłowego”,  

◼ „Operator koparko ładowarki”,   

◼ „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,   

◼ „Prawo jazdy kategorii D”,   
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 20 uczestników projektu – 12 kobiet i 8 mężczyzn - odbyło 5-miesięczne staże zawodowe 

u pracodawców, a 10 uczestników po zakończeniu uczestnictwa w projekcie podjęło pracę. 

Ponadto 15 uczestników – 9 kobiet i 6 mężczyzn - realizowanego w ramach projektu Programu 

Aktywizacja i Integracja uczestniczyło w różnorodnych formach doradztwa oraz miało 

możliwość podjęcia pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Bardzo ważnym działaniem 

w projekcie było utworzenie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Klubu 

Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem i zatrudnieniem kadry.  

 

Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów 

 Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów 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 była Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Projekt realizowany był od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. Celem głównym 

projektu była poprawa funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz 

zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami niesamodzielnymi 

u opiekunów nieformalnych z miasta Tarnobrzega do 31.12.2018 r. 

 W ramach projektu w 2018 roku wsparciem w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych 

objętych zostało 7 Uczestników projektu. Usługi te obejmowały pomoc w podstawowych 

codziennych czynnościach domowych i życiowych, m. in.: pomoc w zakupach podstawowych 

artykułów, w przygotowaniu i podawaniu posiłków, w wykonywaniu prac porządkowych 

w gospodarstwie domowym, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek, urzędów. 

Usługi świadczone były w ciągu dnia przez 7 dni w tygodniu, 1 godz/dobę. W nagłych 

przypadkach usługi świadczone były również w nocy. W tym celu zostało zatrudnionych 7 osób 

na umowy zlecenie, które świadczyły sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 7 seniorów.  

 Wsparciem w postaci usług teleopiekuńczych objętych zostało łącznie 22 Seniorów. 

Wsparcie dedykowane było dla osób mieszkających samotnie lub przebywających okresowo 

samotnie w domu, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałego nadzoru. Każdy 

z Uczestników otrzymał zestaw transmiter z opaską. Wszyscy Uczestnicy zostali podłączeni do 

Centrali pełniącej dyżur 24h/dobę.  

 Usługa opiekuńcza – wsparciem w projekcie zostało objętych łącznie 14 niesamodzielnych 

Seniorów, którzy do tej pory nie korzystali z usług opiekuńczych, a którzy wymagają wsparcia 

w miejscu zamieszkania. Zatrudniono do realizacji zadania 2 opiekunki na umowy zlecenie, 

które zapewniały usługę opiekuńczą w miejscu zamieszkania przez 7 dni w tygodniu w 

godzinach od 8 do 20. 

 W ramach projektu realizowane jest również indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 

opiekunów nieformalnych i seniorów. Wsparcie miało na celu dostarczenie narzędzi 

opiekunom nieformalnym do zapobiegania ich własnemu wykluczeniu społecznemu. W celu 

zmniejszenia wykluczenia społecznego, poczucia izolacji, a także polepszenia relacji 

z opiekunami i rodziną zaplanowano i zrealizowano  indywidualne poradnictwo 
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psychologiczne dla seniorów, Wsparcie psychologiczne miało na celu zapobieganie 

przedwczesnemu wycofaniu się z życia społecznego, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

komfortu psychicznego. Z powodu chorób i problemów w poruszaniu się odbywało się ono 

w miejscu zamieszkania seniorów. 

 Realizowane było również poradnictwo dla seniorów i opiekunów nieformalnych: dla 35 

Seniorów i 20 opiekunów nieformalnych w 2018 r. zrealizowano poradnictwo dostosowane do 

potrzeb Uczestników projektu, w miejscu zamieszkania seniora. Dla 20 seniorów i 20 

opiekunów były wspólne, by zniwelować błędy które nieświadomie może popełnić osoba 

w opiece. W 2018 r. każdego Seniora objęto wsparciem w postaci poradnictwa 

rehabilitacyjnego, poradnictwa pielęgnacyjnego, poradnictwa dietetycznego. Opiekunowie 

nieformalni korzystali również z poradnictwa rehabilitacyjnego.  

Wartość projektu 510 019,80 zł 

Dofinansowanie z UE 433 516,83 zł 

Wkład własny: 25 596,00 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 

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 2018 roku w ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych, w tym także 

w formie pomocy sąsiedzkiej objętych zostało 11 osób. Wsparciem w postaci usług 

teleopiekuńczych objętych zostało łącznie 5 Seniorów. Wsparcie teleopieki skierowane zostało 

do osób z zaburzeniami pamięci, chorobami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, 

chorobą Parkinsona, osób po udarach, incydentach kardiologicznych, neurologicznych, 

mających problem z poruszaniem się. Opaski na rękę działają także poza miejscem 

zamieszkania. Opaska stwarza możliwość opiekowania się podopiecznym z każdego miejsca, 

w którym aktualnie znajduje się opiekun. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu głosowego 

pomiędzy opiekunem i podopiecznym, możliwość lokalizacji obszaru przebywania 

podopiecznego, zapewnia komfort i bezpieczeństwo podopiecznego dzięki możliwości 

wezwania przez niego pomocy (przycisk SOS) i łatwego powiadomienia w wskazanych w 

aplikacji osób o upadku, omdleniu itp.  

 Nową formą wsparcia jest usługa asystenta/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –

w 2018 roku 4 niepełnosprawne osoby powyżej 60 roku życia zostały objęte w/w usługą 

polegającą na pomocy i asyście w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się 
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do lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie 

czasu wolnego.  

Wartość projektu 538 247,32 zł 

Dofinansowanie z UE 457 510,22 zł 

Wkład własny: 26 928 zł 

 

Projekt „Grunt to Rodzina”  

 Projekt „Grunt to Rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany był przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu od czerwca do listopada 2018 r. Wartość projektu 421 171,25 

zł, w tym 357 995,56 zł to wkład Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 59 osób, zarówno 

dzieci, jak i rodziców lub opiekunów.  

 Efektem działań w projekcie miała być poprawa funkcjonowania uczestników projektu 

w społeczności lokalnej, umacnianie poprawnych więzi rodzinnych i społecznych, nabycie 

istotnych we współczesnym świecie kompetencji. W sierpniu 52 uczestników wyjechało 

do Zakopanego na 10-dniowy obóz integracyjno-terapeutyczny, program zawierał codzienne 

5-godzinne zajęcia terapeutyczne z trenerami zorientowane na rozwój osobisty, niwelowanie 

słabości, motywowanie do rozwoju oraz bogaty program integracyjny, m. in. aquapark, zajęcia 

sportowe, wycieczki krajoznawcze.  

 Dla realizacji założonych w projekcie celów zrealizowano szereg innych działań: 

z rodzinami pracowało 2 asystentów rodziny oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

psychoterapeutów, rodzice i opiekunowie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji 

wychowawczych, dzieci na zajęciach rozwijały kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia 

się oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach 

z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących korzystania z komputera, sieci Internet, 

umiejętności weryfikowania dostępnych w sieci informacji.  

 W ramach projektu, w celu integracji rodzin, umożliwienia wymiany doświadczeń, 

dzielenia się spostrzeżeniami, problemami i sposobami ich rozwiązania zorganizowano 3 grupy 

samopomocowe, które wraz z pozostałymi formami służyły wzmocnieniu kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych, budowaniu więzi społecznych, nawiązywaniu bliższych relacji 

między uczestnikami, zapobieganiu izolowania się rodzin. Formy spotkań były zróżnicowane: 

wycieczki piesze, ogniska, pikniki. W ramach spotkań grup samopomocowych w listopadzie 

zorganizowany został 3-dniowy wyjazd do Warszawy, którego program zawierał m. in. 

zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Domków dla Lalek, Centrum Nauki „Kopernik”, 

Królewski Ogród Światła w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz udział 

w spektaklu teatralnym Teatru Polskiego.  
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 Każdy projekt ma realizować jakieś cele, które mierzone są określonymi wskaźnikami, dla 

osób odpowiedzialnych za realizację projektu osiągnięte wartości są niezwykle istotne, ale gdy 

już przebrnie się przez dokumentację, rubryczki zostaną wypełnione, stres związany 

z terminami odpuści można popatrzeć na wszystko z dystansu. Po prostu usiąść i zastanowić 

się, porozmawiać z uczestnikami, trenerami, współpracownikami, jakie faktycznie korzystne 

zmiany przyniósł program. Wówczas zapomina się o zmęczeniu, bo wtedy przychodzi 

satysfakcja, radość, że wydarzyło się coś dobrego, coś, co być może zmieniło na lepsze czyjeś 

życie. 

 

Prace społecznie użyteczne 

 Prace społecznie użyteczne realizowane są przez bezrobotnych (II profil) bez prawa 

do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej skierowanych przez urząd pracy, 

a wytypowanych przez tut. Ośrodek. Bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac 

przysługuje, za każdą przepracowaną godzinę, świadczenie w wysokości 8,10 zł, tj. 324 zł 

miesięcznie. Od czerwca br. stawkę tę podniesiono do wysokości 8,30 zł za godzinę. Zasiłki 

i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r , wyniósł 102,0% 

(Komunikat Prezesa GUS – M.P.2018.106). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % x, a od stypendiów za 

okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na 

ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na 

ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku 

składkowym. 

 W ramach prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne wykonują zajęcia w różnego 

rodzaju placówkach i instytucjach w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, co daje 

maksymalnie 40 godz. miesięcznie. 

 Prace społecznie użyteczne obejmowały prace porządkowe, gospodarcze, magazynowe, 

biurowe oraz pomoc w opiece nas osobami starszymi, pomoc w kuchni czy pralni.  

 Powyższe prace realizowane były na terenie miasta, w następujących podmiotach: 

▪ Dom Pomocy Społecznej, ul. Kurasia 7, 

▪ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, 

ul. Sienkiewicza 211, 

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kopernika 3, 

▪ Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 

▪ Polski Związek Niewidomych – Koło w Tarnobrzegu, ul.  

▪ Tarnobrzeski Bank Żywności, ul. Sienkiewicza 145,  

▪ SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20, 

▪ Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kopernika 3, 

▪ Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji (w ramach PAI). 
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 W 2018 roku na PSU przewidziano miejsca dla 25 osób oraz dla 7 osób realizujących 

Program Aktywizacja i Integracja (bezrobotni z III profilem). Prace społecznie użyteczne 

trwały od 10.05.2018 do 30.11.2018 r., w przypadku PAI 06.08.2018 - 06.10.2018. 

 W 2018 roku, zgodnie z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, PSU 

realizowane były w ramach projektu regionalnego, skierowanego wyłącznie dla osób 

długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat, dla których został ustalony II profil pomocy. 

Po odpisaniu umowy możliwe było skierowanie 12 osób, które przeszły badania lekarskie 

i mogły rozpocząć wykonywanie PSU. Niestety wprowadzenie ograniczenia wiekowego 

spowodowało odrzucenie wielu osób zainteresowanych pracami społecznie użytecznymi. Były 

to osoby przede wszystkim po pięćdziesiątym roku życia. Dopiero po otrzymaniu przez PUP 

środków z rezerwy możliwe było skierowanie kolejnych 8 osób. Łącznie prace społecznie 

użyteczne wykonywało 20 osób. 

 Prace społecznie użyteczne polegały na wykonywaniu prac porządkowych na terenie 

budynków oraz w ich otoczeniu, pomocy osobom starszym i niesamodzielnym 

w wykonywaniu podstawowych czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych, 

dbaniu o czystość ich otoczenia, pomocy w bieżących pracach biurowych, prace porządkowe 

na terenie magazynu i biura, prace gospodarcze i drobne naprawy wewnątrz budynku, pomocy 

przy załadunku, rozładunku i wydawaniu darów z magazynu, pomocy w organizacji i obsłudze 

różnorodnych akcji społecznych. 

 W 2018 roku na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydano 

kwotę 40 448,40 zł, z czego 60% tj. 24 269,04 zł stanowiło dofinansowanie z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, a pozostała kwota tj. 16 179,36 zł, to wkład Gminy Tarnobrzeg.  

 W ramach PAI, prace społecznie użyteczne realizowało siedem osób, zgodnie z projektem 

„KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanym przez Gminę Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu RPPK.08.01.00-18-

0082/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.  

 Na realizację PSU w ramach PAI wydano w 2018 roku kwotę 3 984,00 zł, z czego 60% tej 

kwoty, tj. 2 390,40 zł stanowiło dofinansowanie z PUP w Tarnobrzegu, a pozostała kwota 

1 593,60 zł, to wkład Gminy Tarnobrzeg. 

 

 

13.13. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

Projekt profilaktyczno edukacyjny „Przemocy nie toleruję – wszystkich ludzi szanuję” 

 Pedagodzy i asystenci rodziny Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu na przełomie października i listopada 2018 roku realizowali autorski 
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projekt profilaktyczno edukacyjny pod nazwą „Przemocy nie toleruję – wszystkich ludzi 

szanuję”. Głównym celem podejmowanych w projekcie działań było zwiększenie wśród 

uczniów świadomości konsekwencji zachowań agresywnych jako sposobu na radzenie sobie 

z problemami w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Projekt skierowany był do uczniów 

klas ósmych szkół podstawowych z terenu Tarnobrzega oraz ich rodziców, a także do dzieci 

z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Pedagodzy przeprowadzili zajęcia tematyczne 

z 196 uczniami Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu i Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza 

Korczaka w Tarnobrzegu. W spotkaniach skierowanych do rodziców, a prowadzonych przez 

pedagoga z MOPR i funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Tarnobrzegu udział wzięło 

łącznie 107 rodziców. Zwieńczeniem działań było zorganizowanie na terenie MOPR spotkania, 

podczas którego uhonorowano nagrodami młodzież biorącą udział w konkursie plastycznym i 

wręczono podziękowania dla pedagogów szkolnych, którzy współpracowali z pracownikami 

MOPR. Aktualnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie można zapoznać się z nagrodzonymi 

pracami, podziwiać ich walory artystyczne i poddać pod refleksję wyrażone emocje i 

wrażliwość młodzieży.  

 

Kampania Białych Serc 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 12 października 2018r. przystąpił 

do XIV Kampanii BIAŁYCH SERC „100% dla Życia” – Europejskiego Solidarnego Protestu 

Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Symbolem Kampanii Białych Serc były białe papierowe 

serduszka, które umieszczono w oknach realizatorów  od dnia rozpoczęcia Kampanii, 

aż do dnia jej zakończenia, który w 2018 roku przypadał 21 października. 

 Serduszka symbolizują serca wolne od narkotyków, ale także pamięć o wszystkich ofiarach 

uzależnień. Kampania ma na celu edukację, profilaktykę dzieci, młodzieży, ale także osób 

dorosłych. Jej głównym przesłaniem jest przestrzeganie przed zażywaniem narkotyków 

i innych używek. W 2018 roku Kampania odbywała się pod hasłem: „100% DLA ŻYCIA” i jej 

tematyką przewodnią było uzależnienie od napojów energetycznych oraz zagrożenie, jakim jest 

łączenie energetyków z alkoholem. 

 W ramach Kampanii w Tarnobrzegu akcją objęto również osoby bezdomne między innymi 

poprzez wspólne działanie „CIEPŁE SERCE PAMIĘCI”, do którego zaproszono mieszkańców 

Schroniska dla bezdomnych w Tarnobrzegu. Wspólnie porządkowano groby osób bezdomnych 

i bezimiennych ofiar uzależnień. 

 

Akcje charytatywne, propagowanie wolontariatu 

 Ośrodek cyklicznie organizuje i włącza się do akcji charytatywnych, których jest 

inicjatorem lub współorganizatorem we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W listopadzie i grudniu 2018 roku asystenci rodziny po raz kolejny byli organizatorami 

i uczestniczyli jako wolontariusze w zbiórce stacjonarnej w ramach Ogólnopolskiej Akcji 

Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę – 2018 r.” prowadzonej z myślą o dzieciach 

z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, w ramach której 
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przeprowadzono zbiórkę  przed budynkiem MOPR oraz zbiórkę stacjonarną w siedzibie 

MOPR. Do Akcji włączono 6 wolontariuszy – dzieci, które uczestniczyły w działaniach na 

rzecz innych dzieci potrzebujących wsparcia. Ponadto asystenci rodziny uczestniczyli jako 

wolontariusze organizując zajęcia dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego 

rokrocznie przez MOPR, oraz pikniku rodzinnego na jednym z Osiedli Tarnobrzega, gdzie 

zaangażowano jako wolontariusza klientkę MOPR współpracującą z asystentem rodziny, która 

wykonywała usługę kosmetyczną na rzecz mieszkanek Osiedla. Podczas tego pikniku asystenci 

rodziny prowadzili cykl zabaw profilaktyczno – artystycznych z dziećmi. 
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14. WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY 
 

14.1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu - jednostka 

podlegająca Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

 W 2018 roku zadania statutowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Michała Marczaka 

w Tarnobrzegu realizowała Biblioteka Główna oraz 8 filii bibliotecznych. W ubiegłym roku 

w MBP zatrudnionych było 44 osób.  Poszczególne filie zlokalizowane są na osiedlach 

Serbinów, Dzików, Siarkowiec, Przywiśle, Miechocin, Mokrzyszów, Wielowieś i Sobów, 

a mianowicie: 

▪ Filia Nr 1 - osiedle Serbinów, ul. M. Dąbrowskiej 31 A, 

▪ Filia Nr 2 - osiedle Siarkowiec, ul. Kopernika 5, 

▪ Filia Nr 3 - osiedle Miechocin, ul. Krzywa 2, 

▪ Filia Nr 4 - osiedle Mokrzyszów, ul. Sienkiewicza 213, 

▪ Filia Nr 5 - osiedle Wielowieś, ul. Warszawska 310 B, 

▪ Filia Nr 6 - osiedle Sobów, ul. Kościelna 3, 

▪ Filia Nr 7 - osiedle Dzików, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26/27, 

▪ Filia Nr 8 - osiedle Przywiśle, ul. Kosmonautów 4 

 

 W ciągu 2018 r. systematycznie uzupełniane były księgozbiory MBP w nowości 

wydawnicze. Na koniec 2018 roku w bibliotekach zarejestrowanych było 216.514 książek oraz 

35.266 jednostek zbiorów specjalnych, w tym 1.894 cyfrowe książki dźwiękowe w formacie 

„Czytak”.  W ubiegłym roku w wypożyczalniach MBP zarejestrowano 11.730 czytelników oraz 

wypożyczono 271.335 zbiorów, w tym: książki, prasa, zbiory audiowizualne. Prowadzone były 

również wypożyczenia międzybiblioteczne, gdzie na zamówienie czytelników zrealizowano 11 

rewersów sprowadzając 21 książek z bibliotek uniwersyteckich i Biblioteki Narodowej.  

 W czytelniach i kącikach czytelniczych odnotowano 16.510 odwiedzin. MBP opracowała 

„Kalendarium tarnobrzeskie. Wybrane rocznice w 2019 roku”, oraz 4 zestawienia podmiotowo-

przedmiotowe poświęcone m.in. Hieronimowi Dekutowskiemu, Irenie Sendlerowej, 100-leciu 

niepodległości Polski. Opracowała również 11 zestawień bibliograficznych, dotyczących m.in. 

Historii radia Leliwa, Republiki Tarnobrzeskiej, Gracjana Fróga, tarnobrzeskich ludzi pióra.  

 Biblioteka prowadzi szeroką działalność na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Obsługą 

użytkowników niewidomych i niedowidzących zajmuje się Filia nr 1. Nadmienić należy, 

że Filia jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny, pozwalający na korzystanie ze zbiorów 

na miejscu. W 2018 roku w 13 różnych formach pracy promujących czytelnictwo, 

przygotowanych przez MBP dla osób z dysfunkcją wzroku oraz uczestników Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, udział wzięło 6.127 osób. 

 MBP należy do bibliotek w pełni skomputeryzowanych. W ubiegłym roku na bieżąco 

uzupełniana była Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa, gdzie odnotowano 1.962 udostępnień 

materiałów znajdujących się w zasobach niniejszej biblioteki. 
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 Biblioteka prowadzi szeroką działalność popularyzującą książkę i czytelnictwo. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju imprezy, akcje czytelnicze oraz formy pracy 

z czytelnikiem.  W 2018 roku przeprowadzono ogółem 928 imprez czytelniczych w tym: 

▪ 38 lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek, z których korzystało 843 osoby, 

▪ 331 imprez literackich, z których skorzystało 5327 osób, w ramach których odbyły się 

spotkania autorskie oraz dyskusje nad książką, 

▪ 551 imprez edukacyjnych, z których skorzystało 4981 osób, w tym różnego rodzaju 

konkursy, odczyty, koncerty, zajęcia plastyczne, gry i zabawy,   

▪ 8 wystaw, które obejrzało 1737 osób. 

 

 Ponadto zorganizowano 10 wystaw w „Galerii okno” i 8 w witrynie oddziału dla dzieci 

i młodzieży Biblioteki Głównej oraz 492 wystawek okolicznościowych. 

 

14.2. TARNOBRZESKI DOM KULTURY 

 

 W okresie sprawozdawczym TDK dysponował budynkiem składającym się z dwóch części: 

zabytkowej, pochodzącej z początku XX w. z salą kameralną na 100 miejsc, holem 

wystawienniczym, salą ćwiczeń i pomieszczeniami biurowymi oraz dobudowanej na początki 

lat 70 XX wieku z salą widowiskowo- kinową wraz z zapleczem, holem wystawienniczym, 

pracowniami artystycznymi, pomieszczeniami technicznymi i biurowymi. W październiku 

2018 r.  oddano do użytku po kapitalnym remoncie część zabytkową. Gmina Tarnobrzeg 

pozyskała na realizację tej inwestycji 2 297 742,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska  naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura. Dzięki tym środkom udało się wykonać 

pierwszy tak duży remont od momentu powstania obiektu. Przeprowadzone roboty budowlane 

objęły salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł 

główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę  wentylacyjną. Powstał nowy system 

wystawienniczy z ramami wystawienniczymi i gablotami wystawowymi wyposażonymi 

w oświetlenie led. Zamontowano 6 kamer, rejestrator i stację podglądu. W elewacji północnej 

TDK zamontowano wzdłuż ścian budynku 11 sztuk opraw iluminacyjnych z zastosowaniem 

oświetlenia ledowego. Wykonano też oświetlenie parkingu wewnętrznego 

poprzez  montaż  dwóch latarni oświetlenia parkowego w otaczającej zieleni. Przebudowane 

zostało również ogrodzenie budynku na odcinku długości 20 m i wykonana została altana 

śmietnikowa. Zakupiono instrumenty muzyczne dla Miejskiej Orkiestry Dętej, wyposażono 

wyremontowane pomieszczenia biurowe w meble i sprzęt komputerowy.  

 Struktura organizacyjna TDK przedstawia się następująco: 

TDK jest zarządzany przez dyrektora przy pomocy zastępcy dyrektora. W strukturze TDK 

wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne: Księgowość, Dział Administracyjno -

Techniczny, Dział Ruchu Amatorskiego, Dział Organizacji imprez, Dział Wydawnictw, 

Promocji i Informacji. Zatrudnienie obejmuje 32 osoby w wymiarze 31,5 etatu. 



188 | S t r o n a  

 

 Tarnobrzeski Dom Kultury w okresie sprawozdawczym od realizował zadania statutowe  

w zakresie:  

▪ Społecznego Ruchu Kulturalnego 

▪ Edukacji kulturalnej 

▪ Organizacji imprez 

▪ Innych 

 W poniższym zestawieniu wymieniono najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w 2018 

r. 

 Społeczny Ruch Kulturalny obejmował działania amatorskich grup i osób indywidualnych 

oraz widzów w następujących dziedzinach i wydarzeniach:  

 

1. Teatr 

◼ XVI  Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”.  Eliminacje Miejskie, Powiatowe, 

Finał – 15 marca 2018 r. 

◼ 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Eliminacje Rejonowe – 7 kwietnia 2018 r. 

◼ Dni Teatru w dniach 16-18.03. 2018 r. wystawiono spektakle: „2 Razy Fredro” (Teatr 

Kontynuacja, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”), „Ciotka” (Teatr "Rozmaitości", 

Samorządowe Centrum Kultury w  Mielcu),  „Lekarz mimo woli” (Teatr Tarnogrodzkiego 

Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie) 

 

2. Muzyka 

◼ Konkurs „Śpiewajmy kolędy i pastorałki” -  28 stycznia 2018r. 

◼ 23 Konkurs Piosenki  „Wygraj Sukces” 

 Kwalifikacje wstępne, w których wzięło udział 2464 uczestników odbyły się w 50 

ośrodkach kultury od 20 -30 kwietnia 2018 r. (w TDK 21 kwietnia 2018 r.) Kwalifikacje 

regionalne, w których wzięło udział 602 uczestników odbyły się w 14 ośrodkach kultury od 18 

maja do 4 czerwca 2018 r. (w TDK 26 maja 2018 r.)  Do finału, który odbył się w dniach 28- 

29 września 2018 r. w TDK zakwalifikowało się 126 solistów. Grand Prix 23 Konkursu 

Piosenki „Wygraj Sukces” otrzymał Jakub Mazur z Sandomierskiego Centrum Kultury w 

Sandomierzu 

 

3. Plastyka 

 VIII Edycja Konkursu Plastycznego Stop przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą 

postacią 2018  – 10 kwietnia 2018 r. 

 

Edukacja kulturalna obejmowała zajęcia zespołów, grup amatorskich, osób indywidualnych 

oraz programy edukacyjne dla szerokiego grona odbiorców.  
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 Zespoły i grupy amatorskie: Chórek „Łapu Capu”, Studio Tańca i Ruchu „FRAM”, Teatrzyk 

„Magik” grupa starsza i młodsza, Młodzieżowy Teatr Amatorski, Teatr „Czwartek”, Miejska 

Orkiestra Dęta i zespół tamburetek, Warsztaty Plastyczne dla dorosłych, Pracownia Plastyczna 

dla dzieci, Nauka gry na gitarze, Godzina z historią sztuki. 

 

Edukacja muzyczna 

 „Spotkania z muzyką” – edukacja muzyczna dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych,  gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, które poznają muzykę 

i jej twórców od czasów baroku do minionego stulecia.  Realizowane były przez artystów 

Filharmonii Narodowej w Warszawie. Odbyło się 5 koncertów edukacyjnych. 

 

Edukacja Teatralna 

 Przeprowadzono  Warsztaty  teatralne dla dzieci i młodzieży i Warsztaty teatralne dla 

uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu 

 

Edukacja Plastyczna 

 Obyły się  zajęcia plastyczne dla dzieci „Owocowa martwa natura”. Grupy amatorskie i oraz 

soliści TDK wzięli udział w kilkudziesięciu wydarzeniach zarówno w Tarnobrzegu jak i 

okolicznych miejscowościach wykonując koncerty, spektakle, oprawę artystyczną. 

 

Organizacja imprez 

 TDK był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze 

przeznaczonych dla wszystkich grup odbiorców. Odbywały się koncerty, widowiska, spektakle 

teatralne, wystawy, wernisaże, projekcje filmowe, warsztaty itp. Najważniejsze 

przedsięwzięcia w tym zakresie to:  

▪ 41 Barbórkowa Drama Teatralna odbywała się w dniach 1-10 grudnia. Zaprezentowano 

7 spektakli, które obejrzało ok 1800 widzów. 

▪ XXVI Międzynarodowe Koncerty Organowe Tarnobrzeg 2018 – odbyło się 7 koncertów, 

w których wystąpiło 12 artystów.  

▪ Ponadto odbyły się:  

▪ Gala Noworoczna, 

▪ Koncert uczestników Konkursu „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”,  

▪ Koncert Stabat Mater,  

▪ Biesiada Bardów,  

▪ Koncerty Dobromira Makowskiego w ramach Profilaktyki Uzależnień  

▪ Koncert „Przeboje świata”  

▪ Koncert „Daj mi rękę Tato” 

▪ Tarnobrzeska Noc Sobótkowa,  

▪ V Piknik Rodzinny Koncert „Ojczyzna…kiedy myślę” 
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▪ Koncert Zespołu RAZ DWA TRZY,  

▪ Koncert Na 100-lecie Niepodległej,  

▪ Spektakle: „O smoku i królu leniuchu” Teatr Bajlandia w Warszawie, „Złota góra” –  

premiera Teatrzyku Magik TDK, „Mały książę” - pokaz w wykonaniu dzieci, uczestników 

warsztatów Teatralno-Logopedycznych TDK „RapPedagogia – Masz jedno życie powtórki 

nie będzie” - spektakl profilaktyczny dla szkół podstawowych i średnich, „Poczekalnia” – 

Młodzieżowy Teatr Amatorski TDK Grupa „Scene”, „Pies Wilk i My” – Młodzieżowy 

Teatr Amatorski TDK Grupa „Trzy kropki”,  „Wesele” St. Wyspiańskiego - spektakl w 

wykonaniu członków Teatru SCK w Mielcu, Widowisko plenerowe „Tarnobrzeskie Drogi 

do Niepodległości” 

 

W Kinie „Wisła”  – TDK odbyło się 914 projekcji.  96 tytułów filmów  obejrzało 34084 

widzów. 

 

Wystawiennictwo 

 W Galerii TDK zaprezentowano10 wystaw zbiorowych i indywidualnych  prezentujących 

prace różnych twórców. Odbyły się wernisaże: wystawy poplenerowej XXI Międzynarodowy 

Plener Artystyczny Bolestraszyce -Tarnobrzeg 2018,  wystawy „Kopalnia strajkuje, wystawy 

odtwórczyni głównej roli  spektaklu FRIDA Martyny Kliszewskiej Flores y Paisajes – Kwiaty 

i Pejzaże-Malarstwo. 

 

Plenery 

◼ XVI  Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum” Bolestraszyce 2018 1-

15 lipca 2018 r. 

◼ XXI Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce -Tarnobrzeg 2018, 5-18 sierpnia 

2018 r.  

Inne 

 TDK aktywnie uczestniczył w organizacji Senioriady w dniach 1 – 6 października 2018 r. 

TDK był realizatorem akcji Zima w mieście i Lato w mieście, w ramach których obywały się 

zajęcia, koncerty, zabawy,  warsztaty dla dzieci spędzających ferie i wakacje w Tarnobrzegu. 

Odbyły się dwie edycje imprezy pn. :Ciuchowy Swap czyli wietrzenie szaf. W ramach realizacji 

Projektu: "Stories from my Neighborhood" TDK zrealizował wymianę młodzieży z udziałem 

grup z Polski, Włoch, Mołdawii, Ukrainy i Rumunii.  

 Pracownicy TDK brali udział w pracach komisji artystycznych, udzielali instruktażu 

i konsultacji grupom, zespołom artystycznym, twórcom ludowym i in. Zapewniono obsługę 

techniczną ok. 55 imprez. Opracowano i wydrukowano 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, 



191 | S t r o n a  

 

usług poligraficznych, plakatowania, wypożyczania kostiumów, wynajmu i obsługi sceny 

mobilnej. 

 

14.3. MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA 

 

Działalność Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2018 roku 

 

Wystawy Czasowe  

1. Wernisaż wystawy - Krzemieniec – Ateny wołyńskie. Miasto Juliusza Słowackiego 

w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego. Kurator wystawy: Tadeusz Zych  

2. Wernisaż wystawy - Wczoraj i dziś. Wystawa wybitnego malarza polskiego prof. 

Stanisława Białogłowicza. Kurator wystawy: Tadeusz Zych  

3. Wernisaż wystawy - Malarstwo Karoliny Bednarskiej. Kurator wystawy: Tadeusz Zych  

4. Wernisaż wystawy - Rogate serce Słońcesława z Żołyni. Franciszek Frączek jego życie 

i twórczość. Kurator wystawy: Tadeusz Zych  

5. Wernisaż wystawy Vlastimil Hofman – wyraz duszy. Hofman (1881-1970) jeden 

z czołowych malarzy polskich tworzących w XIX i XX wieku. Kurator wystawy: Tadeusz 

Zych  

6. Przygotowanie wystawy prac Piotra Ciesielskiego Kobiecość. Kurator wystawy: Tadeusz 

Zych. 

7. Wernisaż wystawy Rosława Szaybo – Plakaty okładki płyt. Kurator wystawy: Tadeusz 

Zych 1 września 

8. Wernisaż wystawy Marek Pokutycki - rysunek grafika. Kurator wystawy: Tadeusz Zych  

9. Wernisaż wystawy Hieronim Dekutowski Zapora - rocznik 1918. Wystawę przygotowano 

w setną rocznicę urodzin „Zapory” - bohatera II wojny światowej, która jest zarazem 

podsumowaniem Roku Hieronima Dekutowskiego w Tarnobrzegu 2018 roku. Kurator 

wystawy: Tadeusz Zych  

10. Wernisaż wystawy Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej 1918-1920 Wystawę 

przygotowano z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kuratorzy 

wystawy: Tadeusz Zych ,Radosław Pawłoszek. 

11. Wernisaż wystawy interaktywnej Witamy w Nanoświecie. Kurator wystawy: Monika 

Kotasiak-Wójcik  

12. W 2018 roku Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie przygotowało 11 wystaw 

czasowych.  

 

 

 



192 | S t r o n a  

 

Wydarzenia 

1. Pracownicy tarnobrzeskiego magistratu oraz jednostek oświatowych, społecznych 

i kulturalnych w Tarnobrzegu spotkali się na wspólnym „Opłatku 

2. Przed pomnikiem „Jędrusiów” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie 

poświęcone pamięci Władysława Jasińskiego w 75 rocznicę śmierci bohatera II Wojny 

Światowej.  

3. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przy fortepianowym akompaniamencie Anny 

Pintal.  

4. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wzięło udział w X Obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu  

5. Otwarty Tarnobrzeski Dzień Fotografii  

6. Polskie Radio Rzeszów przyjechało do Zamku Tarnowskich w Dzikowie z audycją na 

żywo - Tu i teraz.  

7. Konferencja poświęcona 76. rocznicy powstania Armii Krajowej. 

8. Uroczystość Dnia Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.  

9. Wizytacja inwestycji przeciwpowodziowej realizowanej w ramach kontraktu 3B.3 

Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu  

10. Muzeum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji - Polska zobacz więcej - Weekend za pół 

ceny. W ramach tej akcji bilety na ekspozycję stałą i wystawy czasowe były tańsze o 

połowę. 

11. Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Uczestnikami tegorocznego konkursu były dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w Tarnobrzegu.  

12. Jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Spotkanie rozpoczęła msza święta w kaplicy 

zamkowej odprawiona prze biskupa tejże diecezji Krzysztofa Nitkiewicza.  

13. Uroczystości związane z Konstytucją 3 Maja. W ramach tych uroczystości zgromadzeni 

goście śpiewali pieśni patriotyczne.  

14. Noc muzeów 

15. II Wystawa oraz Giełdę Minerałów i Skamieniałości. Muzeum Polskiego Przemysłu 

Siarkowego – oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega wraz z miłośnikami 

geologii i minerałów przygotowało II Wystawę oraz Giełdę Minerałów i Skamieniałości- 

koordynator-Adam Wójcik. 

16. V Dzikowski Festiwal Nalewek. Koordynator Radosław Pawłoszek – kustosz Muzeum 

Historycznego Miasta Tarnobrzega. 

17. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.  

18. Konferencja - Eco Tarnobrzeg, którą zorganizowano w ramach promocji  

19. Spotkanie podsumowujące projekt rozbudowy prawego wału rzeki Wisły od Tarnobrzega 

(Skalna Góra) do Koćmierzowa.  
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20. Muzeum wydało IV Tom Rocznika muzealnego – Dzikoviana.  

21. W ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w Muzeum odbył się wykład dr hab. prof. Tadeusza Zycha pt. Żołnierze niepodległej – 

tarnobrzescy legioniści.  

22. Zjazd rodziny Tarnowskich. Przedstawiciele wielu linii Rodu zwiedzali Muzeum – 

dawną siedzibę rodową w Dzikowie.  

Konferencja z udziałem górników dawnego zagłębia siarkowego w Tarnobrzegu. 

23. Przed tablicą poświęconą Ochotnikom Dzikowskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 

98 rocznicę wymarszu na wojnę Polsko-Bolszewicką w 1920 roku.  

24. IV Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego 2018. 

W tegorocznym sympozjum wzięło udział dziewięciu artystów z Polski i zagranicy: 

Krzysztof Bartnik – Lublin, Andrzej Grenda – Łódź, Jurgen Horitzsch – Niemcy, 

Krzysztof Kiwerski – Kraków, Franciszek Ledóchowski – Warszawa, Marek Sak – Łódź, 

Sławomir Toman – Lublin, Adam Wsiołkowski – Kraków, Ewa Zawadzka – Katowice.  

25. Wernisaż i uroczyste zakończenie Pleneru i IV Międzynarodowego Sympozjum 

Artystycznego im. Mariana Ruzamskiego 2018.  

26. W ramach XXVI Międzynarodowych Koncertów Organowych Tarnobrzeg 2018 odbył się 

koncert w wykonaniu Jakuba Mileckiego (baryton) z Ostrołęki oraz  Artura Jaronia 

(fortepian) z Kielc.  

27. II Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega  

28. Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100 rocznicy 

urodzin Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Uroczystości rozpoczęto konferencją 

naukową – Rocznik 1918 – Rodowody Niezłomnych, podczas której wygłoszono referaty 

poświęcone bohaterom walczącym o niepodległość Polski.  

29. Marsz pamięci o tarnobrzeskich Żydach.  

30. Tarnobrzeska policja obchodziła Święto Policji. Policjanci zorganizowali również 

konferencję oraz wystawę Policja dla niepodległej wpisującą się w Obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości  przez Polskę. Wydarzenie zorganizowano w ramach promocji 

Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.  

31. Spotkanie młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Tarnobrzegu 

i młodzieży niemieckiej z Liceum w Wurzburgu podsumowujące wzajemną współpracę 

polsko-niemieckiego szkolnictwa. Spotkanie zorganizowano w ramach promocji Muzeum 

Historycznego Miasta Tarnobrzega.  

32. Konferencja z okazji 25-lecia działalności Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Konferencję zorganizowano w ramach promocji Muzeum Historycznego Miasta 

Tarnobrzega.  

33. Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie brało udział w akcji Polska zobacz więcej – 

Weekend za pół ceny organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną w Warszawie.  
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34. Na dziedzińcu Muzeum - Zamek Tarnowskich w Dzikowie odbył się pokaz Tai Chi 

w wykonaniu tarnobrzeskiej szkoły Tai Chi – Nan Bei – Biały Żuraw.  

35. W dniach 14-18 października 2018 roku miały miejsce Diecezjalne Dni Kultury 

Chrześcijańskiej Sandomierz-Tarnobrzeg pod honorowym patronatem biskupa 

sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.  

36. Pogrzeb Pawła Zdzisława Tarnowskiego zmarłego w Calgary 25 stycznia 2018 r.  

37. Zamkowe Spotkania z Literaturą z udziałem współczesnych poetów, krytyków 

i literaturoznawców polskich: Barbary Gruszki-Zych (Czeladź), dr Mariusza Kalandyka 

(Rzeszów), Grzegorza Kociuby (Tarnobrzeg), Jana Tulika (Miejsce Piastowe).  

38. Uroczystości związane z 100-rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Zgromadzeni goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.  

39. Akademia pt. Nasza Niepodległa I Społecznego Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu. Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę czasową – Tarnobrzeskie drogi 

do Niepodległej.  

40. Konferencja Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zorganizowana w ramach 

promocji Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.  

41. Piąta edycja wręczenia nagrody im. dr. Michała Marczaka. Uroczystości uświetnił koncert 

polskiego barda Kuby Blokesza pt. Wolność jest w nas – Jacek Kaczmarski na 100-lecie 

Niepodległości.  

42. W Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – oddziale Muzeum Historycznego Miasta 

Tarnobrzega odbyło się uroczyste otwarcie Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej Śladami 

górnictwa i przemysłu siarkowego oraz Jubileusz 55-lecia powstania Stowarzyszenia 

Inżynierów Techników Górników w Tarnobrzegu.  

43. Podsumowanie projektu Niepodległa 2018 w Tarnobrzegu. Spotkanie zorganizowano 

w ramach promocji Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.  

44. Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez rade osiedla Dzików.  

45. Uroczystości związane z uczczeniem ofiar pożaru Zamku Tarnowskich w Dzikowie w 91 

rocznicę tragedii.  

 

Działalność upowszechnieniowa 

 

Warsztaty  

1. VII Warsztaty Rękodzielnicze z udziałem Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z 

Baranowa Sandomierskiego.  

2. Warsztaty wycinanki lasowiackiej z udziałem Barbary Sroczyńskiej. Koordynator: 

Krzysztof Gorczyca - kustosz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega 

3. Warsztaty Jaki znak Twój? - Polskie symbole państwowe.  
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4. Warsztaty archeologiczne 

5. Warsztaty archeologiczne – druga edycja.W warsztatach wzięło udział 87 uczniów i 

opiekunów.  

6. Warsztaty kaligrafii 

7. Warsztaty patriotyczne Jaki znak Twój? - polskie symbole państwowe 

8. Warsztaty patriotyczne Jaki znak Twój? - polskie symbole państwowe 

9. Warsztaty literackie – Szkoła pisania 

10. Warsztaty Katarzynki i Andrzejki 

11. VIII Warsztaty Rękodzielnicze  

12. VIII Warsztaty Rękodzielnicze. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w 2018 roku 

przygotowało 13 warsztatów. Wzięło w nich udział 924 osób. 

 

Lekcje muzealne 

1. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w 2018 roku przeprowadziło 38 lekcji 

muzealnych. Wzięło w nich udział 1 149 uczniów i opiekunów. 

2. Czwartkowe wieczory zamkowe 

3. W 2018 roku w Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie odbyło się 10 spotkań z cyklu 

Czwartkowe wieczory zamkowe. Wzięło w nich udział 283 osoby. 

 

Wydawnictwa i publikacje 

1. IV Tom rocznika muzealnego - Dzikoviana 

2. Katalog do wystawy czasowej -  Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej przygotowanej 

w ramach ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

3. Ponadto w 2018 roku Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega przygotowało 

zaproszenia, foldery i plakaty do wystaw czasowym, warsztatów oraz wszystkich 

wydarzeń organizowanych przez muzeum. 

 

Frekwencja w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w 2018 roku: 

Łącznie muzeum odwiedziło 17 325 osób 

Bezpłatnie muzeum odwiedziło 9 129 osób 
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14.4. DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO  

 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta 

Tarnobrzega. Poniżej znajduje się sprawozdanie z działań podejmowanych przez muzeum 

w 2018 roku. 

 

Wydarzenia 

1. Muzeum organizowało II Wystawę oraz Giełdę Minerałów i Skamieniałości.  

2. Otwarcie Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej – Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego.  

 

Warsztaty  

1. Warsztaty archeologiczne  

2. Warsztaty archeologiczne – druga edycja. 

3. Warsztaty Katarzynki i Andrzejki  

W muzeum odbyły się 3 warsztaty.  

 

Spichrzowe gwarków pogwarki 

W 2018 roku odbyło się 10 spotkań z cyklu Spichrzowe Gwarków Pogwarki. Wzięło w nich 

udział 200 osób. 

 

Frekwencja w 2018 roku w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – oddział Muzeum 

Historycznego Miasta Tarnobrzega: 

Bezpłatnie muzeum odwiedziło 149 osób. 

Za biletami muzeum odwiedziło 1 465 osób. 

 

Pozyskane środki zewnętrzne 

- Marszałek Województwa Podkarpackiego 

-Wojewódzki Konserwator 

-Ministerstwo Kultury 

-sponsorzy 

Łącznie 2018 roku muzeum pozyskało ok. 500 tys. zł środków z zewnątrz. 
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15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA 
 

 W 2018 roku Rada Miasta Tarnobrzega podjęła 210 uchwał. Zrealizowanych przez 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega zostało 180 z nich. W trakcie realizacji na kolejne lata 

pozostało 19 uchwał. W większości przypadków są nimi programy, które realizowane są przez 

okres dłuższy niż jeden rok. Niezrealizowanych uchwał było 4. Powodem braku realizacji 

w większości przypadków było wycofanie się z zakupu nieruchomości strony, której uchwała 

dotyczyła. Dwie uchwały zostały unieważnione rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Podkarpackiego. Pięć kolejnych unieważniło Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 Poniżej zamieszczone zostało zestawienie wszystkich uchwał Rady Miasta Tarnobrzega, 

które zostały podjęte w 2018 roku,  wraz ze stanem ich realizacji. 

 

Tabela 43. Realizacja uchwał Rady Miasta Tarnobrzega w 2018 roku. 

Lp. Nr Uchwały W sprawie Stopień realizacji 

1 LI/542/2018 

określenia warunków i trybu udzielania i 

rozliczania dotacji służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu oraz kontroli ich 

wykorzystania 

Unieważniona przez 

RIO 

2 LI/543/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i 

niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny i 

placówkom prowadzonym na terenie Miasta 

Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystania 

Zrealizowana 

4 LI/544/2018 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Miasta Tarnobrzega na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonym na obszarze 

Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

5 LII/545/2018 

wyrażenia zgody na zbycie udziałów 

i określenia trybu zbycia w tym procedury 

wyłonienia nabywcy udziałów Gminy 

Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi 

spółka z o.o. z siedzibą  w Tarnobrzegu 

Niezrealizowana 

W dniu 07.12.2018 r. 

Zespół do 

przeprowadzenia 

negocjacji w sprawie 

zbycia udziałów spółki 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/543.pdf
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http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/543.pdf
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Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 

podjął decyzję 

o odstąpieniu od 

przeprowadzenia 

transakcji zbycia 

udziałów w Spółce 

6 LII/546/2018  zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

7 LII/547/2018 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

8 LII/548/2018 

 sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w 

drodze wewnętrznej położonych w Tarnobrzegu 

przy ul. Kościuszki 

W trakcie realizacji 

(sporządzono protokół                    

z rokowań) 

9 LII/549/2018 

 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej położonej w Tarnobrzegu przy 

ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów 

Zrealizowana 

10 LII/550/2018 rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

11 LII/551/2018 rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

12 LII/552/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

13 LII/553/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

14 LII/554/2018 

określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Tarnobrzeg 

UNIEWAŻNIONA 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

NADZORCZE 

Wojewody 

Podkarpackiego z dn. 

9.03.2018 r. - 

stwierdzenie 

nieważności 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/546.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/547.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/547.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/548.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/548.pdf
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http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/552.pdf
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15 LIII/555/2018 

 zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu 

własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu 

konkursowego  o nazwie "Grunt to Rodzina" w 

ramach konkursu  nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-

021/17- Oś priorytetowa VIII Integracja 

społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do 

usług wsparcia rodziny i pieczy 

Zrealizowana 

17 LIII/556/2018 
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji do 2020 r.) 

18 LIII/557/2018 

 określenia szczegółowych warunków 

umorzenia  w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej 

Zrealizowana 

19 LIII/558/2018 

 zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu 

własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu 

konkursowego o nazwie "Asystent Seniora" w 

ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-

022/17- Oś priorytetowa VIII Integracja 

społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych 

Zrealizowana 

(projekt w trakcie 

realizacji do 2020 r.) 

20 LIII/559/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów, 

obręb Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 4 przetargi,                    

w których sprzedano 4 

działki, na pozostałe 

ogłoszono piąty 

przetarg) 

21 LIII/560/2018 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie 

bezprzetargowym  na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości położonej w 

Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Zrealizowana 

22 LIII/561/2018 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 3 przetargi 

zakończone wynikiem 

negatywnym) 

23 LIII/562/2018 
zamiany nieruchomości położonych w 

Tarnobrzegu obręb Kajmów 
Zrealizowana 

24 LIII/563/2018  zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 
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25 LIII/564/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

26 LIII/565/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Tarnobrzeskich 

Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020 

 

Zrealizowana 

(plan w trakcie 

realizacji do 2020 r.) 

27 LIII/566/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

28 LIII/567/2018 

zmiany Statutu Regionalnego Centrum Promocji 

Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina 

Wisły w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

29 LIII/568/2018 

wyrażenia zgody na włączenie do Podstrefy 

Tarnobrzeg Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

nieruchomości położonych w Tarnobrzegu 

w obrębie Nagnajów 

Zrealizowana 

30 LIII/569/2018 

wyrażenia zgody na włączenie do Podstrefy 

Tarnobrzeg Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

nieruchomości położonych w Tarnobrzegu 

w obrębie Machów oraz w obrębie Nagnajów 

Zrealizowana 

31 LIII/570/2018 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzega 

Zrealizowana 

32 LIII/571/2018 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

33 LIV/572/2018 

określenia zadań na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

34 LIV/573/2018 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt" na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2018 

r. 

Zrealizowana 

35 LIV/574/2018 podziału miasta Tarnobrzega na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz 
Zrealizowana 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/564.pdf
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liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

36 LIV/575/2018 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej 

w Tarnobrzegu przy ulicy Zwierzynieckiej 

stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji 

(wnioskodawca 

wycofał wniosek o 

sprzedaż na rzecz 

użytkownika 

wieczystego 

nieruchomości) 

37 LIV/576/2018  zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

38 LIV/577/2018  rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

39 LIV/578/2018  rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

40 LIV/579/2018  rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

41 LIV/580/2018  rozpatrzenia wniosku Zrealizowana 

42 LIV/581/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

43 LIV/582/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

Zrealizowana 

44 LV/583/2018  zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

45 LVI/584/2018  przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti Zrealizowana 

46 LVI/585/2018 
 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta 

Tarnobrzeg" 
Zrealizowana 

47 LVI/586/2018 

podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowana 

48 LVI/587/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im 

liczbą punktów oraz określenie dokumentów 

niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, prowadzonych przez 

Gminę Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

49 LVI/588/2018 
 powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/574.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/574.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/575.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/575.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/575.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/575.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/575.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/576.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/577.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/577.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/577.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/577.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/581.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/581.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/581.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/582.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/582.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/582.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/582.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/582.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/583.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/584.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/585.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/585.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/586.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/586.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/586.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/587.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/588.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/588.pdf
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50 LVI/589/2018 

"Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Tarnobrzeg na lata 2018-2032" 

Zrealizowana 

(plan zaopatrzenia  w 

trakcie realizacji do 

2032 r.) 

51 LVI/590/2018 

zamiany nieruchomości położonych w 

Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej pomiędzy 

Gminą Tarnobrzeg a osobami fizycznymi 

Zrealizowana 

52 LVI/591/2018 

wyrażenia zgody na zamianę udziałów  w 

nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu w 

obrębach Dzików, Mokrzyszów i Ocice 

W trakcie realizacji 

(został sporządzony 

protokół z rokowań, 

po podpisaniu zostanie 

sporządzony akt 

notarialny) 

53 LVI/592/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność gminy 

Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach 

powiatu 

Zrealizowana 

54 LVI/593/2018 

 uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Dzików w Tarnobrzegu 

UNIEWAŻNIONA 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

NADZORCZE 

Wojewody 

Podkarpackiego z dn. 

6.06.2018 r. - 

stwierdzenie 

nieważności 

55 LVI/594/2018 

uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Mokrzyszów  w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

56 LVI/595/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

na terenie miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

57 LVI/596/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

58 LVI/597/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

59 LVI/598/2018 
ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu 

miejskiego na ternie miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

60 LVI/599/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/589.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/589.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/589.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/590.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/590.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/590.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/591.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/591.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/591.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/592.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/592.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/592.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/592.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/592.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/593.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/593.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/593.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/594.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/594.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/594.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/595.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/595.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/596.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/597.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/597.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/598.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/598.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/599.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/599.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/599.pdf
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61 LVI/600/2018 

 zmiany Uchwały nr LII/545/2018 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i 

określenia trybu zbycia, w tym procedury 

wyłonienia nabywcy udziałów Gminy 

Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi 

Sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnobrzegu 

Niezrealizowana 

W dniu 7 grudnia 2018 

r. Zespół do 

przeprowadzenia 

negocjacji w sprawie 

zbycia udziałów spółki 

Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 

podjął decyzję 

o odstąpieniu od 

przeprowadzenia 

transakcji zbycia 

udziałów w Spółce 

62 LVI/601/2018 uzupełnienia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Zrealizowana 

63 LVII/602/2018 
powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 
Zrealizowana 

64 LVII/603/2018 
uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny 

i Ochrony Środowiska 
Zrealizowana 

65 LVII/604/2018 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych 

Zrealizowana 

66 LVII/605/2018 

zamiany nieruchomości położonych 

w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg 

a osobą fizyczną 

Zrealizowana 

67 LVII/606/2018 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy 

ul. Dominikańskiej 

Niezrealizowana 

(strona wycofała się z 

zakupu) 

68 LVII/607/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

69 
 

LVII/608/2018 

 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

70 LVII/609/2018 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Miechocin 

w Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

(Uchwała intencyjna -  

stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac nad 

uchwaleniem 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

stanowiącego prawo 

miejscowe) 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/600.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/601.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/602.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/602.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/603.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/603.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/604.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/604.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/604.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/605.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/605.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/605.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/606.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/606.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/606.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/607.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/609.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/609.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/609.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/609.pdf
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71 LVII/610/2018 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

(Uchwała intencyjna -  

stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac nad 

uchwaleniem 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

stanowiącego prawo 

miejscowe) 

72 LVII/611/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

73 LVII/612/2018 

zmieniająca uchwałę 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 2018 rok 

Zrealizowana 

74 LVII/613/2018 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 

budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 rok 

Zrealizowana 

(konsultacje 

przeprowadzone 

zostaną w 2019 r.) 

75 LIX/614/2018 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie skargi 

Wytwórni Hydrauliki Okrętowej Sp. z o.o. wraz 

z odpowiedzią na skargę 

Zrealizowana 

76 LX/615/2018 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Tarnobrzega za 2017 r. 

Zrealizowana 

77 LX/616/2018 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 

78 LX/617/2018 

przekazania projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

79 LX/618/2018 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, 

Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza 

Głowackiego w Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

(Uchwała intencyjna -  

stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac nad 

uchwaleniem 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/610.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/610.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/610.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/611.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/612.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/613.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/613.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/613.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/614.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/614.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/614.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/614.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/615.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/615.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/615.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/616.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/616.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/617.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/617.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/617.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/618.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/618.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/618.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/618.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/618.pdf
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przestrzennego, 

stanowiącego prawo 

miejscowe) 

80 LX/619/2018 

projektu zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w 

sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- 

Prawo Oświatowe 

Zrealizowana 

81 LX/620/2018 

przyjęcia "Miejskiego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i 

wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci 

zagrożonych przemocą  w rodzinie na lata 2018-

2022" 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji do 2022 r.) 

82 LX/621/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowych, położonych w Tarnobrzegu przy 

ulicy M.C. Skłodowskiej 

Zrealizowana 

83 LX/622/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie 

wieczyste udziału w nieruchomościach 

stanowiących drogę dojazdową, położonych 

w Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

(ogłoszony przetarg 

zakończył się 

wynikiem 

negatywnym) 

84 LX/623/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w Tarnobrzegu przy ul. Marii Curie- 

Skłodowskiej 

Zrealizowana 

85 LX/624/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy 

ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą 

Tarnobrzeg a osobami fizycznymi 

Zrealizowana 

86 LX/625/2018 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej położonej w 

Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej 

W trakcie realizacji 

(Nie wszystkie strony 

podpisały protokół z 

rokowań) 

87 LX/626/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, 

obręb Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 2 przetargi, 

będą ogłaszane 

następne) 

88 LX/627/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. 

Onufrego, obręb Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/619.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/620.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/621.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/621.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/621.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/622.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/622.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/622.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/622.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/622.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/623.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/623.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/623.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/624.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/624.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/624.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/624.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/625.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/625.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/625.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/626.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/626.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/626.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/627.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/627.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/627.pdf
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(ogłoszono 4 przetargi, 

ogłoszony kolejny 

przetarg) 

89 LX/628/2018 
nabycia nieruchomości położonych w 

Tarnobrzegu przy ul. Kwiatowej, obręb Dzików 

W trakcie realizacji 

(po podpisaniu 

protokołu zostanie 

umówiony akt 

notarialny) 

90 LX/629/2018 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 2 przetargi, 

które zakończyły się 

negatywnie) 

91 LX/630/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie 

wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej 

drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu 

obręb Mokrzyszów 

W trakcie realizacji 

(ogłoszony przetarg 

zakończył się 

wynikiem 

negatywnym) 

92 LX/631/2018 

określenie zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta 

Tarnobrzega za I półrocze roku budżetowego 

Zrealizowana 

93 LX/632/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

94 LX/633/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

95 LXI/634/2018 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

96 LXI/635/2018 

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Tarnobrzeg miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Zrealizowana 

97 LXI/636/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym oraz określenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

Zrealizowana 

98 LXI/637/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Zrealizowana 

99 LXI/638/2018 

przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 

2018-2022 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji do 2022 r.) 
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100 LXI/639/2018 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu 
Zrealizowana 

101 LXI/640/2018 

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia 

zadań na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

102 LXI/641/2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w 

drodze przetargu części nieruchomości 

położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 3 przetarg) 

104 LXI/642/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w Tarnobrzegu przy ulicy 

Dominikańskiej, obręb Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

105 LXI/643/2018 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych 

w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a 

Spółdzielnią Mieszkaniową "Siarkowiec" w 

Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

106 LXI/644/2018 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec 

W trakcie realizacji 

(ogłoszono 2 przetargi, 

które zakończyły się 

wynikiem 

negatywnym) 

107 LXI/645/2018 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w Tarnobrzegu przy ul. Glinkowej 

obręb Mokrzyszów 

Zrealizowana 

108 LXI/646/2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości 

gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy 

ul.Zatorze, obręb Sobów stanowiącej własność 

Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

109 LXI/647/2018 

zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą- Prawo Oświatowe 

Zrealizowana 

110 LXI/648/2018 
utworzenia i nadania statutu Żłobka Miejskiego 

nr 2 w Tarnobrzegu 
Zrealizowana 
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111 LXI/649/2018 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

(Uchwała intencyjna -  

stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac nad 

uchwaleniem 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

stanowiącego prawo 

miejscowe) 

112 LXI/650/2018 
wyrażenia zgody na usytuowanie pomnika 

upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Zrealizowana 

113 LXI/651/2018 

wyrażenia zgody na lokalizację obelisku 

upamiętniającego miejsce, gdzie stał dom 

rodzinny Hieronima Dekutowskiego- Zapory 

Zrealizowana 

114 LXI/652/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za I 

półrocze roku budżetowego 

Zrealizowana 

115 LXI/653/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

117 LXI/654/2015 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

118 LXI/655/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

119 LXI/656/2018 

określenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku, na zadania inne niż określone w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, oraz sposobu rozliczania dotacji 

Unieważniona przez 

RIO 

120 LXII/657/2018 
zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka 

Miejskiego w Tarnobrzegu 
Zrealizowana 

121 LXII/658/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

122 LXII/659/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

123 LXII/660/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

124 LXII/661/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

125 LXII/662/2018 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz 

Zrealizowana 
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wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast 

126 LXII/663/2018 
zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług 

Wspólnych w Tarnobrzegu 
Zrealizowana 

127 LXIII/664/2018 

uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Dzików  w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

128 LXIII/665/2018 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminami: Tarnobrzeg, 

Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce 

w celu wspólnej realizacji projektu pn. 

"Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

Gminy Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów 

Sandomierski i Gorzyce” 

Zrealizowana 

129 LXIII/666/2018 

przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Zrealizowana 

(strategia w trakcie 

realizacji do 2020 r.) 

130 LXIII/667/2018 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Kolbuszowa 
Zrealizowana 

131 LXIII/668/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

132 LXIII/669/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

133 LXIII/670/2018 

określenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku, na zadania inne niż określone w ustawie 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, oraz sposobu rozliczania 

dotacji 

Zrealizowana 

134 LXIV/671/2018 
zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Tarnobrzeg" 
Zrealizowana 

135 LXIV/672/2018 

przyjęcia do realizacji "Programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc  w rodzinie" 

Zrealizowana 

136 LXIV/673/2018 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Domu 

Dziennego Pobytu mieszczącym się przy ulicy 

Kopernika 3 w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

137 LXIV/674/2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w 
W trakcie realizacji 
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rejonie ulic Warszawskiej, Nowej- obręb 

Wielowieś w Tarnobrzegu 

(Uchwała intencyjna -  

stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac nad 

uchwaleniem 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

stanowiącego prawo 

miejscowe) 

138 LXIV/675/2018 
nadania nazwy rondu położonemu 

w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 
Zrealizowana 

139 LXIV/676/2018 

nadania nazwy rondu położonemu w 

Tarnobrzegu przy skrzyżowaniu ulic 11- go 

Listopada i Mikołaja Kopernika 

Zrealizowana 

140 LXIV/677/2018 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 

stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną 

Unieważniona przez 

RIO 

141 LXIV/678/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

142 LXIV/679/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

143 LXIV/680/2018 Statutu Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 

144 LXIV/681/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

145 LXIV/682/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

146 LXIV/683/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

147 LXIV/684/2018  rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

148 LXV/685/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

149 LXV/686/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 

Unieważniona przez 

RIO 

150 LXV/687/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc 

na infrastrukturę 

Unieważniona przez 

RIO 

151 LXV/688/2018 
nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu przy 

Alei Niepodległości 2 w Tarnobrzegu 
Zrealizowana 

152 LXV/689/2018 

określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

Zrealizowana 
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania 

153 LXV/690/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

154 LXV/691/2018 

zamiany nieruchomości położonych w 

Tarnobrzegu przy ul. Pochyłej pomiędzy Gminą 

Tarnobrzeg, a osobą fizyczną 

Zrealizowana 

155 LXV/692/2018 

oceny aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

156 LXV/693/2018 

zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji udzielanych publicznym 

i niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny 

i placówkom prowadzonym na terenie Miasta 

Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystania 

Zrealizowana 

157 LXV/694/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

158 LXV/695/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

159 LXV/696/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

160 LXV/697/2018 rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

161 LXV/698/2018 zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 

162 LXV/699/2018 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Zrealizowana 

163 I/1/2018 
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 

164 I/2/2018 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 
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165 II/3/2018 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 

166 II/4/2018 
powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

167 II/5/2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zrealizowana 

168 II/6/2018 
powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

169 II/7/2018 
powołania Komisji Finansowo-Budżetowej 

Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

170 II/8/2018 

powołania Przewodniczącego Komisji 

Finansowo- Budżetowej Rady Miasta 

Tarnobrzega 

Zrealizowana 

171 II/9/2018 
powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

172 II/10/2018 
powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

173 II/11/2018 
powołania Komisji Techniczno-Inwestycyjnej 

Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

174 II/12/2018 

powołania Przewodniczącego Komisji 

Techniczno- Inwestycyjnej Rady Miasta 

Tarnobrzega 

Zrealizowana 

175 II/13/2018 
powołania Komisji Zdrowia Rodziny i Ochrony 

Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

176 II/14/2018 

powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta 

Tarnobrzega 

Zrealizowana 

177 II/15/2018 
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów 

na ławników 
Zrealizowana 

178 II/16/2018 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega 
Zrealizowana 

179 II/17/2018 

 przyjęcia do realizacji Programu 

Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób 

Stosujących Przemoc w Rodzinie "Moja zmiana 

szansą dla mojej rodziny" 

Zrealizowana 

180 II/18/2018 

uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla 

miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2026" 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji  do 2026 r.) 
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181 II/19/2018 

zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w 

Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 a 

poprzez zmianę ich siedziby 

Zrealizowana 

182 II/20/2018 

zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w 

Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18 

poprzez zmianę ich siedziby 

Zrealizowana 

183 II/21/2018 

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 2019 rok 

Zrealizowana 

(program realizowany                      

w 2019 r.) 

184 II/22/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia 

wysokości środków finansowych na bieżące 

funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej- Rodzinny Dom Dziecka w 

Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17 

Zrealizowana 

185 II/23/2018 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

miejscowego planu 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 

Zrealizowana 

186 II/24/2018 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów poprzemysłowych przy 

Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

187 II/25/2018 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie miasta 

Tarnobrzega 

Zrealizowana 

(rozkład pracy aptek 

obowiązuje w 2019 r.) 

188 II/26/2018 

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia 

zadań na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

189 II/27/2018 zatwierdzenia programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji do 2020 r.) 
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Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

w Tarnobrzegu na lata 2018-2020 

190 II/28/2018 zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 

191 II/29/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

192 II/30/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

193 II/31/2018 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

194 III/32/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

195 III/33/2018 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

Zrealizowana 

196 III/34/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na 

której zamieszkują mieszkańcy 

Zrealizowana 

197 III/35/2018 

określenia warunków i trybu składania 

deklaracji  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Zrealizowana 

198 IV/36/2018 
uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 
Zrealizowana 

199 IV/37/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega 
Zrealizowana 

200 IV/38/2018 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

Zrealizowana 

201 IV/39/2018 

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 rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach tego 

programu 

Zrealizowana 

(program w trakcie 

realizacji do 2023 r.) 

202 IV/40/2018 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 

stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną 
Zrealizowana 

204 IV/41/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 
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205 IV/42/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

206 IV/43/2018 

wydatków budżetu miasta i miasta na prawach 

powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 

Zrealizowana 

207 IV/44/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

208 IV/45/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych publicznym i niepublicznym 

przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom w tym szkołom 

podstawowym, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny i placówkom 

prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i 

sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

Zrealizowana 

209 IV/46/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 

210 IV/47/2018 zmian w budżecie na 2018 rok Zrealizowana 
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16. 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 reguluje zasady współdziałania samorządu z organizacjami działającymi na terenie 

Miasta Tarnobrzega i na rzecz jego mieszkańców. Program na 2018 rok został przyjęty uchwałą 

Nr XLIX/515/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 listopada 2017 r. z późniejszymi 

zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LVII/612/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 

maja 2018 r. 

 Dokument ten wyznaczał główne kierunki współpracy na linii samorząd - organizacje 

pozarządowe opierającej się na pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności 

oraz jawności. Działania oparte na tych zasadach umożliwiały organizacjom realizację 

projektów, ale także zaspokajały potrzeby społeczne mieszkańców miasta, wzmacniały pozycję 

trzeciego sektora wśród obywateli, zwiększały jego rolę jako partnera dla Miasta. 

 Miasto Tarnobrzeg w 2018 roku współpracowało z organizacjami w sposób finansowy 

i pozafinansowy w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie tworzenia systemowych 

rozwiązań ważnych problemów społecznych, określania potrzeb społecznych i sposobu ich 

zaspokajania. 

 

16.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w sferze finansowej polegała na zlecaniu 

i dofinansowaniu zadań publicznych. W 2018 roku zlecano zadania w pięciu zakresach, 

uznanych w Programie współpracy za priorytetowe, na które zabezpieczonych zostało 

w budżecie Miasta Tarnobrzega łącznie 1 825 530,00 zł. W kwocie tej nie uwzględniono 

środków na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

 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 2018 roku na realizację zadań publicznych ogłoszonych zostało 

7 otwartych konkursów ofert. Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert 

opublikowany został 22 grudnia 2017 roku. 

 W 2018 roku ze środków własnych Miasto Tarnobrzeg realizowało współpracę finansową 

z organizacjami pozarządowymi w poniższych zakresach, obszarach i kwotach przeznaczonych 

na ich realizację: 
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1. W zakresie Ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym – zaplanowano 

570 000,00 zł w obszarach: 

1) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (220 000,00 zł); 

2) rozwiązywanie problemów narkomanii (20 000,00 zł); 

3) propagowanie trzeźwego życia (50 000,00 zł); 

4) dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość (50 000,00 zł); 

5) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia 

sportowe (60 000,00 zł);  

6) wspieranie edukacji prozdrowotnej, w tym akcji krwiodawstwa (10 000,00 zł). 

7) realizacja akcji "Lato w mieście" (60 000,00 zł);  

8) organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii (100 000,00 zł); 

 W powyższym zakresie zorganizowane zostały 2 otwarte konkursy ofert. Pierwszy z nich 

dotyczył obszarów wymienionych w punktach od 1 do 6, który ogłoszony został 8 stycznia 

2018 r. Drugi konkurs dotyczył obszarów wymienionych od pkt. 7 do 8 i ogłoszony został 30 

kwietnia 2019 r. 

 Przebieg i wyniki realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie ochrony zdrowia 

i zapobiegania zjawiskom patologicznym: 

a) złożono 72 oferty w dwóch konkursach, w wyniku oceny formalnej odrzucono 10 ofert, 

w wyniku oceny merytorycznej 10 ofert nie otrzymało wymaganej w regulaminie konkursu 

liczby punktów, by  zostać rekomendowanymi do otrzymania dotacji. 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 52 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

509 325,00 zł; 

c) zrealizowano 52 umowy, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 18 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 27 umów; 

d) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 295,74 zł 

(3 organizacje). 

2. W zakresie Pomocy społecznej – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega –

823 530,00 zł w obszarach: 

1) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

2) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży; 

3) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych 

i starszych; 

4) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych; 
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5) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

6) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych; 

7) integracji środowiska seniorów;  

8) aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej seniorów; 

9) organizacja i prowadzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniora.  

 Na wyżej wymienione zadania wymienione od pkt. 1 do 9 zaplanowano 100 000,00 zł. 

 W celu realizacji ww. obszarów z zakresu pomocy społecznej przeprowadzony został 

otwarty konkurs ofert, który ogłoszono 22 grudnia 2017 r. 

 W trakcie roku budżetowego zrealizowano również zadanie publicznego z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu 

Gminy Tarnobrzeg”. Na ten cel zaplanowano 174 000,00 zł.. Wymienione zadanie 

wprowadzono do Programu współpracy uchwałą Rady Miasta zmieniającą Uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programy współpracy z 24 maja 2018 r. Otwarty konkurs ofert na ww. zadanie 

ogłoszony został 28 czerwca 2018 r. 

 W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane było również zadanie 

wieloletnie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 podopiecznych”. Na ten cel 

zaplanowano 549 530,00 zł. Jest to zadanie publiczne kontynuowane od 1 stycznia 2017 r., i 

realizowane będzie do 31 grudnia 2019 r. 

Przebieg i wyniki realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie pomocy społecznej: 

a) złożono 17 ofert w dwóch konkursach; w wyniku oceny merytorycznej 1 oferta nie otrzymała 

wymaganej w regulaminie konkursu liczby punktów, by zostać rekomendowana do 

otrzymania dotacji; 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 16 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

253 900,00 zł; 

c) zrealizowano 16 umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 8 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 6 umów; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 2 umowy; 

d) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 68 272,88 zł (od 

3 organizacji). 

3. W zakresie Sportu i turystyki – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega – 350 000,00 zł 

– w obszarach: 

1) Zadania z zakresu sportu (300 000,00 zł):  

a) wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym; 
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b) wspieranie szkolenia w zakresie sportu;  

c) organizacja miejskich imprez sportowo–rekreacyjnych;  

d) promocja tarnobrzeskiego sportu;  

e) rozwój i upowszechniania sportu w środowisku osób starszych oraz osób 

niepełnosprawnych.  

2) Zadania z zakresu turystyki (50 000,00 zł):  

a) wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek 

turystyczny;  

b) wyznaczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie 

przez Miasto;  

c) realizacja projektów mających na celu turystyczną promocję marki Tarnobrzeg, Jeziora 

Tarnobrzeskiego, Zamku Tarnowskich w Dzikowie itp.;  

d) realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych 

technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem, podnoszących atrakcyjność 

oferty turystycznej Miasta. 

 Na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki zorganizowano 1 otwarty konkurs ofert, 

który ogłoszony został konkurs ogłoszony 7 stycznia 2018 r. 

 Przebieg i wyniki realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie sportu i turystyki: 

a) złożono 51 ofert w jednym konkursie, w wyniku oceny merytorycznej 9 ofert nie 

otrzymało wymaganej w regulaminie konkursu liczby punktów, by zostać 

rekomendowanymi do otrzymania dotacji; 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 42 umowy 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

317 100,00 zł; 

c) zrealizowano 42 umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 26 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 11 umów; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 5 umowy; 

d) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 58 332,51 zł 

(od 7 organizacji). 

4. W zakresie Kultury – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega 70 000,00 zł – 

w obszarach: 

1) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej;  

2) 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;  



220 | S t r o n a  

 

3) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Tarnobrzega 

służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej miasta;  

4) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości 

artystycznej;  

5) upowszechnianie czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;  

6) projekty wzbogacające artystycznie i kulturalnie imprezy organizowane przez Miasto; 

7) realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych 

technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem podnoszących atrakcyjność 

oferty kulturalnej miasta. 

 Na realizację zadań z ww. zakresu zorganizowano 1 otwarty konkurs ofert, który ogłoszony 

został konkurs ogłoszony został 31 stycznia 2018 r. 

Przebieg i wyniki realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie kultury: 

a) złożono 13 ofert w jednym konkursie; w wyniku oceny merytorycznej 4 oferty nie 

otrzymały wymaganej w regulaminie konkursu liczby punktów, by zostać 

rekomendowanymi do otrzymania dotacji; 1 organizacja nie podpisała umowy, pomimo 

przyznanej dotacji. 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 8 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

55 000,00 zł; 

c) zrealizowano 8 umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 5 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 3 umowy; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – brak; 

d) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,50 zł 

(od 1 organizacji). 

5. W zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 

zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega 10 000,00 zł - w obszarach: 

1) edukacji ekologicznej; 

2) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym także 

bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

3) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska; 

4) utrzymywanie porządku w miejscach atrakcyjnych turystycznie poprzez organizację akcji 

społecznych sprzątania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, Wisłą, parku Dzikowskim, 

lesie Zwierzyniec, Kamionka itp. 

 Na realizację zadań z ww. zakresu przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, który 

ogłoszony został 1 lutego 2018 r. 
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 Przebieg i wyniki realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

a) złożono 3 oferty w jednym konkursie; w wyniku oceny merytorycznej 1 oferta nie 

otrzymała wymaganej w regulaminie konkursu liczby punktów, by zostać rekomendowaną 

do otrzymania dotacji; 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 2 umowy 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

11 000,00 zł; 

c) zrealizowano 2 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; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – brak; 

d) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł 

(od 1 organizacji). 

 Łącznie we wszystkich ogłoszonych otwartych konkursach ofert złożonych zostało 156 

ofert, a w wyniku analizy złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym 

podpisanych zostało 120 umów. W trakcie oceny formalnej odrzucono 10 ofert, a w wyniku 

oceny merytorycznej 25 ofert nie otrzymało rekomendacji komisji konkursowych 

do otrzymania dotacji. Jedna organizacja nie przystąpiła do realizacji zadania. 

 W wyniku realizacji otwartych konkursów ofert ze środków Gminy Tarnobrzeg przekazano 

organizacjom pozarządowym łącznie 1 148 825,00 zł. Wraz z dotacją przekazaną na działanie 

wieloletnia kwota przekazanych środków wyniosła 1 698 355,00 zł. W wyniku realizacji zadań 

15 organizacji pozarządowych zwróciło niewykorzystane dotacje na łączną kwotę 130 904,64 

zł. 

 Do każdego otwartego konkursu ofert organizowany był nabór przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na członka Komisji konkursowych oceniających oferty wpływające na 

ogłoszone konkursy. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów do żadnego z 

ogłaszanych naborów. Komisje konkursowe powoływane były przez Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega, a w ich składach zasiadali tylko przedstawiciele Prezydenta Miasta. 

 

16.2. TRYB POZAKONKURSOWY 

 

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma dotacji, przyznawanej w trybie tzw. „małego 

grantu”. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pozarządowej i wolontariacie Gmina 

Tarnobrzeg, uznając celowość zadania zaproponowanego z własnej inicjatywy przez 

organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, może zlecić  

realizację zadania przyznając dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotacja jednak 

nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 10 000 zł i 20 000 zł w roku budżetowym dla jednej 

organizacji. Ponadto korzystając z trybu bez konkursu nie można przekazać organizacjom 
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środków, których wysokość przekraczałaby 20% wszystkich środków zarezerwowanych na 

realizacje otwartych konkursów ofert.  

 W 2018 roku na „małe granty” organizacje złożyły 30 wniosków z własnej inicjatywy. 

Miasto dofinansowało 21 zadań: 

1) 15 z zakresu sportu i turystyki na kwotę: 75 972,00 zł; 

2) 2 z zakresu kultury na kwotę 8 900,00 zł; 

3) 3 z zakresu pomocy społecznej na kwotę 5 650,00 zł; 

4) 1 z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym na kwotę 5 000,00 zł. 

 

 Łączna kwota udzielonych dotacji w tym trybie wyniosła 95 522,00 zł, co stanowi 5,23% 

środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych w 2018 roku.  

W kwocie dofinansowania: 

1) poniżej 5 000,00 zł podpisano 12 umów; 

2) powyżej 5 000,00 zł podpisano 9 umów.  

 

 Z tytułu niewykorzystanej dotacji zwróconych zostało 1 146,30 zł przez 4 organizacje. 

„Małym grantem” w 2018 roku wsparto 14 organizacji: 

- Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg; 

- Koszykarski Klub Sportowy Siarka S.A.; 

- Stowarzyszenie ESTEKA; 

- Przedsiębiorstwo Społeczne EQUELA; 

- Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg; 

- Tarnobrzeski Klub Tenisa; 

- UKS ESKA; 

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu; 

- Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne w Tarnobrzegu; 

- Stowarzyszenie Fitneska; 

- Okręgowy Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, 

- UKS Delfin, 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, 

- Podkarpacki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. 
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16.3. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

 W 2018 roku ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, Prezydent Miasta Tarnobrzega zorganizował dwa otwarte szkolenia dla 

przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, w tym szkolenie z prawidłowego 

wypełniania wniosków ofertowych oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych, które prowadzili pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury (Wydziału 

Promocji Sportu i Kultury). 

 Prezydent Miasta Tarnobrzega przeprowadził też konsultacje Programu współpracy Miasta 

Tarnobrzega na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 W ciągu całego roku 2018 na stronie internetowej Urzędu Miasta na bieżąco prowadzona 

była zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym, w którym publikowane były 

wszystkie najważniejsze informacje dotyczące III sektora: ogłoszenia własnych oraz 

zewnętrznych otwartych konkursów ofert, rozstrzygnięcia konkursów, informacje 

o szkoleniach a także baza organizacji pozarządowych. 

 Publikowano również informacje o sukcesach oraz realizowanych zadaniach przez 

tarnobrzeskie organizacje pozarządowe, co stanowiło element szerokiej promocji działalności 

tych organizacji. 

 Prezydent Miasta Tarnobrzega wsparł swoim honorowym patronatem 88 inicjatyw 

realizowanych przez organizacje, wykonujące zadania na rzecz miasta Tarnobrzega i jego 

mieszkańców. Urząd Miasta Tarnobrzega wsparciem objął również imprezy organizowane 

przez stowarzyszenia. Organizatorom nieodpłatnie przekazano nagrody rzeczowe, medale 

i puchary na potrzeby realizowanych przez nie imprez w mieście. 
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17. ŁAD PRZESTRZENNY 
 

17.1. POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 

 W roku 2018 w  Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 

416 decyzji  oraz przyjęto 200 zgłoszeń. 

 

 

17.2. Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO 

 

 Wydano łącznie 259 decyzji  oraz przyjęto 200 zgłoszeń, dotyczących wykonania robót 

budowlanych, w tym 4 zgłoszenia z projektem budowlanym. 

 W liczbie wydanych decyzji  zawarte są pozwolenia na budowę 70-ciu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków wielorodzinnych , 1 budynku przemysłowo-

magazynowego , 13 budynków użyteczności publicznej  oraz pozostałe decyzje, dotyczące 

budowy i rozbudowy budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej. 

 Ponadto wydano 2 decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę:  

1. dotyczyła robót budowlanych na terenie zagrożonym osuwaniem mas ziemnych  

2. dotyczyła robót budowlanych , które zostały samowolnie wykonane . 

 

 

17.3. Z ZAKRESU USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

 

 Wydano łącznie 155 decyzji , w skład których wchodzą decyzje o warunkach zabudowy oraz 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

1. Decyzji o warunkach zabudowy wydano 113 , z czego 68 dotyczyło budowy budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 3 budowy budynków wielorodzinnych , 2 budynków 

przemysłowo-magazynowych , 18 pozostałych budynków i rozbudowy obiektów 

istniejących oraz 2 decyzje odmowne ; 

2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 40, w tym 

dotyczących obiektów infrastruktury technicznej 32 i dotyczących budowy obiektów 

kubaturowych  8. 

 

 

17.4. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA 

 

 W 2018 r. przystąpiono do sporządzenia następujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 



225 | S t r o n a  

 

▪ 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., 

▪ 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., 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: 

Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – 

uchwała o przystąpieniu nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 

2018 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., 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – 

obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXIV/674/2018 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. 

 

 W 2018 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu – uchwalony uchwałą nr LIII/570/2018 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 2 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 26 marca 2018 r., 

poz. 1343), 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu – uchwalony uchwałą nr LIII/571/2018 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 2 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 27 marca 

2018 r., poz. 1363), 

▪ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów 

w Tarnobrzegu – uchwalona uchwałą nr LVI/594/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 8 czerwca 2018 r., poz. 2705), 

▪ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików 

w Tarnobrzegu – uchwalona uchwałą nr LXIII/664/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

12 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 25 września 2018 r., poz. 4036). 

 

 Ponadto zrealizowano następujące zadania z zakresu planowania przestrzennego: 

◼ Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze miasta Tarnobrzega – przyjęta uchwałą nr LXV/692/2018 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 18 października 2018 r. 

◼ Opracowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstów jednolitych oraz 

rysunków jednolitych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 

przyjęte uchwałami: 

◼ uchwała nr II/23/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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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 (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 17 grudnia 2018 r. poz. 5634), 

◼ uchwała nr II/24/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 17 grudnia 2018 r. poz. 5635). 
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18. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA 
 

 Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020 została uchwalona 9 stycznia 

2014 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr LIII/669/2014. 

 Cele strategiczne Strategii to:  

A. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak najlepszych warunków dla 

trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega. 

B. Wzrost poziomu i jakości życia, poprawa spójności społecznej oraz wzmocnienie 

aktywności obywatelskiej. 

C. Poprawa wykorzystania zasobów przyrodniczych, wzmocnienie ochrony przed 

zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako bieguna wzrostu. 

 

 

18.1. WIZJA ROZWOJU TARNOBRZEGA 

 

 Pożądany obraz Tarnobrzega roku 2020  to miasto stabilne i bezpieczne, które poprzez 

optymalne wykorzystanie swego potencjału oraz procesów rewitalizacji obszarów po 

przemyśle siarkowym zapewnia miejsca pracy oraz godziwe warunki życia swoich 

mieszkańców. 

 

Cele operacyjne 

 

Cel strategiczny A: 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak najlepszych warunków dla 

trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega 

Cel operacyjny A.1.1. 

Rozbudowa i rozwój Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz stref 

inwestycyjnych 

Kierunki działań: 

▪ Realizacja projektów stanowiących kolejne etapy rozwoju TPPT 

▪ Wyznaczanie lokalizacji dla strategicznych projektów rozszerzających ofertę 

inwestycyjną. 

▪ Inspirowanie i promocja  współpracy branżowej firm (rozwój klastrów) 

▪ Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną oraz 

ofertę dla korporacji już funkcjonujących w mikroregionie 

▪ Poszerzanie dostępu do nowych technologii oraz know-how  
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▪ Inicjatywy wspierające powstawanie ośrodków innowacyjności oraz centrum transferu 

technologii 

▪ Upowszechnianie mechanizmów promujących społeczną odpowiedzialność biznesu 

▪ Wspieranie mechanizmów dających wzrost zatrudnienia  

▪ Podnoszenie jakości  kapitału ludzkiego w lokalnych przedsiębiorstwach 

▪ Rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (m.in. poprzez nawiązanie 

do Tarnobrzeskich Targów Kooperacji 

 

Cel operacyjny A.2.1.  

Wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na lokalnych zasobach i współpracy 

z sąsiednimi gminami 

Kierunki działań: 

▪ Doskonalenie i rozwój działań promujących Jezioro Tarnobrzeskie 

▪ Kreowanie nowego wizerunku Tarnobrzega eliminującego niekorzystne stereotypy miasta 

obciążonego obrazem uciążliwego przemysłu siarkowego 

▪ Rozwijanie we współpracy z sąsiadującymi samorządami kompleksowej oferty dla 

przyjezdnych wiążącej walory Jeziora z innymi atrakcjami Tarnobrzega i okolic 

▪ Sprzyjanie inwestycjom rozszerzającym ofertę usług z obszaru przemysłu czasu wolnego  

▪ Turystyczne wykorzystanie walorów położenia nad Wisłą 

▪ Popieranie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury związanej z turystyką (hotele, 

usługi gastronomiczne,  

▪ Dążenie do powiązania Jeziora Tarnobrzeskiego z prestiżowymi wydarzeniami sportowo-

kulturalnymi na poziomie makroregionu, krajowym oraz międzynarodowym  

▪ Rozwój klastrów oraz innych form współpracy i współdziałania podmiotów sektora 

turystycznego i około turystycznego 

▪ Rewaloryzacja  terenów rekreacyjnych Nadola 

▪ Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy Zamkiem Dzikowskim 

a Muzeum  

▪ Rozwój działań ukierunkowanych na kształtowanie Lasu Zwierzyniec w kierunku parku 

wewnętrznego z zastosowaniem modelowych rozwiązań ochrony i rozwijania 

bioróżnorodności.  

▪ Wspieranie inicjatyw rozszerzających bazę turystyczną na tereny osiedli wiejskich  

▪ Udział w partnerskich projektach ponadlokalnych zwielokrotniających atrakcje  

▪ (np. Zabytków Sandomierza, obszarów Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, Zamku 

Dzikowskiego, Jeziora Tarnobrzeskiego i Baranowa Sandomierskiego)  

▪ Udział w partnerskich projektach rozwoju turystyki przemysłowej (np. Wspólnie 

z miastami Stalowa Wola i Nowa Dęba) 

▪ Podejmowanie inicjatyw na temat wspólnego z sąsiednimi gminami kalendarza imprez 

poszerzającego promocję oraz eliminującego nakładanie wydarzeń 

▪ Opracowania i wydawnictwo atrakcyjnych w formie przewodników po atrakcjach 

Tarnobrzega i okolic 

▪ Większe eksponowanie unikalnego dziedzictwa związanego z kopalnictwem siarki 
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▪ Sprzyjanie rozwojowi bazy noclegowej, gastronomicznej oraz atrakcji turystycznych 

służących turystyce przyjazdowej  

 

Cel operacyjny A.3.1 

Promocja gospodarcza Miasta i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi inwestorów 

Kierunki działań: 

▪ Prowadzenie aktywnych działań sprzyjających napływowi dużych i międzynarodowych  

inwestorów korporacyjnych oraz  rozwojowi i umocnieniu obecności korporacji już 

funkcjonujących na terenie Tarnobrzega i specjalnej strefy ekonomicznej  

▪ Utworzenie Biura Obsługi Inwestora realizującego kompleksową obsługę inwestorów 

obejmującą m.in. gromadzenie, regularną aktualizację multimedialnych baz danych oraz 

udostępnianie informacji o możliwościach inwestycyjnych w Tarnobrzegu 

▪ Prowadzenie gospodarczej promocji Miasta podczas krajowych i międzynarodowych  

imprez wystawienniczych i targowych.  

▪ Utrzymywanie dobrej współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz prowadzonej przez 

nią Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Cel operacyjny A.4.1 

Poszerzenie oferty i zakresu usług na rzecz sektora przedsiębiorczości 

Kierunki działań: 

▪ Tworzenie funduszy kapitałowych 

▪ Kontynuowanie projektów bezpośredniego wsparcia finansowego dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą realizowanych z wykorzystaniem środków 

europejskiego funduszu społecznego  

▪ Realizacja projektów eliminujących lub ograniczających skutki procesów 

restrukturyzacyjnych.  

▪ Podejmowanie projektów wspierających innowacyjność  

▪ Dalszy rozwój funduszu pożyczkowego 

▪ Popieranie rozwoju funduszy poręczeniowych oraz innych instrumentów finansowego 

wsparcia przedsiębiorstw. 

▪ Udzielanie wsparcia dla inicjatyw integrujących środowisko lokalnego biznesu (np. 

Powrót organizacji tarnobrzeskich targów kooperacji,  kreowanie prestiżowych imprez 

typu tarnobrzeska gala biznesu i inne) 

▪ Rozwój atrakcyjnych dla przedsiębiorców form doradztwa biznesowego 

▪ Rozwój oferty szkoleniowej dla kadry menedżerskiej  

▪ Aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach instytucji 

okołobiznesowych  

▪ Utrzymywanie i rozwój współpracy z prestiżowymi instytucjami wpierającymi rozwój jak 

np. Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) 
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Cel operacyjny A.5.1 

Wzrost liczby i zakresu projektów partnerskich oraz rozwój  komunikacji z pobliskimi 

jednostkami samorządowymi 

Kierunki działań: 

▪ Kontynuacja działań i kontaktów z samorządami Sandomierza, Stalowej Woli oraz innych 

gmin sąsiedzkich związanych z formowaniem ponadregionalnego obszaru funkcjonalnego  

▪ Realizacja projektów związanych z delimitacją obszaru funkcjonalnego oraz 

opracowaniem niezbędnej dokumentacji  

▪ Wspólna partnerska promocja obszaru funkcjonalnego oraz współpraca przy pozyskiwaniu 

poparcia oraz funduszy na realizację projektów  

▪ Realizacja zespołowych projektów integrujących infrastrukturę samorządów tworzących 

obszar funkcjonalny 

 

Cel strategiczny B: 

Wzrost poziomu i jakości życia, poprawa spójności społecznej oraz wzmocnienie aktywności 

obywatelskiej 

Cel operacyjny B.1.1 

Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych 

Kierunki działań: 

▪ Prowadzenie systemowego przeglądu, modernizacji i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, 

wyposażenia szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacyjnych  

▪ Wzrost stosowania technologii informacyjnych oraz ich wykorzystania w procesach 

edukacyjnych  

▪ Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania 

w tym szczególnie edukacji przedszkolnej  

▪ Poprawa jakości kształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

▪ Cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych 

w procesach edukacji, 

▪ Rozwój oferty kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy 

▪ Współpraca z władzami państwowej wyższej szkoły zawodowej w Tarnobrzegu rozwijanie 

oferty edukacyjnej dającej możliwość podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji zawodowych 

na wszystkich etapach życia, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 

▪ Wspieranie rozwiązań umożliwiających prowadzenie i korzystanie z kształcenia przez całe 

życie, w tym kształcenia na odległość 

▪ Promowanie rozwoju  lokalnego systemu praktyk i staży w przedsiębiorstwach 

innowacyjnych (np. TPPT, TSSE) oraz promocji wybitnie uzdolnionych uczniów 

i studentów  
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▪ Popieranie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji  oraz podtrzymywania aktywności 

społecznej ludzi starszych podejmowanych przez organizacje społeczne (np. Uniwersytet 

trzeciego wieku) 

 

Cel operacyjny B.2.1 

Wzrost dostępności  kompleksowej opieki medycznej i jakości systemu ochrony zdrowia 

Kierunki działań: 

▪ Poprawa bazy ochrony zdrowia poprzez rozbudowywanie  i modernizację istniejącej 

infrastruktury oraz poprawę wyposażenia w celu jej dostosowywania do potrzeb 

i uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych i prawnych, 

▪ Zwiększanie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej 

▪ Zwiększanie dostępności do kompleksowej opieki medycznej osób w wieku starczym 

▪ Popieranie współpracy jednostek ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych w zakresie 

promocji zdrowia 

▪ Zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego trybu życia poprzez edukację 

zdrowotną 

 

Cel operacyjny B.3.1 

Poprawa integracji społecznej 

Kierunki działań: 

▪ Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym 

m.in. w oparciu o spółdzielnie socjalne 

▪ Uruchomienie w Tarnobrzegu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) 

▪ Rozwijanie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających 

integrację zawodową i społeczną grupom szczególnie narażonych na życie w ubóstwie oraz 

osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy 

▪ Zwiększenie dostępu do instytucji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (żłobki, 

przedszkola, ośrodki pobytu dziennego dla osób starszych itp.), 

▪ Zwiększenie aktywności zawodowej osób objętych pomocą społeczną (w szczególności 

osób w wieku 15-30 lat, powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych 

opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze) 

▪ Integrowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w celu aktywizacji społecznej i zawodowej, 

▪ Wspieranie rozwoju środowiskowych form wsparcia na rzecz dzieci, osób starszych i 

niepełnosprawnych 

▪ Rozwijanie sytemu wsparcia poprzez działania z zakresu łagodzenia skutków 

niepełnosprawności, wzmocnienia systemu wczesnej interwencji rehabilitacyjnej, 

likwidacji barier architektonicznych oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

▪ Kontynuowanie rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz dostosowywania 

budynków do wykorzystania na cele mieszkaniowe lub inne umożliwiające włączenie 

społeczne, 
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Cel operacyjny B.4.1 

Rewitalizacja oraz optymalne wykorzystanie obiektów i zasobów dziedzictwa kulturowego 

Kierunki działań: 

▪ Poprawa stanu zachowania i ochrona obiektów oraz miejsc cennych kulturowo oraz 

przeciwdziałanie procesowi ich dewastacji i degradacji 

▪ Kontynuowanie prac związanych z restauracją obiektu zamku  dzikowskiego  

▪ Przystosowanie kolejnych pomieszczeń do pełnienia funkcji związanych z kulturą, 

turystyką oraz obsługą spotkań i konferencji 

▪ Realizacja projektów związanych z uporządkowaniem i renowacją  infrastruktury parku 

zamkowego  obejmujących m.in. Ochronę bioróżnorodności oraz kształtowanie  

przestrzeni  rekreacyjno-edukacyjnej 

▪ Kompleksowa odbudowa zespołu tzw. kuchni magnackiej oraz nadanie mu  społecznie 

użytecznej funkcji harmonijnie wpisującej się w całość kompleksu.  

▪ Odnowienie obiektów powozowni, domu zarządcy, elektrowni  oraz  ich rewitalizacja 

▪ Rozwój imprez kulturalnych w obiektach zamkowych i ich otoczeniu  

▪ Włączenie odnowionego zamku w  projekty  sieciowe wiążące go z zamkami w Baranowie 

Sandomierskim oraz Sandomierzu 

▪ Kompleksowa renowacja obiektów klasztoru dominikańskiego  

▪ Poprawa ekspozycji gotyckiego kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Miechocinie 

 

Cel operacyjny B.4.2 

Zbudowanie zintegrowanej oferty kulturalnej dla mieszkańców i przyjezdnych. 

Kierunki działań: 

▪ Zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych poprzez stosowanie nowych technologii 

komunikacyjnych  

▪ Wzrost liczby wydarzeń i projektów kulturalnych m.in poprzez merytoryczne i finansowe 

wsparcie w zakresie wkładów własnych  

▪ Sprzyjanie oddolnym inicjatywom kulturalnym, które ze względu na poziom artystyczny 

wydatnie przyczyniają się do promocji miasta 

▪ Restrukturyzacja instytucji kultury pod kątem optymalizacji działania 

▪ Wykreowanie unikalnej i specyficznej dla Tarnobrzega imprezy kulturalnej, która będzie 

trwale funkcjonowała w krajowym  kalendarzu imprez  

▪ Kontynuowanie oraz rozwijanie festiwalu “dni Tarnobrzega” oraz innych imprez które 

sprawdziły się i spotykają z dobrym przyjęciem  

▪ Rozwijanie innowacyjnej infrastruktury kulturalnej  

▪ Rozwijanie współpracy z instytucjami kultury w Sandomierzu, Stalowej Woli oraz 

współpracy regionalnej w zakresie zadań z dziedziny kultury 

 

Cel operacyjny B.5.1 

Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
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Kierunki działań: 

▪ Realizacja projektów związanych z lokalizacją i budową infrastruktury  sportowej na 

terenach wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, która poprzez  dostosowanie do  najwyższych 

współczesnych standardów wpłynie na wzbogacenie oferty turystycznej miasta 

▪ Systemowe poprawianie stanu i budowa ogólnodostępnej infrastruktury dla sportu 

powszechnego, w tym w szczególności placów i urządzeń do zabaw i gier ruchowych, 

▪ Wspieranie rozwoju sportu szkolnego i pozalekcyjnych form aktywności ruchowej, w tym 

działalności uczniowskich i środowiskowych klubów sportowych dzieci i młodzieży 

▪ Rozwijanie systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży,  

 

Cel operacyjny B.6.1 

Wzrost aktywności obywatelskiej oraz współpracy instytucji społecznych z publicznymi 

Kierunki działań: 

▪ Rozwój inicjatywy budżetu obywatelskiego  

▪ Sprzyjanie inicjatywom społecznym w zakresie aktywizacji osób 50+, w tym 

Tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

▪ Promowanie większego wykorzystywania przez organizacje pozarządowe funduszy 

zewnętrznych poprzez motywacyjny system wsparcia finansowego przeznaczony 

na wkłady własne  

▪ Zwiększanie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych (osobowych 

i infrastrukturalnych) dla rozwijania aktywności obywatelskiej, 

▪ Promowanie współpracy oraz integracji  III sektora poprzez wpieranie działań służących 

sieciowaniu, koordynacji oraz monitorowaniu działalność, w tym rozwijanie centrów 

wsparcia organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. 

▪ Poprawa komunikacji i wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym 

a obywatelami, ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnych mediów, 

▪ Ułatwienie dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

 

Cel strategiczny C: 

Poprawa wykorzystania zasobów przyrodniczych, wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami 

oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako bieguna wzrostu. 

Cel operacyjny C.1.1 

Poprawa stanu, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej 

Kierunki działań: 

▪ Kontynuacja przeobrażeń układu komunikacyjnego i stref parkingowych 

▪ Kontynuacja przebudowy skrzyżowań układu komunikacyjnego miasta wraz z poprawą 

jego funkcjonalności, bezpieczeństwa i przepustowości 

▪ Rozwój i rewitalizacja terenów budownictwa wielomieszkaniowego i jednorodzinnego, 

wraz z rozwojem infrastruktury usługowej  
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▪ Budowa  wysokosprawnego skojarzonego układu kogeneracyjnego 

▪ Przebudowa sieci cieplnej w Tarnobrzegu  

▪ Rewitalizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej miasta 

▪ Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla inwestorów (w zakresie uzbrojenia w sieci 

wodociągowo-kanalizacyjne) 

▪ Modyfikacja technologii uzdatniania wody 

▪ Budowa nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody pitnej  

 

Cel operacyjny C.2.1 

Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

Kierunki działań: 

▪ Budowa drogi obwodowej oraz prowadzenie aktywnych działań na rzecz budowy 

obwodnicy Tarnobrzega  

▪ Zaangażowanie w działania lobbingowe na rzecz doprowadzenia do realizacji strategicznej 

dla Tarnobrzega drogi S74 

▪ Systemowa realizacja działań związanych z modernizacją i rozbudową sieci drogowej 

na terenie miasta  

▪ Realizacja projektu budowy nowego dworca multimodalnego 

▪ Utrzymywanie roboczej współpracy z władzami wojewódzkimi celem integracji lokalnych 

działań inwestycyjnych w kontekście rozwoju Tarnobrzega wskazanego w strategii 

regionalnej jako biegun wzrostu 

▪ Udział w realizacji projektów partnerskich z Urzędem Marszałkowskim w zakresie 

modernizacji linii kolejowych nr 25 oraz 71 

 

Cel operacyjny C.2.2 

Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz rozwój e-usług. 

Kierunki działań: 

▪ Wzmacnianie stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, 

e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia 

 

Cel operacyjny C.3.1 

Poprawa stopnia zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami  naturalnymi oraz 

technologicznymi. 

Kierunki działań: 

▪ Troska o stan techniczny urządzeń hydrotechnicznych zapewniających ochronę bierną 

przed powodziami 

▪ Stosowanie nowoczesnych systemów ostrzegania i reagowania w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia oraz likwidacji negatywnych skutków powodzi 
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▪ Nowoczesne systemy ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków katastrof 

ekologicznych oraz pożarów 

▪ Modernizacja i unowocześnienie wyposażenia osp w sprzęt 

 

▪ Cel operacyjny C.3.2. Rozwój systemów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego  

▪ Kierunki działań: 

▪ Uaktywnienie lokalnych społeczności do działań na rzecz podnoszenia lokalnego 

bezpieczeństwa w ramach samopomocy obywatelskiej rozwój systemów monitoringu 

wspieranie inicjatyw oddolnych  

 

Cel operacyjny C.4.1 

Promocja i rozwój stosowania Odnawianych Źródeł Energii oraz efektywnego wykorzystania 

energii 

Kierunki działań: 

▪ Pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz realizacja projektów związanych 

z termomodernizacją kolejnych obiektów  użyteczności publicznej 

▪ Podejmowanie projektów związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych 

na obiektach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

▪ Budowa elektrowni solarnych na  terenach  nie nadających się na inne inwestycje  

▪ Prowadzenie szerokiej akcji promującej instalowanie modułów fotowoltaicznych oraz 

innych źródeł odnawialnych  przez  mieszkańców  

▪ Inicjowanie innowacyjnych projektów  promujących energetykę odnawialną oraz 

efektywne korzystanie z energii.  

▪ Budowa oświetlenia ulic oraz terenów rekreacyjnych z zastosowaniem energooszczędnych 

technologii led oraz nowych generacji instalacji fotowoltaicznych  

▪ Rewitalizacja historycznego obiektu elektrowni tarnowskich 

 

Cel operacyjny C.4.1 

Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych 

Kierunki działań: 

▪ Realizacja programu kompleksowego zagospodarowania otoczenia Jeziora 

Tarnobrzeskiego na cele rekreacyjno-turystyczne 

▪ Budowa drogi opaskowej oraz sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora 

▪ Kontynuacja przebudowy traktu historyczno-społecznego 

▪ Kontynuacja przeobrażeń układu staromiejskiego powiązana z eliminacją 

nieodpowiednich funkcji 

 

Cel operacyjny C.4.2 

Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznej Miasta. 
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Kierunki działań: 

▪ Przygotowywanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

adekwatnie do wzrastających potrzeb wynikających z dynamicznego rozwoju miasta 

▪ Sprawne dokonywanie zmian w planach istniejących  

▪ Wprowadzenie regulacji dotyczących umieszczania nośników reklamowych i nośników 

informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów 

▪ Zapewnianie ochrony krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej 

ingerencji w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich 

ekspozycję 

▪ Dążenie do poprawy estetyki rynku (np.  Elewacje kamienic)  oraz popieranie  stopniowego 

przekształcania obiektów, które architektonicznie nie pasują do charakteru starówki 

 

Cel operacyjny C.4.3 

Poprawa spójności przestrzennej osiedli tarnobrzeskich 

Kierunki działań: 

▪ Systemowa realizacja projektów poprawy jakości dróg lokalnych oraz infrastruktury 

poprawiającej bezpieczeństwo (chodniki, oświetlenie) 

▪ Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

▪ Popieranie działań służących poprawie estetyki ulic oraz porządku 

 

 Przedstawione powyżej kierunki działań wyrażają podstawowe sposoby jakie powinny 

zostać zastosowane w celu osiągnięcia celów operacyjnych. Osiągnięcie celów operacyjnych 

w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych pozwoli  osiągnąć zakładane cele 

strategiczne, a to z kolei będzie się składać na osiągnięcie stanu wyrażonego w opisie wizji 

rozwoju Miasta Tarnobrzega w perspektywie roku 2020. Realizacja działań będzie wyrażała 

się poprzez projekty. Oprócz samorządu projekty te będą mogły być podejmowane przez inne 

podmioty lokalnego życia społeczno-gospodarczego, a Strategia będzie pełnić funkcję 

ukierunkowującą pozwalając tym podmiotom w trakcie aplikowania o środki finansowe 

prezentować swe przedsięwzięcia jako element spójnego systemu rozwoju lokalnego. 

 

18.2. STAN REALIZACJI STRATEGII 

 

 Analiza stanu realizacji Strategii za 2018 r. została przekazana Przewodniczącemu Rady 

Miasta Tarnobrzega pismem nr RMF-II.042.14.2013w dniu 19.02.2019 r. Analiza została 

przygotowana przez Zespół Sterujący do wdrożenia i prowadzenia systemu monitorowania 

Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020.W skład zespołu wchodzą: Sekretarz 

Miasta Tarnobrzega, przedstawiciel TARR SA., Dyrektor MOPR, Naczelnik Wydziału 

Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.  Powyższa analiza wykazała, że poszczególne cele 

strategiczne i operacyjne realizowane są na takim poziomie, na jakie pozwalają w głównej 

mierze środki finansowe. Osiągnięcie wielu z celów strategicznych i celów operacyjnych 

wymaga dłuższej perspektywy czasowej ze względu na zakres rzeczowy zadań, wartość 

inwestycji ,oraz dostępność środków finansowych. Nieliczne cele operacyjne zawarte 
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w Strategii zostaną zrealizowane w niewielkim stopniu, gdyż w momencie przygotowywania 

dokumentu założone cele i działania miały szansę na otrzymanie dofinansowania spoza budżetu 

miasta. Zmienił się również nacisk na realizację niektórych działań ze względu na pojawienie 

się innych zadań, które okazują się ważniejsze dla funkcjonowania miasta. W czasie 

planowania strategii brano pod uwagę cele, które uległy modyfikacjom w późniejszych latach 

przypadających na realizacje Strategii. 

 

Tabela 44. Monitoring strategii za 2018 rok. 

Działanie   

N
IE

 r
o

zp
o

cz
ęt

e 

za
in

ic
jo

w
an

e 

ro
zw

in
ię

te
 

za
aw

an
so

w
an

e 

w
d

ro
żo

n
e 

W celu dokonania oceny stopnia realizacji należy wybrać jedno z 

barwnych pól znajdujących się na lewo od treści zadania i wpisać 

w to pole cyfrę „1” 

(przykład dla pierwszego zadania oznacza, że działanie zostało 

rozpoczęte – np. przez opracowanie projektu technicznego) 

0
%

 

2
5

%
 

5
0
%

 

7
5
%

 

1
0
0

%
  

Cel strategiczny A:Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak najlepszych 

warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega 

 

Cel operacyjny A.1.1. Rozbudowa i rozwój Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego 

oraz stref inwestycyjnych 

 1 1   Realizacja projektów stanowiących kolejne etapy rozwoju TPPT 

 1 1   
Wyznaczanie lokalizacji dla strategicznych projektów 

rozszerzających ofertę inwestycyjną. 

   1 1 
Inspirowanie i promocja  współpracy branżowej firm (rozwój 

klastrów) 

1     

Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej podnoszącej 

atrakcyjność inwestycyjną oraz ofertę dla korporacji już 

funkcjonujących w mikroregionie 

 1    Poszerzanie dostępu do nowych technologii oraz know-how 

  1   
Inicjatywy wspierające powstawanie ośrodków innowacyjności 

oraz centrum transferu technologii 

 1    
Upowszechnianie mechanizmów promujących społeczną 

odpowiedzialność biznesu 

  1   Wspieranie mechanizmów dających wzrost zatrudnienia 

 1    
Podnoszenie jakości  kapitału ludzkiego w lokalnych 

przedsiębiorstwach 
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Rozwój  powiązań  kooperacyjnych przedsiębiorstw (m.in. poprzez 

nawiązanie do Tarnobrzeskich Targów Kooperacji) 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

Wschodni Sojusz  Motoryzacyjny (WSM)jako inicjatywa został w pełni wdrożony i jest już znaną nie 

tylko w kraju instytucją biznesową. WSM wygrał konkursy dotacyjne i  realizuje projekty w zakresie 

rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – zarówno krajowe  (Działanie 9.4)  jak i międzynarodowego 

(projekt DRIVES z udziałem 24 partnerów z 12 kranów Unii Europejskiej. 

WSM przeniósł swoją  siedzibę na teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, 

a liczba jego członków osiągnęła 28 podmiotów 

 

Cel operacyjny A.2.1.  

Wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na lokalnych zasobach i współpracy 

z sąsiednimi gminami 

  1 1  Doskonalenie i rozwój działań promujących Jezioro Tarnobrzeskie 

  1 1  

Kreowanie nowego wizerunku Tarnobrzega eliminującego 

niekorzystne stereotypy miasta obciążonego obrazem uciążliwego 

przemysłu siarkowego 

 1 1   

Rozwijanie we współpracy z sąsiadującymi samorządami 

kompleksowej oferty dla przyjezdnych wiążącej walory Jeziora z 

innymi atrakcjami Tarnobrzega i okolic 

 1    
Sprzyjanie inwestycjom rozszerzającym ofertę usług z obszaru 

przemysłu czasu wolnego 

 1 1 1  Turystyczne wykorzystanie walorów położenia nad Wisłą 

 1 1   
Popieranie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury związanej z 

turystyką (hotele, usługi gastronomicznej) 

 1 1   

Dążenie do powiązania Jeziora Tarnobrzeskiego z prestiżowymi 

wydarzeniami sportowo-kulturalnymi na poziomie makroregionu, 

krajowym oraz międzynarodowym 

 1    
Rozwój klastrów oraz innych form współpracy i współdziałania 

podmiotów sektora turystycznego i około turystycznego 

 1 1   Rewaloryzacja  terenów rekreacyjnych Nadola 

 1 1   
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy 

Zamkiem Dzikowskim a Muzeum 

1     

Rozwój działań ukierunkowanych na kształtowanie Lasu 

Zwierzyniec w kierunku parku wewnętrznego z zastosowaniem 

modelowych rozwiązań ochrony i rozwijania bioróżnorodności. 

1     
Wspieranie inicjatyw rozszerzających bazę turystyczną na tereny 

osiedli wiejskich 
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 1 1   

Udział w partnerskich projektach ponadlokalnych 

zwielokrotniających atrakcje (np. Zabytków Sandomierza, 

obszarów Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, Zamku Dzikowskiego, 

Jeziora Tarnobrzeskiego i Baranowa Sandomierskiego) 

1     
Udział w partnerskich projektach rozwoju turystyki przemysłowej 

(np. Wspólnie z miastami Stalowa Wola i Nowa Dęba) 

 1    

Podejmowanie inicjatyw na temat wspólnego z sąsiednimi 

gminami kalendarza imprez poszerzającego promocję oraz 

eliminującego nakładanie wydarzeń 

 1    
Opracowania i wydawnictwo atrakcyjnych w formie 

przewodników po atrakcjach Tarnobrzega i okolic 

  1   
Większe eksponowanie unikalnego dziedzictwa związanego z 

kopalnictwem siarki 

 1    
Sprzyjanie rozwojowi bazy noclegowej, gastronomicznej oraz 

atrakcji turystycznych służących turystyce przyjazdowej 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

       Promocja Jeziora Tarnobrzeskiego prowadzona jest poprzez informację prasową i telewizyjną, 

stronę internetową i wydawnictwa. Co roku w sezonie letnim wydzierżawiane są prywatnym 

podmiotom nad jeziorem miejsca pod punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu sportowego. 

      W promocji Jeziora Tarnobrzeskiego głównie wykorzystywano dwa instrumenty i środki 

promocji: 

- Reklama przekazująca informacje o akwenie, która ma za zadanie informować o korzyściach oraz 

przeznaczeniach obiektu turystycznego, utrwalać przekonanie, że dany produkt najlepiej zaspokoi 

potrzeby, wyróżniać produkt spośród innych, a także przypominać o znajomości produktu i umacniać 

o nim dobrej opinii. 

- Public Relations (PR) dbający o więzy pomiędzy otoczeniem społecznym a Jeziorem 

Tarnobrzeskim, tworząc pozytywny obraz produktu, który działa zachęcająco w stosunku do klienta. 

Działania promocyjne realizowane były poprzez: 

a) działania wydawnicze (ulotki, foldery, wydawnictwa),  

b) organizację imprez plenerowych (festiwale, regaty, biegi),  

c) działania wspierające inicjatywy (działania stowarzyszeń pozarządowych),  

d) działania w sieci Internetowej (strona internetowa Jeziora Tarnobrzeskiego oraz profil Jeziora 

w portalach społecznościowych),  

e) członkostwo w organizacji turystycznej (Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – 

promocja Jeziora Tarnobrzeskiego na targach, w publikacjach, itp.). 

      Główne działania promocyjne podejmowane w roku 2018 przez Urząd Miasta Tarnobrzega 

skupiały się na rozwijaniu marki dwóch głównych produktów turystycznych, jakimi są: Muzeum 

w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu-Dzikowie ze znakomitą kolekcją malarstwa oraz Jezioro 

Tarnobrzeskie - miejsce do rodzinnego wypoczynku, ale też do uprawiania  sportów wodnych. W tym 
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celu m.in. wydano broszury informujące o atrakcjach, także wydarzeniach rozrywkowych, 

organizowanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim, które trafiały do wszystkich wjeżdżających nad 

Jezioro Tarnobrzeskie. Dystrybuowane były także podczas każdej okazji skupiającej liczne grono 

odbiorców - Dni Tarnobrzega, Promocji Miast na G-II Arena w Jasionce. Jezioro Tarnobrzeskie i 

Zamek Dzikowski znalazły się na miniboardach (połączenie reklamy, wizytówki i folderu 

informacyjnego), które dostępne były na lotniskach i w hotelach Polski południowej. Administrowana 

przez Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Marina, pełni rolę centrum żeglarskiego (wypożyczalnia łodzi, 

organizacja szkoleń, kursów, obozów żeglarskich). Miasto udostępnia także nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim treny pod oferty sportowo-rekreacyjne z inicjatywy prywatnych podmiotów, 

stowarzyszeń (m.in. tyrolka, Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg ). 

       Miasto udostępnia także nad Jeziorem Tarnobrzeskim tereny pod wydarzenia sportowo-

rekreacyjne, a także dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, prywatnym podmiotom i 

stowarzyszeniom. W 2018 r. działały: Jacht Klub „Kotwica”, Klub Kajakowy „Jezioro”, 

Stowarzyszenie Jacht Klub  „Siarkopol”, Tarnobrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Baza płetwonurków LOK, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej,  PHU Fala 

Wakeboarding, Tyrolka „CRUXWALL”, Przedsiębiorstwo Usługowe „Park Wodny” i Quady 

Tarnobrzeg oraz 9 sezonowych punktów gastronomicznych, a także prowadzono 5 wypożyczalni 

sprzętu pływającego. Ruch turystyczny wspierała komunikacja autobusowa łącząca Sandomierz z 

Jeziorem Tarnobrzeskim. 

       W 2018 r. w ramach współdziałania podmiotów sektora turystycznego i okołoturystycznego 

miasto Tarnobrzeg rozwijało udział w pracach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Miasto Tarnobrzeg uczestniczyło w dystrybucji materiałów promocyjnych miasta na terenie 

województwa. Pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w szkoleniach z zakresu informacji 

turystycznej, tworzenia i promowania produktów regionalnych. Miasto, wspólnie z Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Tarnobrzegu w jego siedzibie, prowadziło 

sezonowy Punkt Informacji Turystycznej. Punkt udzielał informacji i dystrybuował materiały 

promocyjne dotyczące miasta i regionu. 

        Kreując wizerunek Tarnobrzega, jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w 2018 roku rozpoczęto 

działania w obszarze turystyki industrialnej. Przemysłowa przeszłość Tarnobrzega eksponowana jest 

w  Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, w którym przybywa eksponatów związanych 

z siarkowym okresem miasta. Drugim działaniem było opracowanie i wyznaczenie w terenie trasy 

turystycznej poświęconej siarce. Wyznaczona ścieżka przywraca do świadomości społecznej ponad 

60-letni okres w powojennej historii miasta i przedsiębiorstwa związany z odkryciem złóż siarki, 

etapy przemian, oraz wspomina pionierów siarkowych.  

        Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” składa się 

z trzech tras oznaczonych różnymi kolorami: 

       Trasa „żółta” – została wytyczona w formie 8,9 km pętli w centrum miasta. Za punkt startowy 

przyjęto tablicę informacyjną z przebiegiem ścieżki, ustawioną przed budynkiem Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przy ul Kościuszki 32. 

       Trasa „czerwona” o długości 3,4 km, prowadzi spod pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego, 

znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza 55 (obok banku PKO BP) do Osiedla Mokrzyszów, gdzie 

znajduje się pamiątkowy kamień w miejscu odkrycia polskich złóż siarki rodzimej. 
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       Trasa „zielona” – ma długość do granic miasta ok. 8,6 km plus ok. 2,4 km ścieżką bez znaków 

po terenie zwałki w Dąbrowicy (gmina Baranów Sandomierski) do radaru Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej, ulokowanego w najwyższym punkcie zwałki. 

        Punkty na trasach ścieżki zostały oznaczone kodami QR, które po zeskanowaniu smartfonem 

przenoszą nas do pełnego opisu umieszczonego w witrynie internetowej: 

www.siarkowasciezka.tbg.net.pl. 

       Dopełnieniem tego projektu był zorganizowany we współpracy z SIiTG w grudniu Piknik 

Górniczy otwierający  wyznaczoną ścieżkę. Działania te są początkiem prac związanych 

z nawiązaniem konkretnej współpracy z gminami ościennymi (Baranów Sandomierski, Gorzyce, 

Sandomierz, Nowa Dęba) w celu rozwijania sieci tras turystycznych związanych z siarką i COP.  

       Kolejnym działaniem, związanym z wykorzystaniem potencjału turystyczno-rekreacyjnego lasu 

Zwierzyniec, są rozpoczęte we współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba prace związane 

z wyznaczeniem ścieżki po obiektach COP w mieście i lesie Zwierzyniec.   

        Istotnym elementem rozwoju infrastruktury w mieście było uruchomienie w 2018 r. 

Tarnobrzeskiego Roweru Miejskiego. Utworzono 20 stacji rowerowych umożliwiających 

komunikację rowerową w granicach administracyjnych miasta (z możliwością wyjazdu do 

Sandomierza) z wykorzystaniem floty 80 rowerów. Rowery te pełnią również funkcję reklamy 

mobilnej Tarnobrzega i Jeziora.  

 

Cel operacyjny A.3.1  Promocja gospodarcza Miasta i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi 

inwestorów 

  1   

Prowadzenie aktywnych działań sprzyjających napływowi 

dużych i międzynarodowych  inwestorów korporacyjnych oraz  

rozwojowi i umocnieniu obecności korporacji już 

funkcjonujących na terenie Tarnobrzega i specjalnej strefy 

ekonomicznej 

    1 

Utworzenie Biura Obsługi Inwestora realizującego kompleksową 

obsługę inwestorów obejmującą m.in. gromadzenie, regularną 

aktualizację multimedialnych baz danych oraz udostępnianie 

informacji o możliwościach inwestycyjnych w Tarnobrzegu 

 1 1   
Prowadzenie gospodarczej promocji Miasta podczas krajowych 

i międzynarodowych  imprez wystawienniczych i targowych. 

 1    

Utrzymywanie dobrej współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu 

oraz prowadzonej przez nią Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

      Centrum Obsługi Inwestora kontynuuje działania podjęte w latach poprzednich. W 

Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym działalność prowadzi 37 firm, które 

zatrudniają około 120 osób.   Przedsiębiorcy inwestujący na terenie TPP-T korzystać mogą ze 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ulg w postaci 

obniżenia czynszu.  

http://www.siarkowasciezka.tbg.net.pl/
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      Na terenach sprzedanych przez gminę w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym 

rozpoczęła działalność firma branży motoryzacyjnej. Ponadto na kolejnych działkach trwają prace 

projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  

      Przygotowano w 2018 r. do sprzedaży w formie  przetargu trzy działki o powierzchni 1,3997 ha, 

0,8344 ha oraz 0,7568 ha. 

 

 

 

Cel operacyjny A.4.1. Poszerzenie oferty i zakresu usług na rzecz sektora przedsiębiorczości 

 1    Tworzenie funduszy kapitałowych 

  1 1  

Kontynuowanie projektów bezpośredniego wsparcia finansowego 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

realizowanych z wykorzystaniem środków europejskiego 

funduszu społecznego 

 1    

Realizacja projektów eliminujących lub ograniczających skutki 

procesów restrukturyzacyjnych. 

 1  1  Podejmowanie projektów wspierających innowacyjność 

  1   Dalszy rozwój funduszu pożyczkowego 

 1    

Popieranie rozwoju funduszy poręczeniowych oraz innych 

instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw. 

1     

Udzielanie wsparcia dla inicjatyw integrujących środowisko 

lokalnego biznesu (np. Powrót organizacji tarnobrzeskich targów 

kooperacji,  kreowanie prestiżowych imprez typu tarnobrzeska 

gala biznesu i inne) 

     

Rozwój atrakcyjnych dla przedsiębiorców form doradztwa 

biznesowego 

1     Rozwój oferty szkoleniowej dla kadry menedżerskiej 

1     

Aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych 

sieciach instytucji okołobiznesowych 

 1    

Utrzymywanie i rozwój współpracy z prestiżowymi instytucjami 

wpierającymi rozwój jak np. Polska Agencja Informacji I 

Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

      Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała 2 projekty związane ze wsparciem 

podejmowania własnej działalności gospodarczej. Były to projekty zarówno z RPO jak również z PO 

POWER. W ramach projektów udzielono wsparcia dotacyjnego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą. 
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Cel operacyjny A.5.1. Wzrost liczby i zakresu projektów partnerskich oraz rozwój  komunikacji  

z pobliskimi jednostkami samorządowymi 

  1   

Kontynuacja działań i kontaktów z samorządami Sandomierza, 

Stalowej Woli oraz innych gmin sąsiedzkich związanych 

z formowaniem ponadregionalnego obszaru funkcjonalnego 

 1    
Realizacja projektów związanych z delimitacją obszaru 

funkcjonalnego oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji 

 1  1  

Wspólna partnerska promocja obszaru funkcjonalnego oraz 

współpraca przy pozyskiwaniu poparcia oraz funduszy 

na realizację projektów 

1 1    
Realizacja zespołowych projektów integrujących infrastrukturę 

samorządów tworzących obszar funkcjonalny 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

      We wrześniu 2018 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim projekt partnerski Gminy 

Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, 

Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” do dofinasowania ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI 

Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej i uzyskał 

dofinansowanie (Szczegółowy opis znajduje się w pkt. C.5.1).  

 

Cel strategiczny B:Wzrost poziomu i jakości życia, poprawa spójności społecznej oraz 

wzmocnienie aktywności obywatelskiej 

Cel operacyjny B.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych 

 1 1 1  

Prowadzenie systemowego przeglądu, modernizacji i rozwoju 

infrastruktury dydaktycznej, wyposażenia szkół i placówek 

oświatowych na wszystkich poziomach edukacyjnych 

 1 1   
Wzrost stosowania technologii informacyjnych oraz ich 

wykorzystania w procesach edukacyjnych 

 1  1  
Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych na wszystkich 

poziomach nauczania w tym szczególnie edukacji przedszkolnej 

 1  1  
Poprawa jakości kształcenia i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 

 1 1   
Cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacji, 

 1  1  
Rozwój oferty kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami 

rynku pracy 
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 1    

Współpraca z władzami państwowej wyższej szkoły zawodowej 

w Tarnobrzegu rozwijanie oferty edukacyjnej dającej możliwość 

podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji zawodowych na 

wszystkich etapach życia, dostosowanych do potrzeb lokalnego 

rynku pracy 

1     

Wspieranie rozwiązań umożliwiających prowadzenie i 

korzystanie z kształcenia przez całe życie, w tym kształcenia na 

odległość 

 1 1   

Promowanie rozwoju  lokalnego systemu praktyk i staży w 

przedsiębiorstwach innowacyjnych (np. TPPT, TSSE) oraz 

promocji wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów 

 1    

Popieranie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji  oraz 

podtrzymywania aktywności społecznej ludzi starszych 

podejmowanych przez organizacje społeczne (np. Uniwersytet 

trzeciego wieku) 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. zakończono projekty rozpoczęte w 2017 r. tj.: 

1. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz 

budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność 

przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie 

zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,  

Wartość projektu: 3 114 660,09 zł, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020: 2 676 488,15 zł. 

2. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych   

Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna 

i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, 

Wartość projektu: 960 443,11 zł, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020: 800 837,79 zł. 

3.Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury 

dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020,działanie 6.4. Infrastruktura 

edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 przedszkola. 

Wartość projektu: 1 053 454,70, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020: 729 851,81 zł. 

      W 2018 r. wdrożono projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania 

miastem i oświatą”. W ramach projektu zakupiono zintegrowany system oświatowy, który  jest  

oparty  na otwartej, cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces 

decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie danych publicznych i świadczenia e-usług , a także 

elektronizację kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. W ramach projektu zakupiono 306 zestawów 
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komputerowych, 34 skanery, 102 urządzenia aktywne i 36 urządzeń UTM,   dla szkół, przedszkoli, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i Urzędu 

Miasta. Stworzono profesjonalną serwerownię w urzędzie do obsługi systemu. Dzięki realizacji 

projektu, przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy 

opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatności 

on – line, korzystać z elektronicznego dziennika i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, zaś 

mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać min. opłat za dzierżawę, opłat za 

zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podatków. 

Projekt swym zasięgiem obejmuje wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta 

Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny. Wartość 

projektu wynosi 4 990 257,80 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota w wysokości 4 

182 270,57 zł. 

Ponadto w 2018 roku realizowano z zakresu edukacji następujące zadania: 

1. Złożono wniosek i otrzymano dofinasowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne                              

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 7 

wTarnobrzegu 

w ramach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W ramach 

przyznanych  środków doposażono pracownie chemiczną, biologiczną, geograficzną i fizyczną. 

Koszt zadania 17 930,00 zł. 

2. Kontynuowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu Projekt pt. 

„Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+. Akcja 1: 

Mobilność Edukacyjna.  Celem realizacji projektu jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia 

zawodowego,  podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników,  

ułatwienie osobistego rozwoju, zdolności adaptacyjnych. 

Kwota dofinansowania – 693 826,56 zł. 

3. Kontynuowano w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu projekt pt. „Witnesses of the Second 

World War” tj. „Świadkowie II wojny światowej” w ramach programu ERASMUS+. Akcja 2: 

Partnerstwa strategiczne – współpraca  szkół.  Celem Projektu jest wszechstronny rozwój 

umiejętności kluczowych uczniów poprzez realizację filmów dokumentalnych (wywiadów) ze 

świadkami II wojny światowej oraz opracowanie materiałów edukacyjnych. 

Kwota dofinansowania– 109 816,75 zł. 

4. Kontynuowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu projekt pt. „Bogaci 

w doświadczenia zawodowe- atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu Erasmus + Akcji 1 

:Mobilność edukacyjna. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych 

i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku 

pracy. 

Kwota dofinansowania– 448 957,08 zł. 

5. Kontynuowano w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu projekt pt. „W stronę lepszej szkoły” 

w ramach programu ERASMUS+. Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Celem Projektu jest 

doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej poprzez udział w kursach, szkoleniach, obserwacji 

pracy nauczycieli  za granicą w celu podniesienia jakości pracy w szkole. 

Kwota dofinansowania z umowy – 155 937,30 zł. 
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6. Wdrożono w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu projekt  pt.: „Praktyki 

bez granic najlepszą inwestycją  w przyszłość”. 

Kwota przyznanego dofinansowania – 364 209,32 zł. 

7. Wdrażano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu projekt pt.: „Lepszy nauczyciel – 

lepszy uczeń. Doskonalenie kompetencji językowych i pedagogiczno-metodycznych nauczycieli 

ZSP1w Tarnobrzegu”. 

Kwota przyznanego dofinansowania – 114 449,54 zł. 

8. Rozpoczęto w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu projekt  pt. „Europejski Kongres 

Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” finansowany jest przez 

Narodową Agencję Programu Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół. Zadaniem 

projektu jest zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz 

zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalność oraz ingerencja  człowieka. Uświadomienie im, 

jak bardzo człowiek wpływa na środowisko naturalne oraz co może zrobić w celu jego ochrony. 

Kwota przyznanego dofinansowania – 137 442,51 zł. 

9. Rozpoczęto w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu projekt pt.  „Media. Co potem”. 

Finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy 

szkół. Zadaniem projektu jest pokazanie wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie, 

zwiększonego dostępu do informacji oraz ich wpływu na życie człowieka. Ponadto projekt ma 

uwrażliwić uczniów na  nieprawdziwe informacje i przekłamania, rolę reklamy i jej wpływ 

na odbiorcę, zwłaszcza młodego oraz na rolę wolności prasy i mediów, cenzury, etyki i 

krytycznego myślenia. 

Kwota przyznanego dofinansowania – 86 737,90 zł. 

10. Rozpoczęto w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu projekt pt. „Społeczności lokalne szansą 

na uczenie się”. finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa 

współpracy szkół,. Zadaniem projektu jest pokazanie uczniom wartości, jakie niesie za sobą 

środowisko lokalne oraz jak istotna  jest aktywacja lokalnych społeczności, stowarzyszeń, 

organizacji lokalnych oraz pozarządowych dla dobra wszystkich mieszkańców.  

Kwota przyznanego dofinansowania – 133 682,74 zł. 

11. Rozpoczęto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu projekt pt. ,,Europejskie 

praktyki drogą do sukcesu” finansowany jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus + 

w ramach Sektora Kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych 

i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy. 

Kwota przyznanego dofinansowania – 636 051,62 zł. 

     Gmina Tarnobrzeg otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa żłobka 

miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu”, w ramach Modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 Ministerstwa Rodziny Pracy iPolityki 

Społecznej. 

     Zadanie polegało na budowie budynku żłobka dla 60 dzieci, w trzech grupach wiekowych. I grupa 

15 dzieci do 1 roku życia, II grupa 22 dzieci od 1 do 2 lat, III grupa 23 dzieci od 2 -3 lat oraz zakupie 

wyposażenia do pomieszczeń żłobka. Powstały sale dla dzieci wraz ze strefą wejściową 

do przyprowadzania i odbioru dzieci, bawialnią, sypialnią, toaletami oraz magazynem. Żłobek 
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wyposażony został w pełnowymiarową kuchnię oraz wszystkie niezbędne pomieszczenia 

do poprawnego funkcjonowania budynku. Zagospodarowano również teren wokół żłobka i 

wykonano  plac zabaw. W ramach wyposażenia zakupiono: wyposażenie meblowe trzech sal, szatni, 

pomieszczeń biurowych, wyposażenie do kuchni oraz pozostałych pomieszczeń. Zakupiono:  również 

zabawki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

Żłobek rozpoczął funkcjonowanie 15 października 2018 r. 

Wartość zadania 3 594 000 zł, kwota dofinasowania: 1 218 000 zł.  

 

Cel operacyjny B.2.1 Wzrost dostępności  kompleksowej opieki medycznej i jakości systemu 

ochrony zdrowia 

 1 1   

Poprawa bazy ochrony zdrowia poprzez rozbudowywanie  i 

modernizację istniejącej infrastruktury oraz poprawę 

wyposażenia w celu jej dostosowywania do potrzeb i 

uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych i prawnych, 

 1 1   
Zwiększanie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry 

medycznej 

 1 1   
Zwiększanie dostępności do kompleksowej opieki medycznej 

osób w wieku starczym 

 1  1  
Popieranie współpracy jednostek ochrony zdrowia i organizacji 

pozarządowych w zakresie promocji zdrowia 

 1  1  
Zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego trybu życia 

poprzez edukację zdrowotną 

 

Działania podjęte w 2018 roku  

      W roku 2018 odbyło się szereg akcji profilaktycznych i działań zdrowotnych prowadzonych przez 

Urząd Miasta Tarnobrzega tj.: 

▪ Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy 

▪ Badania  profilaktyczne mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 

▪ Badania  profilaktyczne cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 

▪ Kiermasz Zdrowia i Urody dla mieszkańców Tarnobrzega 

▪ Kiermasz Rozmaitości  ”Od młodości do starości” 

▪ Piknik dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” 

      Wdrożenie i realizacja programu zdrowotnego pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciw 

grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020”dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1958 r. 

(powyżej 60 roku życia) zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tarnobrzega 

      Kontynuacja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o 

szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem 

szczepionki koniugowanej 13walentnej”. 

      Wdrożenie i realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 

2018-2022. Założenia Programu: upowszechnianie wiedzy oraz różnych form pomocy i oparcia 

społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, zwiększenie integracji 
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społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna, działania informacyjne 

o dostępnych formach pomocy z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, 

aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób 

z zaburzeniami psychicznymi przez PUP. 

 

Cel operacyjny B.3.1. Poprawa integracji społecznej 

 1    

Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez rozwój sektora 

ekonomii społecznej, w tym m.in. w oparciu o spółdzielnie 

socjalne 

1     
Uruchomienie w Tarnobrzegu ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej (OWES) 

  1 1  

Rozwijanie nowych form wsparcia indywidualnego 

i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową 

i społeczną grupom szczególnie narażonych na życie w ubóstwie 

oraz osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy 

  1 1  

Zwiększenie dostępu do instytucji opieki nad dziećmi i osobami 

zależnymi (żłobki, przedszkola, ośrodki pobytu dziennego dla 

osób starszych itp.), 

  1 1  

Zwiększenie aktywności zawodowej osób objętych pomocą 

społeczną (w szczególności osób w wieku 15-30 lat, powyżej 50 

lat, osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych opuszczający 

placówki opiekuńczo – wychowawcze) 

  1 1  

Integrowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji 

społecznej i zawodowej, 

  1   
Wspieranie rozwoju środowiskowych form wsparcia na rzecz 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, 

  1   

Rozwijanie sytemu wsparcia poprzez działania z zakresu 

łagodzenia skutków niepełnosprawności, wzmocnienia systemu 

wczesnej interwencji rehabilitacyjnej, likwidacji barier 

architektonicznych oraz kształtowania pozytywnych postaw 

wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 

 1 1   

Kontynuowanie rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz 

dostosowywania budynków do wykorzystania na cele 

mieszkaniowe lub inne umożliwiające włączenie społeczne. 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu 

W 2018 r. prace społecznie użyteczne (PSU) zaplanowano dla 25 osób z II profilem w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. Bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac przysługuje, za każdą 
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przepracowaną godzinę, świadczenie w wysokości 8,10 zł, tj. 324 zł miesięcznie. Od czerwca 2018 

r. stawkę tę podniesiono do wysokości 8,30 zł za godzinę. W 2018 roku, zgodnie z informacją 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, PSU realizowane były w ramach projektu 

regionalnego, skierowanego wyłącznie dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat, dla 

których został ustalony II profil pomocy. Po podpisaniu umowy możliwe było skierowanie 12 osób, 

które przeszły badania lekarskie i mogły rozpocząć wykonywanie PSU. Niestety wprowadzenie 

ograniczenia wiekowego spowodowało odrzucenie wielu osób zainteresowanych pracami społecznie 

użytecznymi. Były to osoby przede wszystkim po pięćdziesiątym roku życia. Dopiero po otrzymaniu 

przez PUP środków z rezerwy możliwe było skierowanie kolejnych 8 osób. Łącznie prace społecznie 

użyteczne wykonywało 20 osób w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. W 2018 roku na świadczenia z 

tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydano kwotę 40 448,40 zł, z czego 60% tj. 

24 269,04 zł stanowiło dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, a pozostała 

kwota tj. 16 179,36 zł to wkład Gminy Tarnobrzeg. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z realizacją programu „Za życiem”( Dz. U. z 2017 r. poz. 1292) art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy 

nakłada obowiązek przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione treningowe lub 

mieszkania chronione wspierane. Zatem dnia 30 marca 2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu mieszkania chronione od 1 kwietnia 2018r. zostały 

przekształcone w mieszkania chronione treningowe. 

Z mieszkań chronionych treningowych w Tarnobrzegu zlokalizowanych w budynku przy ul. 

Wędkarskiej 3 skorzystało w 2018r. 17 osób tj. (6 osób samotnych, 1 rodzina 3-osobowe, 4 rodziny 

2-osobowe). 

W 2018 roku z Programu Aktywizacja i Integracja skorzystało 7 osób.  

W roku 2018 roku kontynuowano realizację dwóch projektów oraz rozpoczęto nowy projekt. 

KIS (Klub Integracji Społecznej) Tarnobrzeg – włącz się od dziś – projekt zakończono 

30.09.2018 r. 

Wartość projektu: 466 155,81 zł. Dofinansowanie UE: 396232,43 zł. Budżet państwa: 46200,38 zł. 

Wkład własny:23723,00 zł .Termin realizacji 01.04.2017-30.09.2018r.  

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 34 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z terenu m. Tarnobrzega. 

W ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu, jego działalność jest kontynuowana w ramach trwałości projektu, które 

stanowiło kryterium niezbędne do uzyskania dofinansowania. 

Wsparciem w ramach programu objęto 43 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Udział w Klubie Integracji Społecznej zakończyło 35 osób. 

Działanie skierowane były m.in. dla 28 osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, 

19 osób otrzymało wsparcie w postaci kursów zawodowych - z czego 18 Uczestników ukończyło 

kursy, a 13 osób zdało egzaminy państwowe i otrzymało kwalifikacje zawodowe. 20 osób skierowano 

na 5-miesięczne staże zawodowe. Dzięki projektowi zatrudnienie otrzymało 11 osób. 

W ramach projektu 14 uczestników Projektu (zarejestrowanych w PUP, III profil) otrzymało wsparcie 

poprzez Program Aktywizacja i Integracja. 
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Tarnobrzeg dla Seniorów 

Termin realizacji: 01.05.2017-31.12.2018r. – rozliczenie projektu w I-II 2019r. stan obecny: 

Wartość projektu: 346 955,70 zł. Wkład własny: 17 480,00 zł. 

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania 

35 oraz zwiększenie wiedzy, umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami niesamodzielnymi 

u 20 opiekunów nieformalnych. 

W ramach projektu wsparciem objęto: 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. 

W ramach projektu Seniorzy otrzymali wszechstronne wsparcie: z usługi teleopieki skorzystało 

22 uczestników Projektu, z sąsiedzkich usług opiekuńczych - 7 Uczestników Projektu, z usług 

opiekuńczych 14 Uczestników Projektu. Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania 

Seniora - 7 dni w tyg., od 8:00-20:00. W ramach projektu Seniorzy objęci byli wsparciem w postaci 

poradnictwa dietetycznego, rehabilitacyjnego, psychologicznego i pielęgnacyjnego w miejscu 

zamieszkania. 

20 opiekunów nieformalnych skorzystało i ukończyło szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz poradnictwo psychologiczne. 

Osiągnięte efekty w ramach projektu: 

▪ Zwiększenie samodzielności, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, utrzymanie niezależności, 

podniesienie jakości życia, opóźnienie wsparcia instytucjonalnego Seniorów; 

▪ Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 

▪ podniesienie kompetencji, umiejętności opiekuńczych Opiekunów Nieformalnych; 

▪ zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej. 

▪ Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i sąsiedzkie usługi opiekuńcze są kontynuowane 

w ramach trwałości projektu, które to  kryterium było niezbędne do uzyskania dofinansowania. 

 

Asystent Seniora 

Wartość projektu: 538 247,32 zł. Dofinansowanie z UE: 457 510,22 zł. Wkład własny: 26 928,00 zł. 

Termin realizacji: 01.05.2018-31.12.2020 r. 

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z m. Tarnobrzega w miejscu 

ich zamieszkania 26 (21Kobiet i 5Mężczyzn) powyżej 60roku życia. poprzez zwiększenie dostępu 

i objęcie ich usługami opiekuńczymi do 31.12.2020r. 

W ramach projektu Seniorzy otrzymają wszechstronne wsparcie w postaci: Teleopieki dla 5 Seniorów 

mieszkających samotnie - Uczestnicy otrzymają opaskę działającą  poza miejscem zamieszkania, 

z której będą mogli korzystać w momencie zagrażającym ich życiu, w sytuacji upadku itp., 

Sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 10 Uczestników Projektu, Usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 7 dni w tygodniu, od 8:00-20:00 dla 6 niesamodzielnych Seniorów. Wprowadzenie 

nowych form w postaci usług asystenckich dla 5 niesamodzielnych Uczestników Projektu, którzy z 

powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny) objęci zostaną usługą  7 dni w 

tygodniu, w godz. od 8-20, wsparcie będzie obejmowało m.in.: wsparcie w przemieszczaniu się do 

lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych, połączone z asystą w tych miejscach. 

Dla wszystkich Uczestników projektu planowany jest zakup detektorów czadu lub dymu w zależności 

od potrzeb. 
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Planowane efekty: 

▪ Zwiększenie jakości życia, opóźnienie wsparcia instytucjonalnego Seniorów; 

▪ Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i w miejscu zamieszkania; 

▪ Zwiększenie dostępu do usług asystenckich 

▪ Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 

▪ Zwiększenie samodzielności w realizacji codziennych czynności domowych i życiowych 

 

"Grunt to rodzina" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

i budżetu państwa. Wartość projektu 421 171,25. Wkład UE 357 995,56. Okres realizacji projektu: 

01.06.2018 r. – 30.11.2018 r. 

 

Celem głównym projektu „Grunt to Rodzina” jest zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 

gminy Tarnobrzeg woj. podkarpackie. 

Grupa docelowa: osoby zamieszkałe na terenie gminy Tarnobrzeg – opiekunowie (rodzice lub rodzice 

zastępczy) wymagający specjalistycznego wsparcia w procesie wychowawczym oraz dzieci od 7-go 

do 18-go roku życia przeżywające trudności szkolne. Projekt zakłada udział zarówno opiekuna jak 

i dziecka z tej samej rodziny, ale nie wyklucza udziału tylko jednej osoby z danej rodziny. Warunkiem 

niezbędnym udziału w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub korzystanie ze świadczeń dla rodzin zastępczych 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rezultatem działań ma być poprawa funkcjonowania Uczestników Projektu w społeczeństwie oraz 

poprawa relacji w rodzinach, które objęte zostaną działaniami. 

Zaplanowane formy wsparcia: 

▪ specjalistyczne porady psychologa, 

▪ udział w spotkaniach grup samopomocowych, 

▪ szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla opiekunów, 

▪ zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla dzieci, 

▪ zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe, 

▪ 10-dniowy obóz integracyjno-terapeutyczny. 

W strukturach MOPR działa Dom Dziennego Pobytu. W 2018 r. na 31 grudnia było 50 miejsc, 

skorzystało 53 osoby (zwolniło się 3 miejsca i zostały przyjęte kolejne osoby z listy). Oczekujących 

było 144 osoby. 
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Cel operacyjny B.4.1. Rewitalizacja oraz optymalne wykorzystanie obiektów i zasobów 

dziedzictwa kulturowego 

  1   

Poprawa stanu zachowania i ochrona obiektów oraz miejsc 

cennych kulturowo oraz przeciwdziałanie procesowi ich 

dewastacji i degradacji 

  1 1  
Kontynuowanie prac związanych z restauracją obiektu zamku  

dzikowskiego 

  1 1  

Przystosowanie kolejnych pomieszczeń do pełnienia funkcji 

związanych z kulturą, turystyką oraz obsługą spotkań i 

konferencji 

 1    

Realizacja projektów związanych z uporządkowaniem i 

renowacją  infrastruktury parku zamkowego obejmujących m.in. 

Ochronę bioróżnorodności oraz kształtowanie  przestrzeni  

rekreacyjno-edukacyjnej 

1     

Kompleksowa odbudowa zespołu tzw. kuchni magnackiej oraz 

nadanie mu  społecznie użytecznej funkcji harmonijnie 

wpisującej się w całość kompleksu. 

1     
Odnowienie obiektów powozowni, domu zarządcy, elektrowni  

oraz  ich rewitalizacja   

  1 1  
Rozwój imprez kulturalnych w obiektach zamkowych i ich 

otoczeniu 

 1    
Włączenie odnowionego zamku w  projekty  sieciowe wiążące go 

z zamkami w Baranowie Sandomierskim oraz Sandomierzu 

 1 1 1  Kompleksowa renowacja obiektów klasztoru dominikańskiego 

 1    
Poprawa ekspozycji gotyckiego kościoła pw. Św.  Marii 

Magdaleny w Miechocinie 

 

Działania podjęte w 2018 roku  

W roku 2018 przekazano dotację z budżetu miasta Tarnobrzega na trwające prace konserwatorskie 

i restauratorskie przy zabytku: 

- zespół kościelno-klasztorny OO Dominikanów w Tarnobrzegu – 100 000,00 zł, 

- ogrodzenie wraz z bramą główną, boczną i bramkami otaczające kościół Św. Marii Magdaleny 

w Tarnobrzegu-Miechocinie – 150 000,00 zł. 

W sierpniu 2018 r. zakończyło się zadanie pn.: „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 

kulturowego  miasta Tarnobrzega”, które polegało na  remoncie pomieszczeń w zabytkowej części 

TDK oraz na zamontowaniu systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem. 

Zakres zadania obejmował również: zagospodarowanie otoczenia, wykonanie iluminacji i oświetlenia 

zewnętrznego oraz wymianę ogrodzenia. 

Wartość zadania- 2 715 583,85 zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 2 263 934,98 zł. 
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08.11.2018 r. Gmina Tarnobrzeg podpisała umowę dotacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na realizację zadania dot. „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji 

w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” w ramach programu Infrastruktura kultury. 

W ramach zadania wyremontowane zostały pomieszczenia przeznaczone pod stałą wystawę 

pt. „Dzieje Tarnobrzega" dodatkowo zakupione zostało wyposażenie wystawiennicze. Wartość 

zadania wynosi 335 000,00 zł, cały koszt zadania pokryty zostanie z otrzymanej dotacji. 

 

Cel operacyjny B.4.2. Zbudowanie zintegrowanej oferty kulturalnej dla mieszkańców i 

przyjezdnych. 

1 1    
Zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych poprzez 

stosowanie nowych technologii komunikacyjnych 

 1 1   

Wzrost liczby wydarzeń i projektów kulturalnych m.in poprzez 

merytoryczne i finansowe wsparcie w zakresie wkładów 

własnych 

 1    

Sprzyjanie oddolnym inicjatywom kulturalnym, które ze względu 

na poziom artystyczny wydatnie przyczyniają się do promocji 

miasta 

 1    
Restrukturyzacja instytucji kultury pod kątem optymalizacji 

działania 

 1    

Wykreowanie unikalnej i specyficznej dla Tarnobrzega imprezy 

kulturalnej, która będzie trwale funkcjonowała w krajowym  

kalendarzu imprez 

  1 1  

Kontynuowanie oraz rozwijanie festiwalu “Dni Tarnobrzega” 

oraz innych imprez które sprawdziły się i spotykają z dobrym 

przyjęciem 

 1 1   Rozwijanie innowacyjnej infrastruktury kulturalnej 

1     

Rozwijanie współpracy z instytucjami kultury w Sandomierzu, 

Stalowej Woli oraz współpracy regionalnej w zakresie zadań z 

dziedziny kultury 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

Zrealizowane w sierpniu 2018 r. zadanie pn.: „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 

kulturowego miasta Tarnobrzega”, które polegało na  remoncie pomieszczeń w zabytkowej części 

TDK oraz na zamontowaniu systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem 

przyczyniło się do osiągniecia celu rozwijanie innowacyjnej infrastruktury kulturalnej. 

Realizacja obchodów „Dni Tarnobrzega” jest corocznie rozwijana tak aby dostosować obchody 

święta miasta do potrzeb mieszkańców uczestniczących w tym wydarzeniu. 

 

Cel operacyjny B.5.1. Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
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 1 1   

Realizacja projektów związanych z lokalizacją i budową 

infrastruktury  sportowej na terenach wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego, która poprzez  dostosowanie do  najwyższych 

współczesnych standardów wpłynie na wzbogacenie oferty 

turystycznej miasta 

  1 1  

Systemowe poprawianie stanu i budowa ogólnodostępnej 

infrastruktury dla sportu powszechnego, w tym w szczególności 

placów i urządzeń do zabaw i gier ruchowych, 

  1 1  

Wspieranie rozwoju sportu szkolnego i pozalekcyjnych form 

aktywności ruchowej, w tym działalności uczniowskich 

i środowiskowych klubów sportowych dzieci i młodzieży 

 1      Rozwijanie systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

Gmina Tarnobrzeg dofinansowuje imprezy realizowane przez podmioty zewnętrzne. W roku 

ubiegłym dofinansowane zostały: Festiwal Satyrblues, Familiady w osiedlach miasta. 

Kalendarz imprez z podziałem na miesiące na dany rok zamieszczony jest na stronie internetowej 

miasta. Informacje o imprezach i wydarzeniach są również rozpowszechniane przez lokalne 

i regionalne media (prasa, radio, telewizja). 

Cyklicznie organizowane są wydarzenia  kulturalne: Dni Tarnobrzega, Festiwal Nalewek, 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”, Jarmark Dominikański, Satyr 

Blues Night, Jarmark Bożonarodzeniowy, Parada Mikołajów i Sylwester. 

Gmina Tarnobrzeg otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) na wykonanie czterech siłowni zewnętrznych na czterech osiedlach miasta 

zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego:  

 

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu wraz z placem zabaw” 

Zakres: 

- budowa siłowni plenerowej składająca się z sześciu urządzeń siłowych oraz trzech urządzeń 

sprawnościowych; nawierzchnia: pod urządzenia sprawnościowe - nawierzchnia bezpieczna 

z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm, amortyzujących 

upadek dzieci; pod urządzenia siłowni - nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze 

zielonym, amortyzująca upadek; cześć komunikacyjna z kostki betonowej koloru piaskowego łączącą 

urządzenia sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi; strefa relaksu: stół do gry 

w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie tablice z regulaminem oraz trzy 

stojaki na rowery; ogrodzenie urządzeń sprawnościowych: ogrodzenie panelowe wysokości 1,00 m. 

wraz z furtką; nasadzenia. 

Wartość robót: 130 556,70 zł w tym dofinansowanie z MSiT – 50 000 zł.  

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”  
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Zakres: 

- budowa siłowni plenerowej składająca się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do 

gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz 

pięciu stojaków na rowery, nasadzeń, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – 

nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie 

ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru szarego. 

Wartość robót: 111 505,02 zł w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł. 

 

Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu 

Zakres: 

- budowa siłowni plenerowej na podłożu z kostki brukowej wraz z urządzeniami na podłożu 

bezpiecznym ze sztucznej trawy o kolorze zielonym oraz montaż elementów strefy relaksu: montaż 

betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, 

nasadzenia krzewów i drzew, budowa ogrodzenia;  

- budowa drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 m, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu wokół 

altany oraz stołu. 

Wartość robót:   144 591,09 zł brutto w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł.  

 

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu  

Zakres prac: 

- budowa siłowni plenerowej: składająca się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu do gry 

w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz trzech 

stojaków na rowery, nasadzeń , wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia 

bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie ścieżki pieszej 

z kostki betonowej koloru piaskowego; demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż 

jego w nowym miejscu. 

Wartość robót: 71 641,05 zł brutto w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł.  

W lutym 2018 roku Gmina Tarnobrzeg złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki  wniosek 

o dofinansowanie dla projektu pn.: "Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia".  

Decyzją Ministra Sportu przedmiotowy wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 223 500,00 zł 

w ramach Programu Rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa II – Zadania 

Modernizacyjne. 

W ramach ww. inwestycji, wycenionej na kwotę 549 877,69 zł Beneficjent zaplanował wykonanie:  

1. Ocieplenia i remont pokrycia dachowego. 

2. Remontu pomieszczeń siłowni tj.: 

- prac rozbiórkowych, 

- przebudowy ścianek, 

- wymiany wykładziny, 
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- malowania ścian, 

- poprawy wydajności istniejącej klimatyzacji tj. montaż dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych 

typu podsufitowego, 

- wyklejenia okien zlokalizowanych na południowej ścianie zewnętrzną folią refleksyjną, 

- wymiany stolarki drzwiowej w szatniach i toaletach, - renowacji i uzupełnienia okładzin z płytek w 

szatniach i toaletach, 

- wymiany instalacji i armatury sanitarnej oraz suszarek w szatniach i toaletach, 

- wymiany instalacji elektrycznej w tym: opraw oświetleniowych, włączników/gniazd w szatniach  

i toaletach, 

-zakupu dostawy i montażu wyposażenia szatni damskiej i męskiej tj. 70 szafek ubraniowych, 

- zakupu, dostawy i montażu wyposażenia sali treningowej w lustra, 

- zakupu, dostawy i montażu sprzętu sportowego do sali treningowej tj. dwóch bieżni, dwóch 

ergometrów eliptycznych, ergometru wioślarskiego, dwóch rowerów magnetycznych, dwóch 

rowerów spiningowych, atlasu wielofunkcyjnego. 

Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania planowane jest na koniec roku 2019. 

 

W lutym 2018 roku Gmina Tarnobrzeg złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek 

o dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy 

Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu”. 

Decyzją Ministra Sportu przedmiotowy wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 317 700,00 zł 

w ramach Programu Rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa I – Zadania Przyszkolne.  

W ramach ww. inwestycji, wycenionej na kwotę 635 544,59 zł., Beneficjent zaplanował wykonanie: 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu, Opisywany obiekt pełnić 

będzie funkcję boiska do siatkówki, dwóch niezależnych boisk do koszykówki, boiska do piłki 

ręcznej/nożnej oraz kortu tenisowego. Powierzchnia projektowanego boiska wynosić będzie 

873,44m² (szer. 21,20m x dł. 41,20m). Zakres inwestycji poza budową boiska obejmuje wykonanie 

ciągu komunikacyjnego, łączącego przedmiotowy obiekt z istniejącym chodnikiem, budowę 

piłkochwytów wokół boiska  oraz sztucznego oświetlenia. Projektowana nawierzchnia boiska 

wykonana zostanie w nieurazogennej technologii EPDM. Beneficjent zaplanował również zakup 

i montaż wyposażenia dla: boisk do koszykówki (stalowy stojak wraz z tablicą oraz obręczą - 4 szt.), 

boiska do siatkówki (wzmacniane słupki aluminiowe z wewnętrznym mechanizmem naciągowym 

oraz siatką całosezonową), boiska do piłki ręcznej (aluminiowe bramki o wymiarach 3x2m wraz 

z siatką – 2szt.), boiska do tenisa (wzmacniane słupki aluminiowe z wewnętrznym mechanizmem 

naciągowym oraz siatką całosezonową). 

Zakończenie realizacji przedmiotowego zadnia planowane jest na koniec roku 2019. 

Ponadto wykonano następujące inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego: 

- Budowa placu zabaw na Placu Górnika, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Górnika”   

Zakres prac :roboty przygotowawcze, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) 

placu zabaw, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw. 

Wartość robót:   99 761,14  brutto 
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- Rewitalizacja Placu Górnika (wykonanie globusa, przełożenie linii energetycznej nn., wykonanie 

pergoli) – wartość robót: 123 000,00 zł 

- Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu: 

 - budowa altany, 

 - wymiana zadaszenia nad piaskownicami,  

 - wymiana nawierzchni chodnika, 

 - remont oświetlenia, 

 - rozbudowa instalacji monitoringu, 

 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, 

 - dostawa i montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), 

 - ławki z oparciem (szt.3), kosz na śmieci, stojak na rowery (szt. 1),  

 - wyposażenie altany - kpl. grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.). 

Wartość robót: 105 527,62  zł brutto. 

Wyłoniono Wykonawcę zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska 

piłkarskiego na stadionie miejskim przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu – wartość zadania: 83 

900,00 zł. 

 

Cel operacyjny B.6.1. Wzrost aktywności obywatelskiej oraz współpracy instytucji społecznych  

z publicznymi 

  1 1  Rozwój inicjatywy budżetu obywatelskiego 

 1    
Sprzyjanie inicjatywom społecznym w zakresie aktywizacji osób 

50+, w tym Tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 1 1   

Promowanie większego wykorzystywania przez organizacje 

pozarządowe funduszy zewnętrznych poprzez motywacyjny 

system wsparcia finansowego przeznaczony na wkłady własne. 

 1    

Zwiększanie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji 

publicznych (osobowych i infrastrukturalnych) dla rozwijania 

aktywności obywatelskiej, 

1  1   

Promowanie współpracy oraz integracji  III sektora poprzez 

wpieranie działań służących sieciowaniu, koordynacji oraz 

monitorowaniu działalność, w tym rozwijanie centrów wsparcia 

organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. 

 1 1   

Poprawa komunikacji i wymiany informacji pomiędzy sektorem 

publicznym a obywatelami, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

lokalnych mediów, 

 1 1   
Ułatwienie dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
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Działania podjęte w 2018 roku 

Dzięki projektom zrealizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej, ze środków budżetu 

państwa poprzez programy ministerialne oraz środków własnych w latach poprzednich mieszkańcy 

mają od 2108 r. nowe możliwości wykorzystania istniejących aplikacji internetowych tj.: 

▪ wniesienia opłaty za czynności urzędowe z wykorzystaniem E Płatności; 

▪ dostępu do elektronicznego dziennika oraz  i-Przedszkola  oraz możliwość potwierdzania profilu 

zaufanego, niezbędnego do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP; 

▪ dokonania zapłaty kartą w kasie urzędu – również z wykorzystaniem kodu BLIK; 

▪ wniesienia wpłaty z użyciem telefonu komórkowego na stanowiskach w Biurze Obsługi 

Interesantów; 

▪ w godzinach pracy urzędu. 

 

Cel strategiczny C:Poprawa wykorzystania zasobów przyrodniczych, wzmocnienie ochrony przed 

zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako bieguna wzrostu. 

Cel operacyjny C.1.1. Poprawa stanu, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej 

  1 1  
Kontynuacja przeobrażeń układu komunikacyjnego i stref 

parkingowych 

  1 1  

Kontynuacja przebudowy skrzyżowań układu komunikacyjnego 

miasta wraz z poprawą jego funkcjonalności, bezpieczeństwa i 

przepustowości 

 1    

Rozwój i rewitalizacja terenów budownictwa 

wielomieszkaniowego i jednorodzinnego, wraz z rozwojem 

infrastruktury usługowej 

1     
Budowa  wysokosprawnego skojarzonego układu 

kogeneracyjnego 

 1    Przebudowa sieci cieplnej w Tarnobrzegu 

 1 1 1  
Rewitalizacja istniejących systemów gospodarki wodno-

ściekowej miasta 

 1    
Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla inwestorów (w 

zakresie uzbrojenia w sieci wodociągowo-kanalizacyjne) 

 1 1   Modyfikacja technologii uzdatniania wody 

     Budowa nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody pitnej 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. realizowany był przez Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. projekt Gospodarka wodno-

ściekowa w Tarnobrzegu -Etap II ze środków Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Działanie 2.3 gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. 
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Zakres rzeczowy zadania ma celu przeprowadzenie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej, 

wodociągowej, modernizację i poprawę działania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu oraz 

Stacji Uzdatniania Wody obsługującej miasto Tarnobrzeg, a także zakup specjalistycznych pojazdów 

do obsługi systemu kanalizacyjnego i wodociągowego.  

Wartość zadania 85 827 183,45 zł 

Kwota dofinansowania 44 483 601,18 zł 

 

Cel operacyjny C.2.1. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

 1 1   
Budowa drogi obwodowej oraz prowadzenie aktywnych działań 

na rzecz budowy obwodnicy Tarnobrzega 

1     
Zaangażowanie w działania lobbingowe na rzecz doprowadzenia 

do realizacji strategicznej dla Tarnobrzega drogi S74 

  1 1  
Systemowa realizacja działań związanych z modernizacją i 

rozbudową sieci drogowej na terenie miasta 

1     Realizacja projektu budowy nowego dworca multimodalnego 

 1    

Utrzymywanie roboczej współpracy z władzami wojewódzkimi 

celem integracji lokalnych działań inwestycyjnych w kontekście 

rozwoju Tarnobrzega wskazanego w strategii regionalnej jako 

biegun wzrostu 

1     

Udział w realizacji projektów partnerskich z Urzędem 

Marszałkowskim w zakresie modernizacji linii kolejowych nr 25 

oraz 71 

 

Działania podjęte  w 2018 roku 

W 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Miasta Tarnobrzega", która zostanie wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace 

budowlane realizowane będą w latach 2019-2021 do tego czasu wyłoniony zostanie wykonawca 

dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych w ramach ww. zdania. 

Projekt przewiduje budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości 9 km 

wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowań, oświetlenia ulicznego, 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustów, przejść dla zwierząt, rond i skrzyżowań, 

dróg serwisowych (w tym przebudową istniejących dróg w celu dostosowania do parametrów dróg 

serwisowych), ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, elementów ochrony środowiska, 

systemu odwodnienia, budową/przebudową sieci uzbrojenia oraz dróg gminnych i wojewódzkich na 

odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą.  

Data podpisania umowy o dofinansowanie 28 września 2017 r. Wartość zadania 61 422 963 zł. Kwota 

dofinansowania 42 441 529 zł 

W 2018 r. miasto pozyskało środki  z promes na usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na następujące zadania: 



260 | S t r o n a  

 

▪ ,,Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na 

osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu” - Promesa z 05.03.2018r . Wartość zadania 763 461,00zł. 

Kwota dotacji 608 000,00 zł. 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+388 – 0+720 w miejscowości 

Tarnobrzeg” - Promesa z 28 marca 2018 r. Wartość zadania 413 372,98zł. Kwota dotacji 

211 178,00zł. 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122R ul. Siewnej w km 0+000-0+123 w miejscowości Tarnobrzeg”. 

Promesa z 6 lipca 2018r. Wartość zadania 130 953,12zł. Kwota dotacji 60 000,00  zł 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaułek w km 0+003-0+079 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Promesa z 6 lipca 2018r. Wartość zadania 101 519,90zł. Kwota dotacji 60 000,00 

▪ „Remont drogi gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009-0+300 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Promesa z 4 września 2018 r. Wartość zadania 159 661,93zł. Kwota dotacji 

127 729,00zł. 

Gmina wykonała dokumentacje projektowe dla zadań związanych z modernizacją i rozbudową sieci 

dróg: 

▪ Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na osiedlu Wielowieś - 8 900,00 zł; 

▪ Podział opracowanej dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 

wraz ze skrzyżowaniem ulicy Sikorskiego -Wyszyńskiego -Zwierzyniecka w Tarnobrzegu – 

kwota: 3 690,00 zł; 

▪ Chodnik przy ulicy Wisłostrada na osiedlu Nagnajów – 7.600,00 zł; 

▪ Przebudowa chodników przy ulicy Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulica Gruntową  

do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego 6.100,00 zł. 

 

Cel operacyjny C.2.2. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz rozwój e-usług. 

 1 1 1 

  

Wzmacnianie stosowania technologii komunikacyjno-

informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-

kultury i e-zdrowia 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. wdrożono projekt pn.:„Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania 

miastem i oświatą”. W ramach projektu zakupiono  zintegrowany system oświatowy, oparty 

na otwartej, cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces decyzyjny 

oraz umożliwiającej udostępnienie danych publicznych i świadczenia e-usług, a także elektronizację 

kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. W ramach projektu zakupiono 306 zestawów komputerowych, 34 

skanery, 102 urządzenia aktywne i 36 urządzeń UTM, dla szkół, przedszkoli, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i Urzędu Miasta. 

Stworzono profesjonalną serwerownię w urzędzie do obsługi systemu. Dzięki realizacji projektu, przy 

pomocy komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy opiekun dziecka 

będzie mógł zapisać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatności on–line, 

korzystać z elektronicznego dziennika i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, zaś mieszkańcy 

czy podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać min. opłat za dzierżawę, opłat za zajęcie pasa 

drogowego, opłat za użytkowanie wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podatków. Klienci będą 

powiadamiani o zbliżającym się terminie opłaty lub upływie terminu zapłaty podatku itp. 

Projekt swym zasięgiem obejmuje wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta 

Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny. Wartość 
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projektu wynosi 4 990 257,80 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota w wysokości 

4 182270,57 zł. 

 

Cel operacyjny C.3.1. Poprawa stopnia zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami  

naturalnymi oraz technologicznymi. 

 1    
Troska o stan techniczny urządzeń hydrotechnicznych 

zapewniających ochronę bierną przed powodziami 

  1   

Stosowanie nowoczesnych systemów ostrzegania i reagowania 

w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz likwidacji negatywnych 

skutków powodzi 

 1    
Nowoczesne systemy ostrzegania, reagowania i likwidacji 

skutków katastrof ekologicznych oraz pożarów 

   1  Modernizacja i unowocześnienie wyposażenia osp w sprzęt 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. zakończono prace związane z modernizacją wałów na terenie miasta: 

-  Trześniówka V - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie osedla 

Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce 

woj. podkarpackie" (PZMiUW) – obiór w 2018 r. 

- Wisła – Etap I – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+590 – 15+819 na odcinku 

od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego  

i świętokrzyskiego) – ogłoszony przetarg (PZMiUW) – odbiór w 2018 r. 

Zadania te realizowane były przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

a po zmianie nazwy w 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

W 2018 r.: podjęto działania mające na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa mieszkańców 

poprzez modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Zakupiono oraz zamontowano 

2 syreny alarmowe elektroniczne – głośnikowe o mocy 900W oraz rozpoczęto proces modernizacji 

obecnie istniejących syren wraz z ich osprzętem.  

Od kilku lat działa na obszarze miasta Tarnobrzega system ostrzegania smsowego. Do roku 2017 

używany był SIM SMS. Od roku 2018 używamy systemu O!strzegator.  

Jest on o tyle wygodniejszy, iż nie trzeba podawać szczegółowych danych przy rejestracji, a jedynie 

ściągnąć aplikację na telefon z dostępem do internetu. 

Obecnie zarejestrowanych jest ok. 4 tys. użytkowników. System ten pozwala na zamieszczanie 

wszelkiego rodzaju ogłoszeń, powiadomień, ostrzeżeń na terenie miasta. Pozwala również na 

zawężenie ostrzeżenia czy podanie informacji do konkretnej ulicy czy osiedla.  

Do końca roku 2018 gmina korzystała również z usługi oferowanej przez firmę Meteosky 

ze Szczecina. Usługa polegała na przysyłaniu informacji o stanie pogodowym, dróg, oblodzeń 

i wszelkiego innego rodzaju powiadomień dot. pogody na terenie miasta Tarnobrzega. Od 2019 roku 
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zrezygnowano z ww. usługi, jako że podobne dane otrzymujemy bez opłat od Wojewody 

Podkarpackiego. 

W roku 2018 jednostki OSP Miasta Tarnobrzega zostały doposażone w niżej wymieniony sprzęt. 

1. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono sprzęt medyczny dla 

wszystkich OSP Tarnobrzeg – torby medyczne PSP R1, defibrylatory, deski ortopedyczne. 

2. Pompę szlamową WTX40 Honda – OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów. 

3. Pompę szlamową WTX40 Honda – OSP Tarnobrzeg os. Dzików. 

4. Pompę pływającą POSEIDON – OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów. 

5. Przeprowadzono kapitalny remont i doposażono Łódź ratowniczą HARPUN 550 pozyskaną z 

Policji a obecnie funkcjonującą w OSP Tarnobrzeg os. Ocice. 

6. Wykonano remonty strażnic OSP os. Zakrzów i Sobów. 

7. Zakupiono najaśnice w technologii LED na maszty pneumatyczne do wszystkich OSP Miasta 

Tarnobrzega z dofinansowaniem WFOŚiGW. 

8. Zakupiono syreny alarmowe do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na 

terenie miasta Tarnobrzega z dofinansowaniem WFOŚiGW 

9. Wykonano projekt budowlany nowej strażnicy dla OSP Tarnobrzeg os. Dzików. 

 

Cel operacyjny C.3.2. Rozwój systemów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego  

  1 1  

Uaktywnienie lokalnych społeczności do działań na rzecz 

podnoszenia lokalnego bezpieczeństwa w ramach samopomocy 

obywatelskiej rozwój systemów monitoringu wspieranie 

inicjatyw oddolnych 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W roku 2018 wraz z przedstawicielem firmy zajmującej się montażem systemów monitoringu 

miejskiego sprawdzano możliwości techniczne zainstalowania nowych punktów monitoringu 

wizyjnego miasta Tarnobrzega po przeanalizowaniu finansowym i po konsultacjach podczas 

posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapadła decyzja dotycząca rozpoczęcia 

realizacji inwestycji rozbudowy Miejskiego Monitoringu Wizyjnego Miasta Tarnobrzega: 

▪ Osiedle Wielowieś tereny rekreacyjno-sportowe „STAWIK” zamontowano kamerę obrotową 

obejmującą swoim zasięgiem cały teren rekreacyjny. 

▪ Osiedle Sobów uzupełniono istniejący punkt kamerowy o kamerę stacjonarną obejmującą swoim 

zasięgiem plac zabaw. 

▪ Aleja Lipowa wykonano punkt kamerowy z kamerą ruchomą obejmującą swoim zasięgiem teren 

całej Alei Lipowej. 

▪ Włączono do systemu monitoringu wizyjnego miasta ruchomą kamerę na ulicy Tracza 

obejmującą swoim zasięgiem nowo wybudowane parkingi przy w/w ulicy. 

We wszystkich wymienionych punktach kamery obrotowe zostały wprowadzone w stan patrolu. 
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Cel operacyjny C.4.1.Promocja i rozwój stosowania Odnawianych Źródeł Energii oraz efektywnego 

wykorzystania energii 

 

    1 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz realizacja projektów 

związanych z termomodernizacją kolejnych obiektów  

użyteczności publicznej 

 1    

Podejmowanie projektów związanych z instalacją systemów 

fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym 

1     
Budowa elektrowni solarnych na  terenach  nie nadających się na 

inne inwestycje 

 1    

Prowadzenie szerokiej akcji promującej instalowanie modułów 

fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych  przez  

mieszkańców 

 1    
Inicjowanie innowacyjnych projektów  promujących energetykę 

odnawialną oraz efektywne korzystanie z energii. 

1     

Budowa oświetlenia ulic oraz terenów rekreacyjnych z 

zastosowaniem energooszczędnych technologii led oraz nowych 

generacji instalacji fotowoltaicznych 

1     Rewitalizacja historycznego obiektu elektrowni tarnowskich 

 

Działania podjęte w 2018 roku  

27.09.2018 r. zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego dwa projekty w procedurze konkursowej, 

do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

poddziałanie 3.3.1  Realizacja planów niskoemisyjnych i poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji. Są 

to projekty, które realizowane będą dla mieszkańców miasta.  

„Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania gazowych 

i opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej 

c.w.u w budynkach wielorodzinnych”,  poddziałanie 3.3.1. 

Zakres zadania zakłada:  

budowę, przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych i likwidację piecyków gazowych; 

wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.; wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego 2-

funkcjyjnego w wybranych budynkach; wymianę istniejącego węzła ciepłowniczego 2-funkcyjnego 

w 12 budynkach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 21 Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Siarkowiec, wymianę w 143 domach jednorodzinnych dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, 

kotłów na paliwa stałe), obejmujące:  

▪ demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 

▪ instalację kotła gazowego  

▪ montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej. 
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Wartość projektu: 10 301 415 zł. Poziom dofinansowania środków z UE wynosi 85%– 7 918 600 zł. 

Czas realizacji: 2019-2021. 

„Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek” 

montażu ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek” w 38 budynkach 

jednorodzinnych, poddziałanie 3.3.2 

Zakres zadania zakłada:  

▪ demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła na paliwa stałe, 

▪ instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, 

▪ niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę. 

Wartość projektu: 745 317,00 zł. Poziom dofinansowania środków z UE wynosi 85%. - 584 715,00 

zł. Czas realizacji: 2019- 2020. 

 

Cel operacyjny C.5.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych 

 1 1   

Realizacja programu kompleksowego zagospodarowania 

otoczenia Jeziora Tarnobrzeskiego na cele rekreacyjno-

turystyczne 

 1    
Budowa drogi opaskowej oraz sieci ścieżek rowerowych wokół 

Jeziora 

 1    Kontynuacja przebudowy traktu historyczno-społecznego 

 1    
Kontynuacja przeobrażeń układu staromiejskiego powiązana z 

eliminacją nieodpowiednich funkcji 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

Decyzją  Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego i Gorzyc” został  wybrany do dofinasowania ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI 

Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej, uzyskując  

największą liczbę punktów.  

Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego - etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego  

na cele rekreacyjne i turystyczne.  

Planowany zakres: 

ulica Plażowa:  

▪ parking wraz z pawilonem sanitarnym,  

▪ 2 punkty gastronomiczne, 

▪ altana grillowa, 

▪ miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,  

▪ park linowy,  
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▪ mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.  

 

ulica Żeglarska:  

▪ parking 

▪ 2 punkty gastronomiczne 

▪ altana  grillowa  

▪ budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju 

rodzinnego oraz  sanitariaty 

▪ mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.  

▪ plac zabaw  

 

przy ulicy Ocickiej: 

▪ altana grillowa 

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg:  8 832 795,35 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych: 

7 181 134,43 zł. Dofinansowanie: 5 153 182,06 zł. Czas realizacji 2019-2021. 

Jest to projekt, który został złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski 

i Gorzyce. 

Całkowita wartość projektu: 18 773 551,21 zł. Dofinansowanie: 9 717 715,41 zł  

Projekt pn: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” zgłoszony 

został w 2016 r. w ramach konkursu RPO  WP 2014-2020 do działania 5.1 Infrastruktura drogowa – 

projekty z zakresu dróg lokalnych. 

Projekt znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania 

w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – 

projekty z zakresu dróg lokalnych. 

Przewiduje się budowę odcinka o długości 1940 m (ul. Żeglarska) oraz rozbudowę odcinka  

o długości 2655 m (ul. Plażowa). Projektuje się jezdnie dwupasmową jednokierunkową, separacje 

ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez wykonanie odrębnego pasa 

rowerowego i chodników oddzielonych pasem zieleni, wykonanie odwodnienia liniowego drogi, 

kanału technologicznego, oświetlenia, oznakowania.  

Ponadto skrzyżowanie ulicy Żeglarskiej z ulicą Siarkową zaprojektowano jako rondo. Odwodnienie 

ul. Żeglarskiej projektuje się w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki 

deszczowe do najniższego punktu wyposażonego w przepompownię z separatorem zanieczyszczeń 

oraz kanałem tłocznym. Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków deszczowych 

zaprojektowano szczelny zbiornik odparowujący. 

Wartość projektu ogółem – 13 017 712,00 zł. Dofinansowanie – 9 999 055,19 zł. Wkład własny – 3 

018 656,81  zł. 

W przypadku powstania rezerw finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania 

w/w projektu. 
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Cel operacyjny C.5.2. Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznej Miasta. 

   1  

Przygotowywanie i uchwalenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego adekwatnie do wzrastających 

potrzeb wynikających z dynamicznego rozwoju miasta 

   1  Sprawne dokonywanie zmian w planach istniejących 

  1 1  

Wprowadzenie regulacji dotyczących umieszczania nośników 

reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i 

magazynowania odpadów 

 1    

Zapewnianie ochrony krajobrazu kulturowego poprzez 

przeciwdziałanie nadmiernej ingerencji w formę architektoniczną 

obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję 

 1    

Dążenie do poprawy estetyki rynku (np.  Elewacje kamienic)  

oraz popieranie  stopniowego przekształcania obiektów, które 

architektonicznie nie pasują do charakteru starówki 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. trwały prace nad przygotowaniem i uchwaleniem kolejnych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Uchwały podjęte w 2018 r.: 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 

w Tarnobrzegu uchwałą nr LIII/570/2018Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 2 marca 2018 r.(Dz. Urz. 

z 26.03.2018 r. poz. 1343), 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Tarnobrzegu uchwalony uchwałą nr LIII/571/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 2 marca 

2018 r. (Dz. Urz. z 27.03.2018 r. poz. 1363) 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu 

uchwalona uchwałą nr LVI/594/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. 

z 08.06.2018 r. poz. 2705), 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu 

uchwalona uchwałą nr LXIII/664/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 12 września 2018 r. (Dz. 

Urz. z 25.09.2018 r. poz. 4036). 

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

będące w trakcie realizacji: 

- uchwała nr XXVII/252/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Centrum w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LVII/609/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, 
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- uchwała Nr LVII/610/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Ocice w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału 

zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego 

w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXI/649/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenieTarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXIV/674/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu. 

W zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 

miasta Tarnobrzega znajdują się zapisy dotyczące regulacji dotyczących umieszczania nośników 

reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Nie 

podjęto uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na podstawie 

ustawy z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu. 

 

Cel operacyjny C.5.3. Poprawa spójności przestrzennej osiedli tarnobrzeskich 

   1  

Systemowa realizacja projektów poprawy jakości dróg lokalnych 

oraz infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo (chodniki, 

oświetlenie) 

1     Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

   1  
Popieranie działań służących poprawie estetyki ulic oraz 

porządku 

 

Działania podjęte w 2018 roku 

W 2018 r. miasto pozyskało środki  z promes na usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania dotyczące remontu dróg 

lokalnych: 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+388 – 0+720 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Wartość zadania 413 372,98zł. Kwota dotacji 211 178,00zł 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122R ul. Siewnej w km 0+000-0+123 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Wartość zadania 130 953,12zł. Kwota dotacji 60 000,00  zł 

▪ „Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaułek w km 0+003-0+079 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Wartość zadania 101 519,90zł. Kwota dotacji 60 000,00 zł. 

▪ „Remont drogi gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009-0+300 w miejscowości 

Tarnobrzeg”. Wartość zadania 159 661,93zł. Kwota dotacji 127 729,00zł 

Gmina wykonała dokumentacje projektowe dla zadań związanych z modernizacją i rozbudową 

sieci dróg na osiedlach miasta: 
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▪ Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na osiedlu Wielowieś - 8 900,00 zł; 

▪ Podział opracowanej dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 723 wraz ze skrzyżowaniem ulicy Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka 

w Tarnobrzegu – kwota: 3 690,00 zł; 

▪ Chodnik przy ulicy Wisłostrada na osiedlu Nagnajów – 7.600,00 zł; 

▪ Przebudowa chodników przy ulicy Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulica 

Gruntową do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego 6.100,00 zł. 
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19. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

19.1. PROMOCJA REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W TYM 

MIEJSC ZABYTKOWYCH 

 

 Realizują program opieki nad zabytkami w 2018 roku zrealizowanych zostało szereg działań 

promujących regionalne dziedzictwo kulturowe, w tym miejsca zabytkowe zlokalizowane 

na terenie miasta Tarnobrzega.  

1. Utworzono Punkt Informacji Turystycznej w Tarnobrzegu zlokalizowany przy 

ul. Mickiewicza 11a. Punkt ten prowadzony był przez tarnobrzeskie struktury PTTK 

„Siarkopol”. 

2. Utworzono ciąg pieszo-rowerowy od Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików. W 2018 roku 

zrealizowany został drugi etap tego zadania z trzech zaplanowanych. Realizacja odbywała 

się w okresie od 21.02.2018 roku do 07.05.2018 roku. Wartość zadania wyniosła 

88 608,14 zł. 

3. Uruchomiono wypożyczalnię miejskich rowerów. W ramach systemu funkcjonowało 

80 rowerów zlokalizowanych w 10 stacjach-parkingach. 

4. Zorganizowano II turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega w Zamku 

Tarnowskich w Dzikowie w dniu 01.09.2018 roku. 

5. Zorganizowano Rodzinne Kino Letnie na trawie w Parku Dzikowskim w dniu 04.09.2018 

roku. 

6. Utworzono ścieżkę historyczno – przyrodniczą pn: „Śladami górnictwa i przemysłu 

siarkowego” (http://siarkowasciezka.tbg.net.pl/), której otwarcie i akcja promocyjna 

nastąpiła w grudniu 2018 roku. 

 

19.2. REWALORYZACJA - PROWADZENIE PRAC REMONTOWO- 

KONSERWATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH: 

 

 Prowadzenie prac remonto-konserwatorskich to ważne zadanie w aspekcie opieki nad 

zabytkami. W 2018 roku zrealizowano w tym zakresie: 

7. Konserwacja figurki Najświętszej Marii Panny w ramach zadania pn. „Ładne centrum 

Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega”. Prace zakończono 23.05.2018 roku. Wartość 

zadania wyniosła 15 438,08 zł. 

8. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury – remont 

i renowacja części zabytkowej TDK. Prace zakończono 27.07.2018 roku. Wartość zadania 

wyniosła 2 715 583,85 zł. 
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9. Wykonanie prac konserwatorskich pomnika oraz przy pomniku Odzyskania Niepodległości 

wraz z zagospodarowaniem terenu położonym na działce nr ewid. 1136 osiedle Sobów. 

Zrealizowany został I etap zadania w okresie od 13.08.2018 roku do 29.10.2018 roku. 

Wartość zamówienia wyniosła 59 359,10 zł. 

10. Przeniesienie i renowacja pomnika Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Piłsudskiego. Zadanie realizowane w okresie od 06.09.2018 roku do 29.10.2018 

roku. Wartość zadania: 61 612,50 zł. 

11. Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega 

– wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie robót wykończeniowych 

pierwszego piętra – pomieszczenia nr 104, 105, 106, 107, 108. Zadanie realizowane 

w okresie od 11.10.2018 roku do 29.11.2018 roku. Wartość zamówienia: 188 839,56 zł. 

12. Wykonanie izolacji budynku siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 na Dzienny 

Dom SENIOR +. Zadanie realizowane od 20.08.2018 roku do 03.10.2018 roku. Wartość 

zamówienia: 188 044 zł. 

13. Rewitalizacja Placu Górnik: 

◼ I etap: pergola i globus 23.10.2017 – 26.09.2018 wartość zamówienia: 123 000 zł 

◼ II etap: plac zabaw 2018r. wartość zamówienia: 99 761, 14 zł 

◼ III etap: mini boisko w trakcie realizacji do 05.07.2019 wartość zamówienia: 98 045,15 

zł 

14. Zakończenie remontu na cmentarzu wojennym I i II wojny światowej przy ul. Targowe. 

Zadanie ukończono 29.10.2018 roku. Wartość zamówienia: 277 365 zł. 

15. Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 na terenie 

Parku Dzikowskiego. Zadanie rozpoczęto 05.03.2018 roku. Obecnie jest w trakcie 

realizacji, a planowane zakończenie robót nastąpi 16.09.2019 roku. Wartość zamówienia 

wynosi 1 474 770 zł. 

 

19.3. ROZSZERZENIE ZASOBU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

GMINY 

 

Aktualizacja strefy układu urbanistyczno – krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków 

 

19.4. EDUKACJA I POPULARYZACJA WIEDZY O REGIONALNYM 

DZIEDZICTWIE KULTUROWYM 

 

Ustanowienie roku 2018, uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega, rokiem Hieronima Kazimierza 

Dekutowskiego ps. „Zapora”. 
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20. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA  
 

 Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został uchwalony w dniu 26 

stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega  nr XXXVIII/361/2017. 

 Jest to dokument strategiczny, który spaja i całościowo ujmuje wszystkie działania 

rewitalizacyjne, opisuje sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

a także cele, misję i wizję działań rewitalizacyjnych w Tarnobrzegu. 

 Program rewitalizacji umożliwi 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. 

 O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, 

które złożyły wnioski projektowe, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie 

i wspólnoty mieszkaniowe czy parafie. Podstawowym kryterium dla projektów 

rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich 

wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy. 

 Obszar zdegradowany jest przestrzenią, na której występują negatywne zjawiska społeczne 

(w szczególności bezrobocie, przestępczość, niedostatek, niski poziom kapitału społecznego) 

współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w sferze: 

▪ gospodarczej (niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw), 

▪ środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi), 

▪ przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną), 

▪ technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym). 

 Wyznaczenie zdegradowanych obszarów miasta możliwe było dzięki szczegółowej 

diagnozie przeprowadzonej w ramach każdej z tych sfer. 

 Rewitalizacja nie może jednak być prowadzona na całości tych terenów, ponieważ obszar 

rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być 

zamieszkiwany przez więcej niż 30% jej mieszkańców. 

 Obszar rewitalizacji to fragment miasta, na którym zamierza się prowadzić działania 

rewitalizacyjne. Obejmuje on tę część obszaru zdegradowanego, która cechuje się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk (m.in. bezrobocie, ubóstwo, depopulacja czy problemy 

w sferze infrastrukturalnej). Jest to ponadto obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju 

Tarnobrzegu. 
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Obszar rewitalizacji: 

▪ nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

▪ nie może obejmować terenów zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

 Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, 

kolejnym etapem było wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji jest obszarem, na którym prowadzona będzie proces rewitalizacji.  

 Wyznaczenie, która z części obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji 

nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na obszarze tym 

koncentracja negatywnych zjawisk jest szczególna. Dokonano tego w oparciu o dane 

statystyczne dotyczące różnych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych czy 

technicznych w mieście. 

 Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Znaczenie dla rozwoju Tarnobrzegu można oceniać na różne sposoby, choć istotność danego 

obszaru powinna wynikać przede wszystkim z gminnych dokumentów strategicznych. Ta część 

miasta powinna być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, 

na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze. Do oceny istotności obszaru można 

posłużyć się też analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar wpisujący się w zasady 

ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta zwartego, zasada 

niskoemisyjności1. 

 

Obszar zdegradowany 

 Na obszarze miasta Tarnobrzeg zidentyfikowano 3 osiedla, na których koncentrują się 

problemy społeczne.  

▪ Przywiśle 

▪ Wielopole 

▪ Serbinów 

 Na obszarach tych zdiagnozowano również występowanie problemów: gospodarczych, 

środowiskowych przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

Ponadto za obszar zdegradowany uznano teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, który wymaga 

dalszego zagospodarowani, aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał. 

 

Obszar rewitalizacji 

Biorąc pod uwagę, że obszary zdegradowane w Tarnobrzegu znacznie przekraczały 

dopuszczalną Wytycznymi rewitalizacji liczbę mieszkańców, zdecydowano się przeprowadzić 

dalsze analizy, które pozwoliły na znalezienie obszaru szczególnej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych i obszaru o szczególnych znaczeniu dla rozwoju lokalnego, mając 
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na uwadze przede wszystkim charakter problemów społecznych występujących na obszarach 

ich koncentracji oraz potrzebę aktywizacji gospodarczej miasta.  

 Bazując na wynikach analizy danych statystycznych, wskaźnikach opisujących poziom 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego, a także na wynikach badań 

ankietowych z mieszkańcami, biorąc pod uwagę znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju 

gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji: 

✓ OSIEDLE PRZYWIŚLE – PODOBSZAR REWITALIZACJI: SKALNA GÓRA 

Lokalizacja: ul. Skalna Góra (część) 

✓ OSIEDLE WIELOPOLE – PODOBSZAR REWITALIZACJI: DEKUTOWSKIEGO 

Lokalizacja: ul. St. Wyspiańskiego (część), H. Dekutowskiego (część), Targowa 

(część), Kochanowskiego, Moniuszki, Kościuszki 

✓ OSIEDLE SERBINÓW – PODOBSZAR REWITALIZACJI: ZWIERZYNIECKA 

Lokalizacja: ul. M. Dąbrowskiej (część), Zwierzyniecka (część), J. Matejki (część) 

✓ PODOBSZAR REWITALIZACJI: JEZIORO 

Lokalizacja: tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, zlokalizowanego w południowej 

części miasta 

 Tym samym obszar rewitalizacji w Tarnobrzegu składa się z 4 podobszarów, w tym 3 

podobszarów zamieszkałych oraz 1 podobszaru niezamieszkałego, który posiada istotne 

znacznie dla rozwoju lokalnego.  

 Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat każdego z obszarów. 

 

Osiedle Przywiśle – Podobszar Rewitalizacji: SKALNA GÓRA 

 
Rysunek 17. Mapa 1. Podobszar rewitalizacji – Skalna Góra 

 

Źródło: opracowanie własne  
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MOCNE STRONY 

▪ Lokalizacja z dala od ruchliwego centrum miasta, a tym samym cisza, spokój, 

bezpieczeństwo 

▪ Sąsiedztwo Wisły – bliskość terenów rekreacyjnych 

▪ Sąsiedztwo infrastruktury sportowo-rekreacyjna (basen, hala sportowa stadion, korty 

tenisowe, skate park, siłownia zewnętrzna, park) 

▪ Sąsiedztwo Tarnobrzeskiego Domu Kultury 

▪ Obszar bezpieczny 

 

SŁABE STRONY 

▪ Starzejące się społeczeństwo 

▪ Niska aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców 

▪ Niski poziom przedsiębiorczości 

▪ Występowanie zjawisk patologicznych (np. pokątne spożywanie alkoholu) 

▪ Brak odpowiedniej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

▪ Słabe skomunikowanie obszaru z centrum miasta. 

▪ Zły stan infrastruktury technicznej i komunikacyjna (zły stan dróg i chodników, zbyt 

mało miejsc parkingowych) 

▪ Zły stan techniczny budynków 

▪ Zaniedbana zieleń (parki, skwery)  

▪ Wysoki poziom degradacji terenów położonych przy Wiśle 

 

Osiedle Wielopole – Podobszar Rewitalizacji: DEKUTOWSKIEGO  

 Obszar wskazany do rewitalizacji ze względu na szczególną koncentrację problemów 

społecznych, współwystępujących z problemami gospodarczymi, środowiskowymi, 

przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi. 

 Liczba zamieszkałych: 6 251 osób (stan na 31.012.2015), co stanowi 12,92% mieszkańców 

gminy. 

Powierzchnia obszaru: 37,95 ha, co stanowi 0,44% powierzchni gminy. 

Lokalizacja: ul. St. Wyspiańskiego (część), H. Dekutowskiego (część), Targowa (część), 

Kochanowskiego, Moniuszki, Kościuszki. 
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Rysunek 18. Mapa 2. Podobszar rewitalizacji – Dekutowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

MOCNE STRONY 

▪ Dobra lokalizacja, bliskość centrum 

▪ Dużo zieleni 

▪ Dobra komunikacja 

▪ Koncentracja instytucji publicznych (szpital, przychodnia, straż pożarna, instytucje 

pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobek miejski) 

▪ Infrastruktura sportowo rekreacyjna (siłownia zewnętrzna, orlik). 

▪ Infrastruktura społeczna (środowiskowy dom kultury, klub seniora) 

 

SŁABE STRONY 

▪ Bezrobocie 

▪ Zjawisko bezdomności oraz alkoholicy w przestrzeni publicznej – zakłócanie spokoju 

▪ Występowanie zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkotyki) 

▪ Hałas, duży ruch uliczny 

▪ Nieestetyczne otoczenie, bałagan 

▪ Brak miejsc parkingowych 

▪ Brak rozrywek, atrakcji, miejsc spędzania czasu wolnego 

▪ Zdegradowany budynek usługowy przy ulicy Targowej 

 

Osiedle Serbinów – Podobszar Rewitalizacji: ZWIERZYNIECKA 

 Obszar wskazany do rewitalizacji ze względu na szczególną koncentrację problemów 

społecznych, współwystępujących z problemami gospodarczymi, przestrzenno-

funkcjonalnymi oraz technicznymi.  

Liczba zamieszkałych: 6 746 osób (stan na 31.012.2015), co stanowi 13,95% udziału ogółem. 
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Powierzchnia obszaru: 21,61 ha, co stanowi 0,35% udziału ogółem. 

Lokalizacja: ul. M. Dąbrowskiej (część), Zwierzyniecka (część), J. Matejki (część). 

 

Rysunek 19. Mapa 3. Podobszar rewitalizacji – Zwierzyniecka 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

MOCNE STRONY 

▪ Lokalizacja - bliskość centrum miasta 

▪ Osiedle bezpieczne, ciche i spokojne 

▪ Dobra komunikacja 

▪ Duża liczba sklepów 

▪ Dużo zieleni 

▪ Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (siłownia zewnętrzna, stadion, stawy wędkarskie, 

korty tenisowe, dydaktyczna ścieżka rekreacyjna) 

▪ Infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, przychodnie, środowiskowa świetlica 

seniora) 

▪ Aktywnie funkcjonująca parafia (hospicjum, noclegownia, żłobek, placówka 

całodobowej opieki) 

▪ Instytucje wspierające biznes (Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

Inkubator Przedsiębiorczości, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) 

▪ Wolne tereny inwestycyjne (przy ulicy Zwierzynieckiej i Curie Skłodowskiej – duża 

koncentracja działalności gospodarczej) 

▪ Targowisko 

▪ Mieszkania socjalne 
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SŁABE STRONY 

▪ Bezrobocie 

▪ Występowanie zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkotyki) 

▪ Zły stan dróg i chodników 

▪ Nieestetyczne otoczenie, brud, bałagan 

▪ Zbyt mało miejsc parkingowych 

▪ Niewystarczająca ilość terenów rekreacyjnych, zaniedbanie istniejących 

▪ Brak rozrywek, atrakcji, miejsc spędzania czasu wolnego 

▪ Degradacja budownictwa mieszkaniowego (Matejki, Zwierzyniecka) 

▪ Podobszar Rewitalizacji JEZIORO  

▪ Obszar wskazany do rewitalizacji ze względu na istotne znacznie dla rozwiązywania 

problemów społecznych występujących w przestrzeni miejskiej, w tym bezrobocia, 

poprzez aktywizację gospodarczą związaną z ofertą wypoczynkową i rekreacyjną. 

Ponadto zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wniesienie istotny wkład 

w rozwiązanie problemu, zgłaszanego przez mieszkańców dot. brak miejsc oraz 

terenów do rekreacji i wypoczynku.  

▪ Liczba zamieszkałych: teren niezamieszkały. 

▪ Powierzchnia obszaru: 560 ha, co stanowi 6,56% udziału ogółem. 

▪ Lokalizacja: tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, zlokalizowanego w południowej 

części miasta. 

 

Rysunek 20. Mapa 4. Podobszar rewitalizacji Jezioro 

 

Źródło: opracowanie własne  
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MOCNE STRONY  

▪ Korzystna lokalizacja Jeziora w odniesieniu do układu komunikacyjnego oraz 

sąsiedztwa terenów zamieszkałych w mieście, jak też w odniesieniu do innych 

ośrodków miejskich  

▪ Duża powierzchnia lustra wody, sprawiająca, że jest to jeden z większych zbiorników 

wodnych w tej części kraju 

▪ Dobry stan wód Jeziora  

▪ Istniejąca infrastruktura techniczna, w tym dostępność sieci energetycznej, 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej  

 

SŁABE STRONY: 

▪ Brak zagospodarowania znacznej części przestrzeni otaczającej zbiornik  

▪ Konieczność zainwestowania dużych środków finansowych w celu nadania nowych 

funkcji gospodarczych oraz społecznych  

▪ Podsumowanie obszarów rewitalizacji 

▪ Podsumowując, obszar rewitalizacji w Tarnobrzegu składa się z 4 podobszarów, w tym 

3 podobszarów zamieszkałych oraz 1 podobszaru niezamieszkałego, który posiada 

istotne znacznie dla rozwoju lokalnego.  

▪ Łącznie na obszarze rewitalizacji mieszka 13 297 osób, co stanowi 27,49% 

mieszkańców gminy. 

▪ Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 631,14 ha, co stanowi 7,39% powierzchni 

miasta. 

▪ Obszar rewitalizacji charakteryzuje się bardzo silną koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności depopulacji, ubóstwa, bezrobocia i alkoholizmu. Na 

obszarze rewitalizacji występują ponadto negatywne zjawiska gospodarcze, 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne. 

▪ Liczba ludności poszczególnych podobszarów rewitalizacji 

 

Rysunek 21. Powierzchnia  poszczególnych podobszarów rewitalizacji (w hektarach) 

 

Skalna Góra
3,58

Dekutowskiego 
37,95

Zwierzyniecka 
21,61

Jezioro
560

Skalna Góra

Dekutowskiego

Zwierzyniecka

Jezioro



279 | S t r o n a  

 

 

Wizja i cele rewitalizacji oraz kierunki działań 

Wizja obszaru rewitalizacji jest jego oczekiwanym obrazem przyszłości, wyobrażeniem tego 

jak będzie wyglądać po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych. 

Działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim skupiać się na eliminowaniu 

najistotniejszych problemów społecznych, wykorzystując przy tym istniejący potencjał oraz 

szanse wynikające z otoczenia.  

W Tarnobrzegu obszar rewitalizacji składa się z trzech podobszarów zamieszkałych, na których 

występuje bardzo silna koncentracja problemów społecznych oraz podobszaru 

niezamieszkałego, którego zagospodarowanie może przynieść wymierne korzyści dla miasta, 

także w kontekście rozwiązywania problemów społecznych na obszarach ich koncentracji. 

 

Rysunek 22. Wizja obszarów przeznaczonych do rewitalizacji 

 

Cele działań rewitalizacyjnych 

Struktura operacyjna programu rewitalizacji zbudowana została w oparciu o wynikające 

bezpośrednio z wizji obszaru rewitalizacji cele rewitalizacji. 

Cele rewitalizacji wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej miasta i są odpowiedzią na problemy występujące 

na obszarze rewitalizacji. Przy ich określaniu zostały także uwzględnione zapisy krajowych 

i wojewódzkich dokumentów strategicznych. Ponadto cele, jak też kompletny pomysł na 

rewitalizację w Tarnobrzegu oparty został na mocnych stronach oraz szansach pojawiających 

się w otoczeniu obszaru rewitalizacji.   

W odpowiedzi na oczekiwany obraz obszaru rewitalizacji, ujęty w wizji zdefiniowano 4 cele 

rewitalizacji: 

1. Osiedla Przywiśle, Serbinów i Wielopole to aktywne społecznie centrum miasta, o 
wysokiej jakości życia, ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowywanymi terenami zielonymi oraz miejscami do wypoczynku, z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną oraz bogatą ofertą usług.

2. Przestrzeń wokół Jeziora Tarnobrzeskiego to regionalne centrum rekreacji i 
wypoczynku.
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Przegląd projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna oraz zainteresowanie mieszkańców 

i innych interesariuszy programem rewitalizacji przełożyły się na dużą liczbę zgłoszonych 

propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Po analizie formalnej w programie rewitalizacji 

znalazły się 42 projekty, w tym 38 projektów podstawowych i 4 przedsięwzięcia dodatkowe. 

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lista planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmuje 

zdefiniowane na etapie tworzenia programu rewitalizacji projekty i zadania, charakteryzujące 

się znacznym stopniem zaawansowania ich planów realizacji. 

Są to projekty, które co do zasady zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują 

silną zbieżność z celami rewitalizacji (wysoki wpływ na rozwiązywanie przede wszystkim 

problemów społecznych oraz pobudzanie aktywności gospodarczej). 

 

Tabela 45. Lista projektów podstawowych i ich stan realizacji w 2018 r. 

Lp. Podmiot zgłaszający Tytuł projektu 
Stan realizacji 

zadania w 2018r. 

Cel 1. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizacji 

1. 
Gmina Tarnobrzeg 

 

Rozwój instytucji kultury i zasobów 

dziedzictwa kulturowego 

Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez przebudowę 

Tarnobrzeskiego Domu Kultury  

Zadanie zostało 

zrealizowane w 

2018 r. w zakresie 

remontu 

zabytkowej części 

TDK 

2. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie  

Modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Tarnobrzegu 

Zadanie nie 

zrealizowane 

• Wzmocnienie aktywności społecznej 
mieszkańców obszarów rewitalizacjiCel 1

• Poprawa jakości życia na obszarze 
rewitalizacjiCel 2

• Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku 
w oparciu o potencjał Jeziora TarnobrzeskiegoCel 3

• Zwiększenie aktywności gospodarczej miasta 
TarnobrzegCel 4
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3. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 

Integracja społeczna na rzecz 

aktywizacji zawodowej na 

rewitalizowanym obszarze gminy 

Tarnobrzeg 

Zadanie 

planowane do 

realizacji w latach 

2019-2020 

4. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 
KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś 

Zadanie w trakcie 

realizacji  

5. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 
Możliwości w aktywności 

Zadanie w trakcie 

realizacji  

6. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 

Pomoc dla Tarnobrzeskich Rodzin 

Zastępczych 

Zadanie w trakcie 

realizacji  

7. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 
Tarnobrzeg dla Rodziny 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

8. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 
Tarnobrzeg dla Seniorów 

Zadanie w trakcie 

realizacji  

9. TTBS 

Specjalna strefa Rewitalizacji 

dotycząca mieszkalnictwa w 

Tarnobrzegu-diagnoza problemu 

społecznego 

Brak realizacji 

10. Dom Pomocy Społecznej 
Remont budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Tarnobrzegu 

W 2018 r. 

wykonano remont 

dachu 

11. Stowarzyszenie ESTETKA 
Budowa centrum rehabilitacji i 

wspierania organizacji pozarządowych  
Brak realizacji  

12. Szkoła Podstawowa nr 10 Lekkoatletyka na Serbinowie 
Zadanie  

realizowane 

13. Szkoła Podstawowa nr 10 Klasa pod chmurką 
Zadanie  

realizowane 

14. Szkoła Podstawowa nr 10 Rusz się przyjacielu i zadbaj o siebie 
Zadanie  

realizowane 

15. Szkoła Podstawowa nr 10 Ogród edukacyjny 

Zadanie 

planowane do 

realizacji  

16. Szkoła Podstawowa nr 10 Farma iluzji 

Zadanie 

planowane do 

realizacji 

17. Przedszkole nr 12 Wszyscy się uczymy i razem bawimy  
Zadanie  

realizowane 

Cel 2. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji 

18. Gmina Tarnobrzeg 
Budowa obwodnicy miasta 

Tarnobrzega  
Zdanie w trakcie 

realizacji. Termin 
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zakończenia  

2021. 

19. 
Gmina Tarnobrzeg/zarządcy 

obiektów 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej – publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

20. Gmina Tarnobrzeg 

Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej 

miasta Tarnobrzega etap II 

Zdanie 

zakończone w 

2017 r. 

21. Gmina Tarnobrzeg 
Rozwój terenów zieleni na obszarze 

miasta Tarnobrzega 

Zdanie w trakcie 

realizacji 

22. Gmina Tarnobrzeg 

Zagospodarowanie oraz odnowienie 

terenów zieleni rekreacyjnej przy 

Skalnej Górze 

Zadanie do 

realizacji w latach 

2021-2027 

23. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p/w Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy 

Budowa hospicjum  

Trwa budowa 

obiektu ze 

środków Parafii 

24. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Siarkowiec” 

Termomodernizacja budynków 

wielorodzinnych przy ul. Kopernika 

24,26,28,Skalna Góra 7,9, Waryńskiego 

5,7,9 

Zrealizowano 

zadanie przy ul: 

Waryńskiego 

5,7,9 oraz przy ul. 

Kopernika 24,26. 

25. 
Wspólnota Mieszkaniowa 

Targowa 4A 

Termomodernizacja obiektu Wspólnoty 

Mieszkaniowej Targowa 4A w 

Tarnobrzegu wraz z remontem 

infrastruktury towarzyszącej oraz 

zagospodarowaniem otoczenia 

Zadanie nie 

realizowane 

26. 
Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych 

wysokich przy ul. Sikorskiego nr 

9,15,17, Sienkiewicza nr 59, 61, 

Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu 

Zadania w obrębie 

ulic: Sikorskiego: 

9, 15, 17, 59, 61 

zostały wykonane, 

przy 

ul.Kwiatkowskieg

o 3 – prace w toku 

(realizacja w 2019 

r.). 

27. 
Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy 

ul. Skalna Góra nr 

1,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 

w Tarnobrzegu  

 

Zadania w obrębie 

ulic :Skalna Góra: 

1, 3, 5, 8 zostały 

wykonane, przy 

ul.Skalna Góra: 

11, 13 – w planie 

w roku bieżącym 

(2019). 
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Cel 3. Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku w oparciu o potencjał Jeziora 

Tarnobrzeskiego 

28. Gmina Tarnobrzeg 

Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta 

Tarnobrzega poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego – etap I 

Umowa o 

dofinansowanie 

została podpisana 

w 26 marca 2019 

r. Zadanie 

planowane do 

realizacji w latach 

2019-2021. 

29. Gmina Tarnobrzeg 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego – etap II 

Zdanie planowane 

do realizacji w 

latach 2021-2027. 

30. Gmina Tarnobrzeg 

Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta 

Tarnobrzega poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego – budowa 

ulicy Żeglarskiej 

Zdanie planowane 

do realizacji w 

latach 2020-2022. 

31. Gmina Tarnobrzeg 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej na rewitalizowanym 

obszarze miasta Tarnobrzega wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego 

I etap 

zrealizowano 

przez 

Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z 

o.o. w 2018 r. 

32. 

Gmina Tarnobrzeg 

(projekt zgłoszony w wyniku 

konsultacji społecznych) 

Budowa podkarpackiego centrum 

wioślarstwa i kajakarstwa nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim  

Brak realizacji 

33. 
Klub Kajakowy Jezioro 

Tarnobrzeg 

Budowa przystani kajakowej wraz z 

torem regatowym i zapleczem 

technicznym ( Etap I) 

Brak realizacji 

34. Jacht Klub „Siarkopol” 

Budowa Stanicy Żeglarskiej Jacht 

Klubu „Siarkopol” 

 

Brak realizacji 

Cel 4. Zwiększenie aktywności gospodarczej miasta Tarnobrzeg 

35. Gmina Tarnobrzeg 

Przebudowa dróg gminnych w strefie 

gospodarczej w Tarnobrzegu – 

Machowie 

 Złożono w marcu 

2019 r.wniosek o 

dofinansowanie 

ul. Zakładowej z 

FDS 
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36. Powiatowy Urząd Pracy 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

rewitalizowanych obszarów 

poprzemysłowych Tarnobrzega 

Projekt będzie 

realizowany w 

latach 2019-2020 

z EFS 

37. 
Tarnobrzeska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. 

Wsparcie przedsiębiorczości na 

rewitalizowanym obszarze gminy 

Tarnobrzeg 

Projekt będzie 

realizowany w 

latach 2019-2020 

z EFS 

38. 
Tarnobrzeska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. 

Rewitalizacja obiektu służącego do 

świadczenia usług dla startupów oraz 

realizacji projektów społecznych oraz 

jego otoczenia zlokalizowanego na 

zdegradowanych terenach osiedla 

Serbinów 

Brak realizacji 

 

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 Drugą grupę stanowią pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tj. takie, których 

realizacja pozytywnie wpłynie na rozwiązywanie problemów społecznych występujących 

na obszarach rewitalizacji. Są to projekty, które wykazują się tylko częściowym 

oddziaływaniem na obszar rewitalizacji, np. dotyczą infrastruktury lub usług, która 

zlokalizowana jest poza obszarem rewitalizacji, a tylko w części będzie służyć mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji.  

 W tej kategorii ujęto również projekty i przedsięwzięcia, które na etapie tworzenia programu 

rewitalizacji nie zostały szczegółowo zaplanowane. 

 Wszystkie projekty z grupy drugiej odwołują się do drugiego celu strategicznego, tj. 

„Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji” 

 

Tabela 46. Lista projektów dodatkowych realizowanych w 2018 roku. 

Lp. Podmiot zgłaszający Tytuł projektu 
Stan realizacji w 

2018  r. 

Cel 2. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji 

1. 

Gmina Tarnobrzeg (projekt głoszony 

przez mieszkańca w wyniku 

konsultacji społecznych) 

Rewitalizacja przestrzeni 

publicznych na Osiedlu 

Przywiśle w sposób 

respektujący jego charakter 

przy jednoczesnej 

modernizacji i dostosowaniu 

do dzisiejszych wymogów 

Zadanie częściowo 

zrealizowane w 

ramach projektu 

dofinansowanego z 

Programu 

Operacyjnego 

Infrastruktura i 

Środowisko 

„Zagospodarowanie 

terenów zielonych”. 



285 | S t r o n a  

 

2. Miejska Biblioteka Publiczna 

Poprawa estetyki, 

efektywności energetycznej 

oraz funkcjonalności 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. dr. Michała 

Marczaka w Tarnobrzegu 

W latach 2017-

2018 wykonano 

modernizację sali 

odczytowej, 

czytelni głównej 

oraz oddziału dla 

dzieci ze środków 

Ministerstwa 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego. 

3. 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w 

Tarnobrzegu 

Rozbudowa Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w Tarnobrzegu 

Brak realizacji  

4. MOSiR Tarnobrzeg 
Rewitalizacja terenu po 

basenie odkrytym 
Brak realizacji 

 

 Jak wynika z powyższego zestawienia program rewitalizacji, po upływie dwóch lat 

od uchwalenia, jest stopniowo realizowany. Realizacja zadań jest uzależniona w głównej 

mierze od dostępności środków.  

 Ocena stanu realizacji Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 

zostanie przeprowadzona w 2020 r. przez Zespół ds. rewitalizacji, zgodnie z systemem 

monitorowania zawartym w programie.  
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21. STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH 
 

 Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Miasta Tarnobrzega zwany dalej Tarnobrzeskim 

Obszarem Funkcjonalnym (TOF) tworzą: Miasto Tarnobrzeg (Lider) oraz 4 jednostki najściślej 

z nim funkcjonalnie związane, tj. gminy: Baranów Sandomierski, Grębów, Gorzyce i Nowa 

Dęba (Gminy Partnerskie).  

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategia ZIT) została opracowana w związku 

z zawiązaniem partnerstwa Miasta Tarnobrzega wskazanego w Strategii Rozwoju 

Województwa - Podkarpackie 2020  jako biegun wzrostu oraz otaczających gmin: Baranów 

Sandomierski, Gorzyce, Grębów oraz Nowa Dęba. Strategia została  uchwalona przez Radnych 

Miasta  Tarnobrzega Uchwałą nr  XXXVI/354/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 Strategia ZIT zawiera: opis wizji i celów rozwojowych, obszary wsparcia w podziale na 

strefy: gospodarczą, społeczną, przestrzenną i środowiska naturalnego, indykatywną listę 

projektów strategicznych planowanych do realizacji na terenie Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz wykaz działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych Obszaru Funkcjonalnego 

 Cele rozwojowe ujęte w Strategii ZIT są następujące: 

▪ Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację   

i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości. 

▪ Poprawa, jakości życia społeczności lokalnej poprzez integrację i aktywizację 

zawodową włączenie społeczne oraz rozwój usług publicznych w sferze kultury. 

▪ Racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w celu 

zachowania dobrych warunków do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń 

mieszkańców Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

 Cele Strategii osiągnięte zostaną poprzez realizację na obszarze Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego następujących przedsięwzięć: 

▪ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego i Gorzyc (Projekt zintegrowany koordynowany przez Miasto 

Tarnobrzeg). 

▪ Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (Projekt gminy Tarnobrzeg) 

▪ Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski 

i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg (Projekt gmin baranów 

Sandomierski i Gorzyce)  

▪ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach 

MOF Tarnobrzeg (Projekt gminy Baranów Sandomierski) . 

▪ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów (Projekt Gminy Grębów) 
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▪ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni 

ścieków w Gorzycach (Projekt Gminy Gorzyce). 

▪ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości 

Gorzyce (projekt Gminy Gorzyce). 

▪ Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Nowej Dębie 

▪ Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane przez instytucje publiczne na terenie 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt zintegrowany koordynowany przez 

Gminę Nowa Dęba). 

▪ Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz 

Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach (projekt Gminy Gorzyce). 

▪ Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach 

gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt zintegrowany koordynowany 

przez MOPR Tarnobrzeg). 

▪ Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, 

Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, i Gorzyc. (Projekt zintegrowany 

koordynowany przez PUP Tarnobrzeg). 

▪ Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym obszarze gmin: Tarnobrzega Nowej 

Dęby,, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc (Projekt zintegrowany koordynowany 

przez TARR S.A.). 

▪ Utworzenie klastra turystycznego sieciującego wielowymiarowe usługi oraz atrakcje 

lokalne w zintegrowaną ofertę turystyczną mikroregionu skupionego wokół układu 

3 miast. 

▪ Rozszerzenie działalności  Klastra „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny” na obszar gmin: 

powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego. 

▪ Zintegrowany system promocji gospodarczej układu trójpolarnego Tarnobrzeg, 

Sandomierz – Stalowa Wola.  

 

 Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 

Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został  wybrany 

do dofinasowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 

i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej .Wniosek został złożony 

do dofinansowania 14 września 2018 r.  

 Głównym celem niniejszej inwestycji jest: ograniczenie problemów społecznych 

na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego 

i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.Realizacja projektu 

pozwoli na zagospodarowanie zdegradowanych, poprzemysłowych przestrzeni publicznych na 

cele społeczne oraz gospodarcze, uporządkowanie i poprawę estetyki terenów 

rewitalizowanych. 
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 Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego  na cele rekreacyjne i turystyczne. 

Planowany zakres: 

ulica Plażowa: 

▪ parking wraz z pawilonem sanitarnym,  

▪ 2 punkty gastronomiczne, 

▪ altana grillowa, 

▪ miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,  

▪ park linowy,  

▪ mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.  

ulica Żeglarska: 

▪ parking 

▪ 2 punkty gastronomiczne 

▪ altana  grillowa  

▪ budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju 

rodzinnego oraz  sanitariaty 

▪ mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.  

▪ plac zabaw  

przy ulicy Ocickiej 

▪ altana grillowa. 

 

 Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg: 8 832 795,35 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych: 

7 181 134,43 zł. Dofinansowanie: 5 153 182,06 zł. Czas realizacji III kw.2019-IV kw. 2021 

roku. 

 Jest to projekt, który został złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów 

Sandomierski, Gorzyce oraz Parafią Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Chmielowie. 

 Całkowita wartość projektu: 18 773 551,21 zł. Dofinansowanie: 9 717 715,41 zł. 

 

 Projekt nr 2 Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt gminy Tarnobrzeg) został zrealizowany 

w sierpniu 2018 r. Zakres projektu obejmował remont pomieszczeń w zabytkowej części TDK 

oraz na zamontowaniu systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem. 

Zakres zadania obejmował również: zagospodarowanie otoczenia wykonanie iluminacji 

i oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę ogrodzenia. 

 Wartość zadania- 2 715 583,85  zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 2 263 934,98 zł. 

 Projekty pn.: 
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▪ Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach 

gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt zintegrowany koordynowany 

przez MOPR Tarnobrzeg). 

▪ Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej 

Dęby, Baranowa Sandomierskiego, i Gorzyc. (Projekt zintegrowany koordynowany 

przez PUP Tarnobrzeg). 

▪ Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym obszarze gmin: Tarnobrzega Nowej 

Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc (Projekt zintegrowany koordynowany przez 

TARR S.A.) 

to projekty komplementarne do projektu pn.:„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 

Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”  będą realizowane w ramach 

konkursów dedykowanych dla MOF po zrealizowaniu w/w zakresów rzeczowych 

we wszystkich gminach partnerskich tj. w latach 2019-2020. 
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22. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 
 

 Przyjęty przez Radę Miasta opracowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018  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 29 osób.  

 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 9 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, świetlice prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich przy Klasztorze O.O. Dominikanów i przy Parafii Św. Barbary, świetlicę działającą 

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 świetlice prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sielca i Akcję Katolicką 

na osiedlu Dzików i Sobów. W ramach swojej działalności świetlice prowadziły zadania 

wychowawczo – profilaktyczne z około 480 dziećmi z zaburzeniami  emocjonalnymi o podłożu 

patologii środowiskowej, to jest uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. 

Prowadzone w świetlicach programy socjoterapeutyczne opracowane są i zalecane 

do stosowania przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogółem 

koszty związane z dofinansowaniem świetlic terapeutycznych i ognisk wychowawczych 

zamknęły się kwotą 221.000,00 zł. 

 W przygotowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok  podobnie jak w latach ubiegłych szczególne  miejsce zajmuje troska 

o letni wypoczynek tarnobrzeskich dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Uczestnikami 

imprez organizowanych przez tarnobrzeskie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz 

jednostki miejskie w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” były dzieci, które nie 

miały możliwości wyjazdu na obóz  czy kolonię i pozostawały w czasie wakacji w miejscu 

zamieszkania. Dzieci korzystały  z zajęć organizowanych między innymi przez TPD. Ogółem 

podczas akcji odbyło się ponad 120 imprez kulturalno-rekreacyjno - sportowych. W czasie 

wakacji były czynne Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, mieszczące się przy 

ul. Pl. Tysiąclecia i ul. Zwierzynieckiej. Turnieje siatkówki plażowej, Na imprezy 
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zorganizowane pod patronatem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tarnobrzeskiego 

Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Ogółem z wypoczynku w mieście skorzystało podobnie 

jak w latach ubiegłych, ponad 7.000 uczestników. Koszt akcji  „Zima w Mieście”, „Lato 

w Mieście” to kwota 72.890,00 zł, z tego dotacja dla stowarzyszeń stanowiła kwotę 

58.890,00 zł. Pozostała kwota 14.000.00 zł stanowiła dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego 

Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oprócz akcji „Zima i Lato w Mieście” 

dofinansowano wypoczynek dzieci i młodzieży w postaci wyjazdów w atrakcyjne miejsca 

Polski, które organizowało 11 stowarzyszeń. Miasto dofinansowało wypoczynek letni 

w postaci obozów i kolonii na łączną kwotę 96.550,00 zł. Z tej oferty wypoczynku skorzystało 

434  uczestników. Koszty związane z drukiem plakatów informujących o imprezach w ramach 

akcji  ferie i lato w mieście zamknął się kwotą 2.004,00 zł. W ramach prowadzenia 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 400 uczniów 

tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich wyasygnowano kwotę 50.030,00 zł. 

Na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych takich jak: „Duet wesoły rodziny 

i szkoły”, „Zaplatani w sieci”, „Przemoc odbierze ci moc”, „Domowi detektywi”  skierowanych 

do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych  wydatkowano  kwotę 10.300. 

zł. Za kwotę 1.199,00 zł zakupiono dla potrzeb schroniska dla bezdomnych alkomat. Ponadto 

wsparto kwotą 600,00 zł szkolenie młodzieży z Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczych 

Hufców Pracy pochodzącej z rodzin ubogich i zagrożonej patologiami. Kwotę 2.000 zł 

przeznaczono na dofinansowanie zakupu  monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 8 

 W części trzeciej programu odnoszącej się do udzielania pomocy psychologicznej i prawnej 

oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy 

dofinansowano Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy 

osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w 

rodzinie. Ośrodek  współpracuje ze Strażą Miejską, 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. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką, która w kompleksowy sposób 

pomaga potrzebującym, udziela im porad. Koszt utrzymania „OIK” w roku 2018 zamknął się 

kwotą 60.000,00 zł. 

 Część czwarta miejskiego programu profilaktyki dotyczyła wspomagania działalności 

stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tej działalności  

kwotą  28.000,00 zł wsparto między innymi Klub Abstynenta „Krokus”. Ponadto wsparcie 

finansowe w kwocie 10.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie  „Kobiety Wobec Przemocy 

Alkoholowej w Rodzinie”,  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 4.500,00 zł, Stowarzyszenie 

Modelarzy Redukcyjnych Dragon – 5.500,00 zł,. Łącznie na wsparcie działalności 

stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 

48.000,00 zł. W ramach działań promujących trzeźwość dofinansowano imprezy organizowane 

miedzy innymi  przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – XXIV 

Familiadę, Fundację Profilaktyka i Wychowanie im. Jana Pawła II realizującą program 

profilaktyczny rekomendowany przez PARPA „Archipelag Skarbów”, Stowarzyszenie Esteka, 

Tarnobrzeski Klub Tenisowy i Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła. Łączna kwota 

dofinansowania  wyniosła 22.636,00 zł. 
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 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 45 kontroli placówek zajmujących się handlem napojów alkoholowych, 

podczas których pouczano i przestrzegano przedsiębiorców  o skutkach łamania wyżej 

cytowanej ustawy. W zakresie przeciwdziałania narkomanii dofinansowano   w łącznej kwocie 

8.900,00 zł stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, ULKS 

„Dzikowiak”. Wymienione organizacje realizowały zadania profilaktyczne skierowane 

do młodzieży i nauczycieli tarnobrzeskich szkół oraz uczestników wypoczynku letniego. 

Łączna kwota dotacji przekazana stowarzyszeniom na wsparcie zadań w ramach realizacji 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zamknęła się kwotą 8.900,00 zł. Za wydanie opinii 

przez biegłych w przedmiocie uzależnienia wydatkowano kwotę 553,00 zł. 

 W miejskim programie profilaktyki  wydatkowano  środki inwestycyjne w wysokości 

300.723,50 zł z tego:  kwotę 76.568,30 przeznaczono na zakup namiotów promocyjnych, 

85.165,20 zł przeznaczono na monitoring wizyjny pozostałą kwotę 138.990,00 zł przeznaczono 

na zakup sceny mobilnej. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zamknęło się kwotą 48.373,00 zł. 

 Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku 

wyniosły 881.504,31 .zł. 

 Ogółem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku przeznaczono kwotę 

1.100.002,00 zł, z czego wydatkowano 987.849,32 zł, niedobór  wpływów z tytułu opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został pokryty ze środków 

niewykorzystanych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z lat ubiegłych. 
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23. PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
 

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2018 r.” 

 

 W 2018 roku Gmina Tarnobrzeg zawarła umowę z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem 

„Chrońmy Zwierzęta” ul. Wyspiańskiego 23/79, 39-400 Tarnobrzeg na zadanie 

pn. „Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z Gminy Tarnobrzeg w 2018 r.” 

W celu zapewnienia usług lekarsko-weterynaryjnych Gmina podpisała umowę z lekarzem 

weterynarii. Dodatkowo zostało również zawarte porozumienie z rolnikiem na 

przetrzymywanie zwierząt gospodarskich. 

 W 2018 r. Gmina Tarnobrzeg realizując „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobiegania bezdomności zwierząt”, udzieliła pomocy lekarsko weterynaryjnej dla 107 

zwierząt (psy, koty oraz zwierzęta dzikie) z podziałem na sterylizacje/kastracje i szczepienia 

ochronne kotów wolno żyjących odpchlenie, odrobaczenie, leczenie stacjonarne oraz pomoc 

zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych.  

 Wykonano 55 sterylizacji oraz 29 kastracji kotów wolno żyjących, które po zabiegu i 

leczeniu powróciły do środowiska naturalnego. Pomoc po wypadkach otrzymały 4 psy,7 kotów 

oraz 8 zwierząt dzikich tj. 6 saren i 2 bociany. 

 Do schroniska dla zwierząt zostało przekazanych 195 zwierząt z podziałem na 96 psów i 99 

kotów z czego do adopcji zostało przekazanych 82 psy oraz 57 kotów. 

 Łącznie Gmina Tarnobrzeg zgodnie z realizacja Programu objęła opieką 306 zwierząt tj. 194 

koty, 104 psy oraz 8 zwierząt dzikich.  

 Całkowity koszt realizacji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg wynosił 161 909,64 zł z podziałem na: 

▪ wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Tarnobrzeg w 2018 r. 

140 000, 00 zł 

▪ świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Tarnobrzeg 

w 2018 r. -11 949,74 zł 

▪ zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania – 3 998,40 zł 

▪ zakup akcesoriów do wyłapywania zwierząt (transportery dla kota i psa, klatki Kennelowe) 

– 961,50 zł 

▪ świadczenie usług lekarsko weterynaryjnych (sterylizacje i kastracje) – 4 000,00 zł 

Dodatkowo Zapewnienie miejsca i opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 1 000,00 zł (które 

nie zostało wykorzystane) 
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ANEKSY 
 

WYKAZ DOTACJI WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  WYDATKOWANYCH W  2018  ROKU NA 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI KULTURY 
 

POMOC FINANSOWA W PROWADZENIU ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH  KWOTA 

UDZIELONYCH   DOTACJI  221.000,- ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 
Przekazana 

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1 
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI 

SANDOMIERSKIEJ  
24.000 24.000 

2 CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ   22.000 22.000 

3 
STOWARZYSZENIE KOBIETY WOBEC PRZEMOCY 

ALKOHOLOWEJ W RODZINIE 
25.000 25.000 

4 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 65.000 65.000 

5 STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE SIELCA” 22.000 22.000 

6 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – KOMENDA 

HUFCA TARNOBRZEG 
22.000 22.000 

7 AKCJA KATOLICKA SOBÓW 11.000 11.000 

8 PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ 20.000 20.000 

9 STOWARZYSZENIE ESTEKA 10.000 10.000 

 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII    KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI  8.900,- ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 
Przekazana 

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 4.000 4.000 

2 PCK 3.400 3.400 

3 ULKS DZIKOWIAK 1.500 1.500 

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE – KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI  50.030,- ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 
Przyznana 

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1  KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY „ SIARKA” S.A. 10.000 10.000 
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2 TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY 4.000 4.000 

3 STOWARZYSZENIE NASZA BUDOWLANKA 4.840 4.840 

4 JACHT KLUB KOTWICA 4.000 4.000 

5 UKS JEDYNKA 2.500 2.500 

6 TARNOBRZESKI KLUB TENISOWY 2.000 2.000 

7 UKS DZIEWIĄTKA 3.190 3.190 

8 UKS BUDOWLANKA 5.000 5.000 

9 UKS KOPERNIK 3,500 3.500 

10 KLUB KYOKUSHIN KARATE 7.000 7.000 

11 ULKS DZIKOWIAK 4.000 4.000 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI   POZARZĄDOWYMI  MAJĄCYMI NA CELU 

PROPAGOWANIE  TRZEŹWEGO ŻYCIA.  KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI  48.000- ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 
Przekazana  

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
STOWARZYSZENIE KOBIETY WOBEC PRZEMOCY 

ALKOHOLOWEJ  W RODZINIE 
10.000 10.000 

2 KLUB ABSTYNENTA „ KROKUS” 28.000 28.000 

3 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 4.500 4.500 

4 
STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH 

DRAGON 
5.500 5.500 

 

ORGANIZACJA AKCJI LATO W MIEŚCIE – KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI 58.890–, ZŁ 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 
Przekazana 

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
11.250 11.250 

2 JACHT KLUB KOTWICA 6.000 6.000 

3 UKS DELFIN 5.300 5.300 

4 TARNOBRZESKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 4.200 4.200 

5 KLUB KAJAKOWY JEZIORO TARNOBRZEG 8.000 8.000 
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6 STOWARZYSZENIE ESTEKA 9.000 9.000 

7 
TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW 

PIŁKI SIATKOWEJ 
3.000 3.000 

8 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 8.040 8.040 

9 KLUB ABSTYNENTA KROKUS 4.100 4.100 

 

DOFINANSOWANIE KOLONII I OBOZÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA        

I ORGANIZACJE POZARZADOWE – KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI   96.870,- ZŁ 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 
Przekazana 

kwota dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH 

DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 

12.500 12.500 

2 STOWARZYSZENIE ESTEKA 10.000 10.000 

3 CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 7.050 7.050 

4 JACHT KLUB KOTWICA 5.520 5.520 

5 UKS DELFIN 6.200 6.200 

6 OSP  ZAKRZÓW 12.500 12.500 

7 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – KOMENDA 

HUFCA TARNOBRZEG 
9.870 9.870 

8 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 9.000 9.000 

9 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKRZOWA 11.000 11.000 

10 
STOWARZYSZENIE KOBIETY WOBEC PRZEMOCY 

ALKOHOLOWEJ  W RODZINIE 
11.280 11.280 

11 TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY 1.950 1.950 

 

 

DOFINANSOWANIE IMPREZ MASOWYCH PROMUJACYCH TRZEŹWOŚĆ KWOTA 

UDZIELONYCH DOTACJI 12.205 ,- ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 TARNOBRZESKI KLUB TENISOWY 1.500 1.500 

2 STOWARZYSZENIE RODZICE I SZKOŁA 2.155 2.155 
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3 STOWARZYSZENIE ESTEKA 8.550 8.550 

 

DOTACJE W FORMIE MAŁEGO GRANTU  KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI  10.430,-ZŁ 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI 

SANDOMIERSKIEJ 
5.000 5.000 

2 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 5.430 5.430 

 

DOTACJE DO SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK KULTURY KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI   

28.000,- ZŁ 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA   8.000   8.000 

2 TARNOBRZESKI DOM KULTURY 20.000 20.000 
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WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM 

PATOLOGICZNYM, OKREŚLONYM W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK 

 

POMOC FINANSOWA W PROWADZENIU ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI 218.737,26 ZŁ 

 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 

Sandomierskiej 
24.000 21.737,26 

2 Caritas Diecezji Sandomierskiej 22.000 22.000 

3 
Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy 

Alkoholowej w Rodzinie 
25.000 25.000 

4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 65.000 65.000 

5 Stowarzyszenie „Przyjaciele Sielca” 22.000 22.000 

6 
Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca 

Tarnobrzeg 
22.000 22.000 

7 Akcja Katolicka Sobów 11.000 11.000 

8 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 20.000 20.000 

9 Stowarzyszenie „Esteka” 10.000 10.000 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI 8.900,00 

ZŁ 

 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 4.000 4.000 

2 Podkarpacki Oddział PCK 3.400 3.400 

3 ULKS „Dzikowiak” 1.500 1.500 

 

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE – KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI 

50.030,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 Koszykarski Klub Sportowy „ Siarka” S.A. 10.000 10.000 

2 Tarnobrzeski Klub Szachowy 4.000 4.000 

3 Stowarzyszenie Nasza Budowlanka 4.840 4.840 

4 Jacht Klub „Kotwica” 4.000 4.000 

5 UKS „Jedynka” 2.500 2.500 

6 Tarnobrzeski Klub Tenisowy 2.000 2.000 

7 UKS „Dziewiątka” 3.190 3.190 

8 UKS „Budowlanka” 5.000 5.000 

9 UKS „Kopernik” 3,500 2.500 
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10 Klub Kyokushin Karate 7.000 7.000 

11 ULKS „Dzikowiak” 4.000 4.000 

 

 

WSPÓŁPRACA  Z  ORGANIZACJAMI   POZARZĄDOWYMI  MAJĄCYMI  NA CELU  

PROPAGOWANIE  TRZEŹWEGO ŻYCIA.  KWOTA  UDZIELONYCH DOTACJI 

48.000,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przekazana  

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1 
Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy 

Alkoholowej w Rodzinie 

10.000 10.000 

2 Klub Abstynenta „Krokus” 28.000 28.000 

3 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 4.500 4.500 

4 
Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

„Dragon” 

5.500 5.500 

 

ORGANIZACJA AKCJI  LATO W MIEŚCIE – KWOTA UDZIELONYCH  DOTACJI 

58.890,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota dotacji 

1 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii 

Miłosierdzia Bożego 

11.250 11.250 

2 Jacht Klub „Kotwica” 6.000 6.000 

3 UKS „Delfin” 5.300 5.300 

4 Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate 4.200 4.200 

5 Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg” 8.000 8.000 

6 Stowarzyszenie „Esteka” 9.000 9.000 

7 
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków 

Piłki Siatkowej 

3.000 3.000 

8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
8.040 8.040 

9 Klub Abstynenta „Krokus” 4.100 4.100 

 

DOFINANSOWANIE KOLONII  I  OBOZÓW ORGANIZOWANYCH  PRZEZ 

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZADOWE – KWOTA UDZIELONYCH  

DOTACJI   96.870,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa podmiotu otrzymującego dotację 

Przekazana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Sandomierskiej 

12.500 12.500 

2 Stowarzyszenie „Esteka” 10.000 10.000 

3 Caritas Diecezji Sandomierskiej 7.050 7.050 

4 Jacht Klub „Kotwica” 5.520 5.520 

5 UKS „Delfin” 6.200 6.200 

6 OSP  Zakrzów 12.500 11.467 
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7 
Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca 

Tarnobrzeg 

9.870 9.870 

8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 9.000 9.000 

9 Stowarzyszenie Przyjaciół Zakrzowa 11.000 11.000 

10 
Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy 

Alkoholowej  w Rodzinie 

11.280 11.280 

11 Tarnobrzeski Klub Szachowy 1.950 1.950 

 

DOFINANSOWANIE  IMPREZ MASOWYCH PROMUJACYCH  TRZEŹWOŚĆ KWOTA 

UDZIELONYCH  DOTACJI 12.205,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 Tarnobrzeski Klub Tenisowy 1.500 1.500 

2 Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła” 2.155 2.155 

3 Stowarzyszenie „Esteka” 8.550 8.550 

 

 

DOTACJE W FORMIE MAŁEGO  GRANTU  KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI 

10.430,00 ZŁ 

 

Lp. Nazwa  podmiotu otrzymującego dotację 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Rozliczona 

kwota 

dotacji 

1 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 

Sandomierskiej 

5.000 5.000 

2 Fundacja Wychowanie i Profilaktyka 
5.430 5.430 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU SPORTU I TURYSTYKI, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 

WSPÓŁPRACY MIASTA TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA 2018 ROK 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Kwota  

dotacji 

Rozliczenie 

dotacji 

1. UKS „Budowlanka”  

Zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży realizowane przez 

UKS Budowlanka w 

Tarnobrzegu 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

2. 
Tarnobrzeski Klub 

Szachowy 

Działalność sportowa 

Tarnobrzeskiego Klubu 

Szachowego 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

3. UKS „Dziewiątka” Moja sprawność i zdrowie 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

4. UKS „Kopernik” 

Zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży realizowane przez 

UKS Kopernik w Tarnobrzegu 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

5. 
Ognisko TKKF 

„Siarka”  

Organizacja imprez rekreacyjno- 

sportowych typu spływy 

kajakowe, regaty kajakowe, biegi 

masowe 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 
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6. ULKS „Dzikowiak” 

Zajęcia sportowo rekreacyjne w 

ramach sekcji przy ULKS 

Dzikowiak 

1 500,00 zł 1 499,99 zł 

7. UKS „Delfin” 
Wspieranie działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym 
20 000,00 zł 20 000,00 zł 

8. 
Klub Kajakowy 

Jezioro Tarnobrzeg  

Wspieranie szkolenia w zakresie 

sportu 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie 

„PIKAJRO” 
Spływy kajakowe 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

10. 

Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Klub 

Tenisowy 

I Otwarty Turniej Tenisa 

Ziemnego kobiet i mężczyzn o 

Puchar Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

11. 

Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Klub 

Tenisowy  

Z rakietą przez życie- wspieranie 

działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym, 

wspieranie szkolenia 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

12. 
UKS „ESKA” 

 

Organizowanie różnych form 

aktywności ruchowej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

13. 
Tarnobrzeski Klub 

Kyokushin Karate 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej- Karate- szkolenie 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

14. 

Stowarzyszenie na 

rzecz ekologii, 

edukacji i turystyki 

PROLANDER 

Tenis stołowy- zdrowie i 

integracja osób starszych i 

niepełnosprawnych 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

15. 

Stowarzyszenie na 

rzecz ekologii, 

edukacji i turystyki 

PROLANDER 

Rozgrywki Amatorskiej Ligi 

Tenisa Stołowego ALTS 

Tarnobrzeg   

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

16. OPZW w Tarnobrzegu  

Organizacja imprez wędkarskich, 

o charakterze sportowo- 

rekreacyjnym 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

17 
Tarnobrzeski Klub 

Karate 

Organizacja zajęć sportowych 

karate, kickboxingu, udział w 

zawodach karate i kickboxingu 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 

18 

Tarnobrzeska Szkoła 

Pływania AQUA 

SWIM 

Wspieranie działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym 
5 000,00 zł 4 458,21 zł 

19 
Klub Piłki Siatkowej 

„Siarka” 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie- piłka siatkowa oraz 

udział w rozgrywkach PWZPS 

45 000,00 zł 0,00 zł 

20 
Stowarzyszenie 

ESTEKA 

VII Rajd Konny – Tarnobrzeg - 

Jezioro Tarnobrzeskie 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

21. 
Stowarzyszenie 

ESTEKA 
Szkółka jeździecka 3 500,00 zł 3 500,00 zł 

22. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Chorujących 

Psychicznie „Ogniwo” 

Biegiem do zdrowia i inteligencji 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

23. UKS „Jedynka” 
Sport i rekreacja sposobem na 

lepsze życie 
1 500,00 zł 1 500,00 zł 

24 UKS „Mistrz” Organizacja zajęć sportowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 
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25. UKS „Czwórka” 
Wspieranie działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym 
1 500,00 zł 1 500,00 zł 

26. 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy PWSZ w 

Tarnobrzegu 

Upowszechnianie sportu i 

turystyki w środowisku seniorów 
3 000,00 zł 2 500,00 zł 

27. 
Jednostka Strzelecka 

2002 Tarnobrzeg 

XXIII Marsz Szlakiem Walk 

Legionów Polskich po ziemi 

sandomierskiej 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

28. 

Stowarzyszenie 

Towarzystwo 

Przyjaciół Zakrzowa 

Wspieranie działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym – sport i 

rekreacja sposobem na zdrowsze 

i lepsze życie 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

29. 
PTTK Odział w 

Sandomierzu 

Ścieżka historyczno- 

przyrodnicza „Śladami górnictwa 

i przemysłu siarkowego” 

31 100,00 zł 31 099,98 zł 

30. 

Stowarzyszenie Jacht 

Klub „Kotwica” 

Tarnobrzeg  

Wyścigi żeglarskie o puchar 

Heńka Sztygara przeprowadzone 

na Jeziorze Tarnobrzeskim  

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

31. 

Stowarzyszenie Jacht 

Klub „Kotwica” 

Tarnobrzeg 

Edukacja żeglarska dzieci i 

młodzieży Junga i Kadet 
8 000,00 zł 8 000,00 zł 

32. 

Tarnobrzeska 

Amatorska Liga Piłki 

Siatkowej – Pomimo 

dzielącej zespoły siatki 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 

Sympatyków Piłki Siatkowej 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

33. 

Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie 

Sympatyków Piłki 

Siatkowej 

Turniej Piłki Plażowej o Puchar 

Prezydenta Miasta oraz Prezesa 

TSSPS z okazji 25- lecia 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

34. 

Stowarzyszenie Jacht 

Klub „Kotwica” 

Tarnobrzeg 

Mistrzostwa Polski w żeglarstwie 

dla dzieci do lat 9 
4 000,00 zł 4 000,00 zł 

35. 
Klub Tenisa 

Stołowego Tarnobrzeg 

Wspieranie działań o charakterze 

sportowym. Wspieranie szklenia 

w zakresie sportu 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 

36. 

Młodzieżowy 

Koszykarski Klub 

Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg  

My wolimy koszykówkę – 

szkolenie dzieci i młodzieżowy 
28 000,00 zł 16 010,00 zł 

37. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół Specjalnych  

Organizacja XVIII 

Podkarpackiego Turnieju Tenisa 

Stołowego Olimpiad Specjalnych 

i XV Mitingu w Trójboju 

Siłowym Olimpiad Specjalnych 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

38. 
Klub Biegacza 

WITAR 
Rekreacja ruchowo- biegowa 24 000,00 zł 23 699,31 zł 

39. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Hetman w 

Tarnobrzegu 

Wspieranie działań o charakterze 

rekreacyjno- sportowym 
1000,00 zł 1 000,00 zł 
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40. 
Stowarzyszenie Nasza 

Budowlanka 

Zajęcia turystyczno- 

krajoznawcze dla dzieci i 

młodzieży polskiej i ukraińskiej 

mieszkające w internacie ZSP nr 

3 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

41. 
PTTK Oddział 

Tarnobrzeg  

Wspieranie działań i inicjatyw 

turystycznych promujących 

gminę jako ośrodek turystyczny- 

działalność Punktu IT 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

42. 
Klub Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg  

Wspieranie szkolenia w zakresie 

sportu 
35 000,00 zł 35 000,00 zł 

43. 

Koszykarski Klub 

Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg S.A. 

Chcemy grać- udział w 

rozgrywkach szczebla 

centralnego, ćwierćfinał 

Mistrzostw Polski U16 mężczyzn 

6 220,00 zł 5 890,00 zł 

44. 
Klub Kajakowy 

„Jezioro” Tarnobrzeg 

Chcemy pływać- 34 

Międzynarodowe 

Długodystansowe Mistrzostwa 

Polski i 33 Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski (U23) i MP 

Młodzików  

2 612,00 zł 2 612,00 zł 

45. 

Koszykarski Klub 

Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg S.A. 

Gramy dalej- organizacja turnieju 

półfinałowego mistrzostw Polki 

U16 mężczyzn w koszykówce 

3 940,00 zł 3 940,00 zł 

46. 

Okręg Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego w 

Tarnobrzegu 

Organizacja zawodów 

wędkarskich z okazji Dnia 

Dziecka 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

47. 
OPZW  w 

Tarnobrzegu 

Organizacja zawodów 

wędkarskich z okazji Dnia 

Dziecka 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

48. UKS „ESKA” 

Udział w XI Ogólnopolskich 

Letnich Igrzyskach Olimpiad 

Specjalnych Katowice 2018 

700,00 zł 700,00 zł 

49. 

Koszykarski Klub 

Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg  

Finał mistrzostw Polski- udział w 

turnieju finałowym mistrzostw 

Polski U16 mężczyzn w 

koszykówce 

5 700,00 zł 4 900,00 zł 

50. 
Stowarzyszenie 

Fitneska 

Bieg z przeszkodami RUN- Fit o 

Puchar Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega 

6 600,00 zł 6 599,50 zł 

51. UKS „Delfin” 

II Długodystansowe Zawody 

Pływackie na Jeziorze 

Tarnobrzeskim im. Józefa Salika 

na 425- lecie Miasta Tarnobrzega   

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

52. 
Stowarzyszenie 

Fitneska 

Zakończenie lata. I tarnobrzeski 

Bieg RUN- Fit KIDS Fitneska o 

Puchar Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega 

4 700,00 zł 4 684,20  zł 

53. 
Stowarzyszenie 

ESTEKA 

Impreza artystyczno- rekreacyjna 

XV Parada Mikołajów 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 

54. EQUELA Sp. z o.o. 
Promocja turystyczna 

Tarnobrzega  
8 500,00 zł 8 500,00 
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55. 

Stowarzyszenie 

Inżynierów i 

Techników Górnictwa 

– oddział Tarnobrzeg 

Kultywowanie tradycji 

górniczych 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

56. 
Klub Sportowy Siarka 

Tarnobrzeg 
Siarkowe Mikołajki na sportowo 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Razem: 
387 072,00 

zł 

327 593,19 

zł 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 

WSPÓŁPRACY MIASTA TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA 2018 ROK 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota  

dotacji 

Rozliczenie 

dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 

Amazonek „Pomocna 

Dłoń”  

W trosce o jakość życia w chorobie 

nowotworowej  
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie 

Amazonek „Pomocna 

Dłoń”  

Zobacz jest nas tysiące 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Bank 

Żywności  

Wspieranie działań mających na celu 

poprawę sytuacji rodzin 

Tarnobrzeskie  

25 000,00 zł 25 000,00 zł 

4. 
Caritas Diecezji 

Sandomierskiej  

Wspieranie edukacji i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w 2017 

roku”  

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

5. 
Caritas Diecezji 

Sandomierskiej  

Wspieranie działań mających na celu 

poprawę sytuacji osób chorych, 

starszych, niepełnosprawnych 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-Oświatowe 

INTER-AKCJA  

Integracja Środowiska Seniorów  6 000,00 zł 6 000,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie 

ESTEKA  
Aktywni Razem  10 000,00 zł 10 000,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie 

ESTEKA 
Hipoterapia to zdrowie 5 600,00 zł 5 600,00 zł 

9. 

Sandomierskie 

Stowarzyszenie Rodzin 

i Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego 

„Nadzieja”  

Prowadzenie punktu wsparcia dla 

osób chorujących psychicznie, ich 

rodzin i opiekunów 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

10. 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy PWSZ im. 

prof. Stanisława 

Integracja środowiska seniorów 

poprzez edukację, rozwijanie 

zainteresowań oraz aktywność 

społeczną  

5 000,00 zł 4700,00 zł 
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Tarnowskiego w 

Tarnobrzegu  

11. 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy PWSZ im. 

prof. Stanisława 

Tarnowskiego w 

Tarnobrzegu  

Centrum Integracji i Aktywizacji 

Seniorów 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

12. Stowarzyszenie Pikajro Jedni z wielu 1 800,00 zł 1 800,00 zł 

13. 

Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Chorujących 

Psychicznie „Ogniwo” 

Oswoić lęk 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

14. 
Stowarzyszenie 

Mokrzyszów 

Seniorzy z Mokrzyszowa w barwach 

patriotycznych i nie tylko 
6 000,00 zł 6 000,00 zł 

15. 
Stowarzyszenie 

„Przyjaciele Sielca” 
Pora na seniora 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

16. 

Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Klub 

Tenisowy 

Aktywizacja ruchowa dzieci i 

młodzieży w czasie wolnym z rodzin 

o trudnej sytuacji materialnej 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

17. 
Klub Kajakowy 

Jezioro Tarnobrzeg 
Kajak dla wszystkich 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

18. 

Podkarpacki Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Rzeszowie 

Obchody 60-lecia Honorowego 

Krwiodawstwa w Polsce oraz 

jubileusz 50-lecia Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK „Barbórka’ w 

Tarnobrzegu 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

19. 
Stowarzyszenie 

Fitneska 
Informatyczny budzik 2 150,00 zł 2 150,00 zł 

21. 

Parafia Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy 

w Tarnobrzegu 

Zapewnienie schronienia wraz 

z wyżywieniem osobom bezdomnym 

terenu Gminy Tarnobrzeg 

174 000,00 

zł 
119 784,88 zł 

Razem 268 550,00 209 685,12 zł 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – PLACÓWKA OPIEKUŃCZO 

WYCHOWAWCZA, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK 

 
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota dotacji Rozliczenie dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Placówki 

Opiekuńczo-

Wychowawczej 

Prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalnego dla 14 

wychowanków 

549 530,00 zł 540 122,00 zł 

Razem 549 530,00 zł 540 122,00 zł 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA 
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PRZYRODNICZEGO, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK 

 
Lp

. 
Nazwa organizacji Tytuł zadania 

Kwota  

dotacji 

Rozliczenie 

dotacji 

1. 
Liga Ochrony 

Przyrody 

Przegląd 40-letniej działalności 

LOP w Tarnobrzegu 
3 000,00 zł 2 999,99 zł 

2. 

Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie 

„Chrońmy Zwierzęta” 

Pokochaj zwierzaki ze 

schroniska 
8 000,00 zł 8 000,00 zł  

Razem 11 000,00 10 999,99 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU KULTURY, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

NA 2018 ROK 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota  

dotacji 

Rozliczenie 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie „Chór 

Dominikański”, 
„Jubileuszowe refleksje” 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. 

Chorągiew Podkarpacka 

Związku Harcerstwa 

Polskiego, Hufiec 

Tarnobrzeg 

Inscenizacja patriotyczna w 

100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie „Nasz 

Sobów” w Tarnobrzegu 

„Rozwój kultury na osiedlu 

rolniczym” 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

4. 

Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Artystycznych 

„FRAM” 

„Interaktywny turniej – 425 lat 

Tarnobrzega” 
10 000,00 zł 9 996,50 zł 

5. 

Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Artystycznych 

„FRAM” 

„Tarnobrzeska Sobótka”; 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

6. 

Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej w Parafii 

Miłosierdzia Bożego w 

Tarnobrzegu 

Organizacja Dnia „Święto 

Rodziny” oraz „Marszu dla 

Życia i Rodziny”. 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

7 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

„Bartosz” 

„Dzikowianie – mocne 

uderzenie – ochrona kultury 

ludowej” 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

8. 

Podkarpackie 

Towarzystwo 

Numizmatyczne w 

Tarnobrzegu 

Hieronim Dekutowski i 425-

lecie miasta 
4 900,00 zł 4 900,00 zł 

9. Stowarzyszenie Fitneska 

Gry i zabawy ruchowe w 

plenerze podczas Dni Dziecka i 

Dni Tarnobrzega 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 
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Razem 61 900,00 zł 61 896,50 zł 
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EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY TARNOBRZEG STAN NA 31.12.2018 ROK 

 

Składnik majątku 
Wartość 

początkowa 

Budynki/ Hala produkcyjna - TPPT 18.130.480,78 

Garaż - Hotel Nadwiślanski - ul. Przy 

zalewie 1  
9.678,90 

Garaż - OSP Sobów 148.025,50 

Garaż - ul. Tracza  14.500,00 

Garaż - OSP Dzików 45.723,12 

Garaż - ul. Mickiewicza 34 118.175,59 

Garaż (DPS) - ul. Kurasia 7   48.956,24 

Garaż ul. Wiślna dz. ewid. nr 304 obręb 12 2,90 

Boks garażowy - Moniuszki 6B 4.500,00 

Boks garażowy - Moniuszki 6B 4.500,00 

Boks garażowy - Moniuszki 6B 4.500,00 

Budynek kasowy - Stadion 242.519,56 

Budynek  - Machów  139.975,00 

Magazyn DPS - ul. Kurasia 7 94.660,03 

Zespół Szkół Ponadgim. nr 1 (magazyn) - 

ul. Jasińskiego 23 
11.679,13 

Budynki gosp.- magazyn, obora - ul. 

Sandomierska 27 
34.066,10 

Budynki gosp.- magazyn warzyw i owoców 

- ul. Sandomierska 27 
20.240,30 

Magazyn materiałów łatwopalnych - ul. 

Kopernika 1 
1.812,17 

Magazyn surowców wtórnych - ul. 

Kopernika 1 
799,86 

Budynek administracyjny - ul. Mickiewicza 

7 
210.493,34 

Budynek administracyjny - ul. 

Wyspiańskiego 12 
105.251,68 

Budynek administracyjny - ul. Sienkiewicza 

159a 
1.014.143,81 

Lokal użytkowy - ul. Jachowicza 4 22.809,91 

Budynek użytkowy - ul. Pl. B. Głowackiego 

34 
14.986,00 

Budynek administracyjny - ul. Kościuszki 

32 
905.632,21 

Budynek administracyjny - ul. 

Sandomierska 25 
338.971,05 

Budynek użytkowy - ul. Sandomierska 24 175.933,09 

Budynek administracyjny - ul. Kopernika 3 5.624.251,29 

Budynek byłego internatu LO 1.009.557,03 

Budynek administracyjny - ul. Moniuszki 

6B 
577.384,19 

Poliklinika - ul. 1-go Maja  883.110,85 

Punkt medyczny - STANICA  6.376,76 

Budynek przychodni - ul. 1-go Maja 4 252.267,54 

Budynek przychodni - ul. Targowa 5 54.552,20 

Budynek przychodni - ul. Sienkiewicza 67 126.870,00 

Budynek przychodni - ul. Mickiewicza 34 836.157,51 

Budynek przychodni - ul. Dominikańska 5 49.202,00 

Budynek przychodni - ul. Targowa 4 73.997,30 

Budynek przychodni - ul. 11-go Listopada 8 954.868,00 

Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy - ul. 

Dekutowskiego  
938.604,91 

Budynek DPS - ul. Kurasia 7 2.646.643,82 

Szkoła specjalna - ul. Dąbrowskiej 10 69.463,41 

Budynek osiedlowy - Os. Nagnajów  473.356,59 

Miejska biblioteka publiczna - ul. 

Dąbrowskiej 31 
486.594,09 

Budynek osiedlowy - Os. Miechocin 230.850,00 

Budynek osiedlowy - Os. Zakrzów 127.260,00 

Szkoła podstawowa nr 10 - ul. Dąbrowskiej 

10 
4.584.889,50 

Przesdzkole integracyjne - ul. Wiejska 4 421.413,33 

Miejska biblioteka publiczna - ul. 

Kopernika 3 
115.164,72 

Gimnazjum nr 2/ ZSP nr 2 - ul. Kopernika 

18 
4.126.526,32 

Szkoła podstawowa nr 3 -  ul. 

Kochanowskiego 1 
1.956.258,62 

Budynek główny - STANICA 2.778.898,31 

Przedszkole nr 3 - ul. Dekutowskiego 2 250.173,54 

Żłobek miejski - ul. Dekutowskiego 4 928.031,75 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Al. 

Niepodległości 2 
2.258.774,39 

Przedszkole nr 4 - ul. Prof. Tracza 2 233.869,11 

Gimnazjum nr 1 - ul. Jachowicza  4 686.119,85 

Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 - ul. 

Jasińskiego 23 
5.503.128,28 

Szkoła podstawowa nr 4 - ul. 

Wyspiańskiego 10 
123.729,94 

Przedszkole nr 2 - ul. Kochanowskiego 7 293.478,87 

Przedszkole nr 17 - ul. Orzeszkowej 7 545.553,14 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. 

Kopernika 5 
1.784.775,08 

Szkoła podstawowa nr 9 - ul. Wiejska 4 1.567.571,23 

Przedszkole nr 8 - ul. Sobowska 1 7.133,93 

Gimnazjum nr 3 - ul. Dekutowskiego 17  14.913,43 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica - 

ul. Kopernika 1 
1.991.803,52 

Gimnazjum nr 1- ul. Jachowicza 4 138.492,33 

Szkoła podstawowa nr 7 - ul. Sienkiewicza 

215 
5.200,06 

Przesdzkole nr 12 - ul. Dąbrowskiej 10 31.048,84 

Zamek Tarnowskich - budynek główny - ul. 

Sandomierska 27  
17.113.403,29 
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Liceum ogólnokształcące - ul. Jachowicza 

13 
2.778.395,77 

Przedszkole nr 7 -  Zwierzyniecka 4 1.372.736,63 

Szkoła Podstawowa nr 8 -  ul. Piętaka 53 1.481.280,37 

Szkoła podstawowa nr 6 -  ul. Mickiewicza 

86 
1.173.030,65 

Warsztaty szkolne - ul. Kopernika 1 873.251,01 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Św. 

Barbary 17 
1.592.521,17 

Budynek osiedlowy - Os. Mokrzyszów 90.910,16 

Budynek osiedlowy - Os. Sielec 87.343,41 

Budynek osiedlowy - Os. Wielowieś 222.470,54 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. 

Św. Barbary 1b 
1.928.367,28 

Szkoła Podstawowa nr 11 - ul. Kościelna 3 15.105,68 

Budynek internatu "Budowlanki" - ul. Św. 

Barbary 1 
2.042.890,66 

Przedszkole nr 1 - ul. Kosmonautów 4 513.190,31 

Przedszkole nr 15 - ul. Św. Barbary 20 1.376.762,08 

Barak jednokondygnacyjny - ul. Targowa 9  60.000,00 

Tarnobrzeski Dom Kultury - ul. 

Słowackiego 2  
4.467.601,11 

Miejska biblioteka publiczna - ul. Szeroka 

15 
244.188,80 

Remiza OSP Sobów  850.204,89 

Cmentarz komunalny - Sobów  226.116,48 

Remiza OSP Zakrzów 669.643,75 

Remiza OSP Wielowieś  1.611.628,00 

Remiza OSP Sielec 517.739,74 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 12.364,00 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 62.151,00 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 723,00 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 13.753,00 

Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 11.571,00 

Remiza OSP Mokrzyszów 1.141.274,59 

Kaplica - Sobów 276.708,68 

Hotel Nadwiślański - ul. Przy zalewie 1  786.471,83 

Barak socjalny - Hotel Nadwiślański - ul. 

Przy zalewie 1  
6.357,36 

Wiata przystankowa - ul. MIckiewicza 03 3.813,00 

Wiata przystankowa - ul. Sienkiewicza 

(poczta) 
3.813,00 

Wiata przystankowa - ul. Sikorskiego 

(PKO) 
3.813,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 

(Wielowieś) 
3.813,00 

Hangar - Stanica - ul. Żeglarska 2 743.584,55 

Altana grilowa - Stanica - ul. Żeglarska 2 141.419,78 

Remiza OSP Ocice 359.406,00 

Wiata przystankowa - ul. Kwiatkowskiego 

04 
3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 06 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 08 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 10 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 12 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Ocicka 04 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 05 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 07 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 11 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 13 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 15 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 17 3.690,00 

Wiata przystankowa - ul.Kazimierza 

Wielkiego 02 
3.936,00 

Wiata przystankowa - ul.Kopernika 06 3.936,00 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 159 

A 
2.000,00 

Budynek gospodarczy  - ul. Dworska 2 505.093,00 

Wiata przystankowa - ul.Wisłostrada 02 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 01 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 05 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 08 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 63 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Moniuszki 01 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Kazimierza 

Wielkiego 01 
3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Kwiatkowskiego 

01 
3.628,50 

Wiata przystankowa - ul.Bema 01 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul. Zamkowa 02 3.628,50 

Wiata przystankowa - ul. Ocicka 3.505,50 

Wiata przystankowa - ul. Szpitalna 01 3.505,50 

Wiata przystankowa - ul. Szpitalna 02 3.505,50 

Wiata przystankowa - ul. 1-go Maja 01 3.505,50 

Wiata przystankowa - ul. Wisłostrada 01 3.628,50 

Budynek TARMON - ul. Ocicka  7.000,00 

Stary zamek i zaplecze - ul. Sandomierska 

27 
232.682,70 

Kompleks budynków - LE, WGD, h. sport  - 

ul. Sandomierska 27 
310.210,80 

Budynek byłej elektrowni - ul. 

Sandomierska 27 
78.487,90 

Portiernia - ul. Sandomierska 27 6.311,60 

Wiata gospodarcza - ul. Kopernika 1 17.141,17 

Wiata gospodarcza II - ul. Kopernika 1 8.956,90 

Wiata przystankowa - ul. Bema (cmentarz) 3.929,83 

Wiata przystankowa - ul. Orląt Lwowskich  3.813,00 
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Wiata przystankowa - ul. Ocicka  3.812,00 

Wiata przystankowa - ul. Ocicka  3.813,00 

Wiata przystankowa - ul. Sienkiewicza 04 3.936,00 

Wiata przystankowa - ul. Zamkowa 03 3.936,00 

Wiata przystankowa - ul. Bema 03 3.936,00 

Wiata przystankowa - ul. Odwet Jędrusie 01 3.936,00 

Cmantarz Wojenny ul. Tagowa 320.046,00 

Wiata przystankowa - ul. Wyspiańskiego 02 3.300,00 

Wiata przystankowa - ul. Wyspiańskiego 01 3.300,00 

Wiata przystankowa - ul. Kopernika 03 2.850,00 

Wiata przystankowa - ul. Kopernika 02 2.850,00 

Bosmanka przy Jeziorze Tarnobrzeskim 38.009,77 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 93.508,84 

Szatnia sportowa - os. Zakrzów 173.799,00 

Stanica harcerska ZHP - Olchowiec 324.588,55 

Szalety Miejskie w Tarnobrzegu os. Stare 

Miasto 
461.377,02 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 01 4.021,00 

Wiata przystankowa - ul.Sienkiewicza 06 4.021,00 

Wiata przystankowa - ul. Sikorskiego 06 5.100,00 

Wiata przystankowa - ul. Zamkowa 01 5.100,00 

Wiata przystankowa - ul. Warszawska 14 4.021,00 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/1 22.653,15 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/1a 24.497,41 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/2 34.797,46 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/3 29.055,88 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/4 34.797,46 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/5 35.667,40 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/6 44.540,75 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/7 19.660,57 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/8 23.314,30 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/9 22.096,39 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/10 17.398,73 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/11 26.098,09 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/12 13.223,03 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/13 52.196,19 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/14 26.272,08 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/15 20.878,48 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/16 38.451,19 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/17 25.750,12 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/18 17.398,73 

Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/19 29.751,83 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/1 
71.102,16 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/2 
73.271,09 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/3 
90.193,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/4 
93.263,87 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/5 
73.056,34 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/6 
89.978,27 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/7 
93.049,13 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/8 
72.841,60 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/9 
89.763,52 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/10 
92.834,38 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/11 
72.626,85 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/12 
89.548,78 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/13 
96.635,37 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/14 
82.827,25 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/15 
74.301,86 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/16 
96.420,63 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/17 
82.612,51 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/18 
96.420,63 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/19 
96.420,63 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/20 
82.397,76 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/21 
96.205,88 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/22 
95.991,14 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/23 
82.183,02 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/24 
95.991,14 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/25 
90.193,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/26 
73.271,09 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/27 
71.102,16 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/28 
89.978,27 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/29 
73.056,34 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/30 
93.263,87 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/31 
89.763,52 
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Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/32 
72.841,60 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/33 
93.049,13 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/34 
89.548,78 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/35 
72.626,85 

Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 

3a/36 
92.834,39 

Budynek mieszkalny - ul. Sielecka 26 220.309,50 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/1 96.835,75 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/2 96.965,46 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/3 95.344,26 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/4 100.207,85 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/5 97.289,70 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/6 97.289,70 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/7 100.207,85 

Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/8 95.344,28 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/1 73.191,65 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/2 135.358,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/3 135.664,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/4 75.335,34 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/5 75.335,34 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/6 135.971,10 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/7 136.889,82 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/8 146.077,06 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/9 68.291,79 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/10 67.985,55 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/11 67.985,55 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/12 67.985,55 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/13 136.583,58 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/14 75.029,10 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/15 75.029,10 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/16 136.583,59 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/17 67.985,55 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/18 67.985,55 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/19 68.291,79 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/20 68.291,79 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/21 144.545,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/22 135.358,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/23 135.664,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/24 74.416,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/25 74.416,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/26 135.971,10 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/27 135.664,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/28 144.545,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/29 144.239,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/30 135.052,37 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/31 135.664,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/32 74.416,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/33 74.416,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/34 135.664,85 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/35 135.358,61 

Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/36 144.545,85 

Lokal mieszkalny - ul. Marczaka 9/32 58.810,00 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/6 15.527,10 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/9 12.805,05 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/15 16.643,88 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/16 12.912,43 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/34 16.643,88 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/36 16.496,23 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/38 16.375,43 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/39 12.885,58 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/47 15.516,39 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/83 8.858,84 

Lokal mieszkalny - ul. Kossaka 5/31 116.021,00 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Glowackiego 

54  
72.182,00 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 13/36 55.990,00 

Lokal mieszkalny - ul. Waryńskiego 12/45 73.870,00 

Lokal mieszkalny - ul. Wianek 4/7 83.700,00 

Lokal mieszkalny - ul. Sklana Góra 15/30 97.344,00 

Lokal mieszkalny - ul. Kopernika 14/24 75.180,00 

Lokal mieszkalny - ul. Wianek 1/7 68.112,00 

Lokal mieszkalny - ul. Wianek 2/18 77.740,00 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 33/25 21.987,98 

Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/7 17.722,75 

Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/30 12.997,91 

Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/39 13.016,30 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/4 6.746,85 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/8 6.802,12 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/11 11.482,99 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/14 11.458,21 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/19 11.492,52 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/20 11.458,21 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/21 11.496,32 

Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/1 136.642,29 

Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/2 135.454,10 

Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/3 111.096,12 
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Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/1 91.749,79 

Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/2 90.850,28 

Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/3 55.949,38 

Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/4 52.657,18 

Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/5 77.069,82 

Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/6 76.548,11 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 24/1 28.060,34 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 24/11 35.087,04 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/1 22.679,81 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/5 22.679,84 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/14 22.679,84 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/23 22.679,84 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/6 28.871,53 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/8 28.871,53 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/11 28.871,53 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/15 28.871,53 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/26 28.871,53 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/31 28.871,54 

Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/39 28.871,54 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/7 64.921,96 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/8 49.124,95 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/12 29.817,49 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/22 29.817,49 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/1 18.041,82 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/9 18.041,82 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/10 18.041,82 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/12 12.215,82 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/15 12.215,82 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/16 14.658,96 

Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/24 12.215,82 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/13 
60.622,83 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/15 
30.905,76 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/18 
41.603,90 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/31 
32.094,44 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/32 
33.283,12 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/35 
72.093,62 

Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 

2/48 
34.471,81 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/8 18.050,68 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/15 
13.329,73 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/32 
15.384,73 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/34 
18.106,22 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/47 
14.662,70 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/3 30.825,00 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/9 31.102,70 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/17 
26.992,70 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/18 
19.161,49 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/20 
27.214,87 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/22 
31.935,81 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/24 
18.606,08 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/28 
31.935,81 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/29 
26.826,08 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/37 
18.550,54 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

6/44 
32.102,44 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/1 
6.012,51 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/2 
6.012,51 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/3 
6.012,51 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/5 
6.012,51 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/7 
7.788,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/19 
7.788,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/31 
7.788,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/43 
7.788,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/57 
5.649,34 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/57a 
6.052,86 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/58 
5.649,34 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/6 
10.128,45 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/18 
10.128,45 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/30 
10.128,45 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/42 
10.128,45 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/4 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/8 
12.025,01 
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Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/9 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/10 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/11 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/12 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/13 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/14 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/15 
11.702,19 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/16 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/17 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/20 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/21 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/22 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/23 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/24 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/25 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/26 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/27 
11.702,19 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/28 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/29 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/32 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/33 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/34 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/35 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/36 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/37 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/38 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/39 
11.702,19 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/40 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/41 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/44 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/45 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/46 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/47 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/48 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/49 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/50 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/51 
11.702,19 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/52 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/53 
12.025,01 

Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 

12/54 
12.388,30 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/1 48.768,43 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/2 53.551,46 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/3 45.723,29 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/4 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/5 48.768,43 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/6 53.551,46 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/7 45.723,29 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/8 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/9 48.768,43 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/10 53.551,46 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/11 45.723,29 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/12 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/13 48.768,43 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/14 53.551,46 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/15 45.723,29 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/16 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/17 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/18 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/19 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/20 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/21 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/22 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/23 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/24 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/25 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/26 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/27 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/28 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/29 74.436,84 
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Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/30 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/31 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/32 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/33 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/34 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/35 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/36 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/37 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/38 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/39 68.746,31 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/40 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/41 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/42 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/43 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/44 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/45 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/46 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/47 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/48 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/49 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/50 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/51 68.746,42 

Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/52 74.436,84 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/2 38.874,60 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/12 21.567,14 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/19 26.216,50 

Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/20 25.490,87 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5/2 132.265,06 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5/23 128.374,92 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5/26 128.374,92 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/8 25.164,06 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/27 23.486,45 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/30 23.486,45 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/42 23.486,45 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/1 40.262,49 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/12 43.366,06 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/14 43.282,18 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/35 50.328,12 

Lokal mieszkalny - ul. PL. B. Głowackiego 

4 
44.078,20 

Lokal mieszkalny - ul. Borów 31 34.377,40 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/13 20.384,96 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/15 15.479,83 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/24 21.659,02 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/32 17.709,44 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/37 21.021,99 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/45 21.021,99 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/3 35.673,69 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/17 31.214,47 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/22 36.310,72 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/25 36.087,76 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/28 36.310,72 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/33 31.214,47 

Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/42 31.214,48 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/2 43.466,17 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/3 43.466,17 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/23 43.466,17 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/32 44.105,38 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/36 20.454,67 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/31 67.219,15 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/17 65.199,25 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/30 80.540,26 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/1 67.048,75 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/5 52.783,06 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/9 64.195,62 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/18 67.048,76 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/1 25.934,98 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/3 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/10 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/14 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/15 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/19 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/22 29.451,59 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/31 44.836,78 

Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/34 14.066,43 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/1 
32.828,76 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/6 
32.262,75 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/7 
32.828,76 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/9 
32.262,75 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/10 
32.828,76 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/12 
31.413,73 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/13 
44.337,69 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/17 
33.772,12 
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Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/21 
44.620,70 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/22 
51.790,20 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/23 
16.603,06 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/26 
41.884,97 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/29 
41.884,97 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/33 
34.432,46 

Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 

33/35 
41.884,97 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/15 25.220,28 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/16 15.388,65 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/17 16.158,08 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/28 16.158,08 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/29 24.878,31 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/49 19.235,81 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/51 20.518,20 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/60 23.168,47 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/36 26.759,15 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/37 25.476,76 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/47 24.621,84 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/2 30.178,85 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/5 29.665,89 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/11 39.155,56 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/13 31.204,76 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/14 40.523,44 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/24 31.375,74 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/31 50.526,06 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/32 39.668,52 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/33 35.222,91 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/34 50.526,06 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/35 40.095,98 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/42 37.445,71 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/48 29.665,89 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/50 37.958,67 

Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/57 29.922,38 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/2 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/5 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/14 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/17 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/20 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/32 41.158,51 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/4 63.646,91 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/10 63.646,91 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/12 63.014,92 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/25 63.646,91 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/31 63.646,91 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/40 90.941,09 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/41 83.291,35 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/44 90.941,09 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/54 90.941,14 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/55 83.291,35 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/56 60.144,62 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/2 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/4 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/5 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/6 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/7 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/9 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/10 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/11 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/13 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/15 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/17 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/18 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/19 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/20 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/22 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/27 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/28 406,58 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/32 406,33 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/37 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/42 406,33 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/44 406,33 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/45 332,70 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/47 332,07 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/49 332,70 

Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 11/50 406,33 

Lokal mieszkalny - ul. Warszawska 443/1 16.615,25 

Lokal mieszkalny - ul. Warszawska 443/2 10.077,26 

Lokal mieszkalny - ul. Borów 27/1 8.623,67 

Lokal mieszkalny - ul. Borów 27/2 17.508,66 

Lokal mieszkalny - ul. Borów 27/3 8.623,67 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/2 29.132,38 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/3 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/4 21.653,26 
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Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/5 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/6 29.132,38 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/7 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/8 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/10 29.132,38 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/11 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/12 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/13 21.653,26 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/14 29.132,38 

Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/16 21.653,30 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/5 13.655,30 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/11 
13.824,13 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/14 
13.655,34 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/71 
13.655,34 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/74 
13.655,34 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/1 29.560,94 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/3 24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/7 29.560,94 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/9 24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/12 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/13 
29.577,82 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/15 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/16 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/26 
19.844,29 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/27 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/31 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/34 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/40 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/45 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/47 
19.855,54 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/48 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/50 
19.855,54 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/58 
24.199,06 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/59 
19.855,54 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/73 
29.560,94 

Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 

18/75 
24.199,08 

Budynek wielofunkcyjny - ul. Kościelna 3 458.523,17 

Przyłącz wodociągowy - Stanica Harcerska 

- Gmina Czarna  
23.812,85 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - 

Gmina Czarna  
36.204,11 

Sieć wodociągowa - STANICA  43.720,77 

Sieć kanalizacyjna - STANICA  360.761,04 

Sieci zewnętrzne - TPPT 1.161.110,68 

Przyłącze gazowe z rur stalowych  17.627,80 

Sieć ciepłownicza - Osiedle Piastów  663.606,00 

Kanalizacja sanitarna - TSSE EURO-PARK 

WISŁOSAN 
258.976,92 

Sieć wodociągowa - TSSE EURO-PARK 

WISŁOSAN 
93.131,13 

Fontanna - Pl. Surowieckiego  279.809,43 

Lini energrtyczna niskiego napięcia  7.765,17 

Gazociąg średnioprężny - Osiedle Piastów  1.090,08 

Gazociąg średnioprężny - Osiedle 

Mokrzyszów 
13.435,71 

Gazociąg niskoprężny - Osiedle Borek 1.045,07 

Sieć rozdzielcza  2.484,32 

Kanał ciepłowniczy - ul. Kwiatkowskiego  66.082,75 

Kanał ciepłowniczy II - ul. Kwiatkowskiego  66.797,44 

Kanał deszczowy - do Os. 4 od studni D-D8 14.020,28 

Sieć kanalizacji deszczowej 2 etap - Os. 4 13.819,58 

Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej - 

ZSP nr 2 
10.567,79 

Kanalizacja deszczowa 3 etap - Os. 

Serbinów 
22.760,82 

Kanalizacja deszczowa - Os. Centrum 7.062,82 

Sieć kanalizacji deszczowej (bud 1 i 2 po 

reduktorowni) 
2.160,43 

Kanalizacja deszczowa - budynek 22 a i b  3.042,14 

Kolektor deszczowy - Os. Centrum  17.383,57 

Kolektor deszczowy - ul. Kwiatkowskiego 129.435,50 

Kanalizacja deszczowa (budynek patronacki 

1 i 2) 
32.277,01 

Kanalizacja deszczowa do węzła 

rozdzielczego ciepła w TBG 
4.692,92 

Kanalizacja deszczowa - Os. Piastów 30.904,95 

Kanalizacja deszczowa - Os. Bogdanówka 2  6.924,40 

Kanalizacja deszczowa - Os. Siarkowiec 38.104,14 

Kanalizacja deszczowa - Os. Podłęże 22.307,84 

Kanalizacja deszczowa - Os. Dzików 59.183,05 

Kanalizacja deszczowa na terenie OSiR 179.475,52 

Kanalizacja deszczowa zewnętrzna - Os. 

Bogdanówka 3 
1.273,31 

Uzbrojenie osiedla na wschód od ul. 

Sikorskiego  
3.805,95 
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Kanalizacja deszczowa wzdłuż budynków 

23, 24, 28 i 29  
12.015,05 

Kanalizacja sanitarna  21.718,55 

Kanalizacja deszczowa D67 D55 D55 D3 6.102,18 

Kanalizacja sanitarna - Os. Dzików 6.195,14 

Kanalizacja deszczowa - Os. Centrum 

(budynek 11) 
10.307,59 

Kanalizacja deszczowa - Os. Dzików 

(budynek 6 i 7) 
107.355,41 

Kanalizacja deszczowa - Os. Bogdanówka 

(budynek 4) 
13.129,16 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna - Os. 

Barbórka  
23.313,29 

Kanalizacja deszczowa - Os. Stare Miasto  117.109,53 

Przyłącz wod, kanal, sanit i deszcz - 

budynek kom. ul. Kwiat 
94.706,66 

Przyłącz wod, sanit i deszcz - budynek kom. 

ul. 11-go Listop 
89.367,61 

Kanalizacja deszczowa - Os. Barbórka  6.816,00 

Kanalizacja deszczowo-drenażowa - Os. 

Zakrzów  
307.573,58 

Węzeł cieplny - ZSP nr 1 - ul. Kopernika 49 202.277,08 

Kanał teletechniczny pomiędzy budynkami 

Urzędu Miasta 
26.387,02 

Rondo - Al. Warszawska - TPPT 1.965.605,50 

Ulica Bema  3.962.289,16 

Ulica Truskawkowa  719.240,79 

Ulica Niepodległości  1.684.028,42 

Ulica 1-go Maja 2.284.643,40 

Ulica Warszawska  28.154.986,77 

Rondo - ul. Kwiatkowskiego z ul. 

Zwierzyniecką  
438.922,52 

Drogi z tłucznia - Osiedle Dzików  128.160,95 

Ulica Fabryczna  317.598,07 

Rondo Solidarności - ul. Sienkiew. z 

Wyszyń. z Rowec. 
424.764,73 

Plac postojowo manewrowy z płyt 

drogowych  
15.740,00 

Oświetlenie uliczne - Osiedle Mokrzyszów  3.897,89 

Oświetlenie uliczne - SIARKOPOL 10.940,00 

Ulica Paderewskiego  761.578,45 

Ulica Szewery 200.067,76 

Ulica Marii Dąbrowskiej  136.199,64 

Ulica Kopernika 7.810.923,56 

Ulica Świętej Barbary 1.407.517,16 

Ulica Sikorskiego 3.882.464,39 

Ulica Zaciszna  353.291,93 

Ulica Piekarska  145.622,62 

Ulica Robotnicza 139.332,78 

Ulica Grzybowa 45.649,75 

Ulica Leśna 306.505,82 

Ulica Zwierzyniecka  1.682.451,33 

Ulica Grobla 363.940,52 

Ulica Sandomierska 1.414.085,84 

Ulica Konstytucji 3 maja  770.014,72 

Dorga dajazdowa - Kaminka (garaże) 153.881,65 

Ulica Orląt Lwowskich  1.403.749,51 

Ulica Nowa  75.576,85 

Rondo - ul. Wyspiańskiego z ul. Targową 1.345.545,15 

Parking - Szpital Wojewódzki  217.936,20 

Ulica Batalionów Chłopskich  1.008.775,56 

Ulica Wspólna 677.534,91 

Ulica Dąbie 1.089.431,21 

Ulica Wałowa  570.372,66 

Ulica Marii Curie Skłodowskiej  356.636,03 

Ulica Czerwonego Krzyża  303.584,33 

Ulica Bolesława Śmiałego  749.002,48 

Ulica Szklana 2.198.143,57 

Ulica Wisłostrada  53.252.944,29 

Rondo - ul. Niepodległości z ul. Armii 

Krajowej 
375.100,57 

Ulica Kwiatowa  92.731,79 

Ulica Tadeusza Rejtana  88.378,36 

Ulica Czereśniowa  7.941,33 

Ulica Leszka Białego  159.742,57 

Ulica Lądowisko Jana Pawła II  502.110,09 

Ulica Borów 1.838.593,98 

Ulica Zakrzowska 46.858,99 

Ulica Sielecka 1.239.705,38 

Ulica Kwiatkowskiego 956.355,77 

Sygnalizacja świetlna -  ul. Sienkiewicza z 

ul. Kurasia  
42.137,50 

Sygnalizacja świetlna -  ul. Sikorskiego z ul. 

Wiejską  
42.137,50 

Sygnalizacja świetlna -  ul. Kopernika  z ul. 

Kurasia  
42.137,50 

Sygnalizacja świetlna - ul. Wyspiańskiego  

z ul. Mickiewicza 
310.479,88 

Rondo - ul. Tarnowskiego z ul. Wiejską  213.300,00 

Rondo - ul. Narutowicza z ul. Wianek z ul. 

Armii Krajowej  
210.000,00 

Ulica Aleja Skalna Góra  421.137,73 

Ulica Jędrusiów 342.342,75 

Ulica Kolumby Białeckiej 197.286,41 

Ulica 11-go Listopada  1.710.902,71 

Ulica Ludowa 272.392,50 

Ulica Doktor Olgi Lilien  214.539,13 
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Ulica Łąkowa  377.914,65 

Ulica Machowska  35.113,27 

Ulica Matejki 587.453,80 

Ulica Mała 64.982,12 

Ulica Marczaka 259.687,21 

Ulica Mieszka 356.016,22 

Ulica Młynarska  169.514,61 

Ulica Narutowicza  40.249,20 

Ulica Nadwiślańska  322.745,60 

Ulica Nizinna 552.351,65 

Ulica Nowowiejska  84.360,90 

Ulica Stanisława Węgla  1.247.921,40 

Ulica Olszowa  161.308,88 

Ulica Stanisława Orła  373.780,79 

Ulica Parkowa  709.851,73 

Ulica Partyzantów 35.701,20 

Ulica 12-go Października  723.719,49 

Ulica Przechodnia  71.613,49 

Ulica Przy Zalewie  410.099,60 

Ulica Przyjaźni 26.358,75 

Ulica Prrzytorze  6.772,50 

Ulica Prrzyrzeczna 28.743,75 

Ulica Plac Tysiąclecia 70.054,16 

Ulica Rolna 12.514,50 

Ulica Różana 34.604,00 

Ulica Sadowa  65.407,50 

Ulica Por. Józefa Sarny  1.589.909,82 

Ulica Skrajna 52.922,91 

Ulica Sosnowa 616.955,79 

Ulica Spółdzielcza  117.950,50 

Ulica Szewska  77.282,57 

Ulica Staromiejska  89.814,00 

Ulica Strażacka 130.398,00 

Ulica Śliska 16.964,40 

Ulica Świętego Józefa 75.723,68 

Ulica Topola 128.168,81 

Ulica Por. Jana Tracza  403.026,92 

Ulica Ustronie  6.300,00 

Ulica Wesoła 532.202,05 

Ulica Wędkarska  125.910,84 

Ulica Wianek 299.022,83 

Ulica Senatora Wojciecha Wiącka  273.601,86 

Ulica Wiśniowa  55.790,98 

Ulica Wiosenna 182.658,76 

Ulica Wrzosowa  40.041,00 

Ulica Zagórze  295.028,60 

Ulica Zajęcza  10.451,25 

Ulica Zakładowa  1.459.627,34 

Ulica Zakole 11.756,25 

Ulica Zarowie 371.282,78 

Ulica Zatorze 380.740,25 

Ulica Zielona 42.504,45 

Ulica Żabia 89.968,97 

Ulica Żniwna 51.170,28 

Ulica Kopanina 55.680,53 

Ulica Ogrodowa  135.582,04 

Ulica Krańcowa  33.248,48 

Ulica Zgodna 127.230,88 

Wewnętrzna infrastruktura drogowa - 

SIARKOPOL 
48.562,85 

Ulica Przemysłowa  1.031.897,34 

Ulica Mickiewicza  4.513.210,57 

Ulica Szeroka 754.516,76 

Ulica Wyspiańskiego  789.798,80 

Oświetlenie uliczne - Os. Ocice (boisko) 38.749,11 

Oświetlenie uliczne - Os. Wielowieś/ 

Sobów 
16.179,48 

Ulica Chrobaka 278.140,52 

Ulica Sportowa 59.940,98 

Ulica Jasien 21.290,81 

Rondo - ul. Targowa z ul. Pisłudskiego z ul. 

Szeroką  
281.151,71 

Rondo - ul. Mickiewicza z ul. 

Niepodległości z ul. Szpitalną 
249.638,43 

Ciąg komunikacyjny (chodniki) - Zespół 

Parkowo Zamkowy  
259.776,00 

Parking - ul. Marczaka 42.000,00 

Parking - ul. Królowej Jadwigi  150.000,00 

Ulica Litewska 1.145.578,35 

Schody - ul. Wiślna (Fregata) 32.705,70 

Ulica Kolejowa  238.854,70 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - UE 

005/12 
1.730.001,29 

Utwardzenie terenu - Osiedle Kajmów 28.167,00 

Zagospodarowanie terenu - TPPT 5.204.767,31 

Ulica Jachiwicza  608.132,58 

Parking - ul. Jachowicza (Gimnazjum) 14.937,66 

Ulica Miła - boczna 661.422,50 

Ulica Prusa  811.236,22 

Ulica Polna 3.650.649,43 
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Oświetlenie uliczne -Skatepark 14.000,00 

Oświetlenie uliczne - Os. Sobów (park) 10.478,52 

Ulica Ocicka 2.453.785,39 

Oświetlenie uliczne - Przedszkole nr 6 

(boisko) 
7.900,00 

Utwardzenie terenu - Przedszkole nr 1 20.058,47 

Ulica Kościuszki  2.140.680,04 

Ulica Tarnowskiego  394.821,34 

Ulica Konfederacji Dzikowskiej  632.939,64 

Ulica Słomki 1.043.982,67 

Ulica Żeglarska 179.737,00 

Ulica Plażowa  81.566,00 

Oświetlenie uliczne - ul. Gazowa 13.650,00 

Ścieżka rowerowa - boczna ul. Nizinnej 23.625,95 

Ulica Sokola 1.058.326,37 

Ulica Broniewskiego  8.321,56 

Ulica Chopina 286.198,49 

Ulica Długa 718.763,61 

Ulica Dworcowa 145.703,58 

Ulica Dąbrówki  162.195,54 

Ulica Wiślna 184.485,06 

Ulica Jasińskiego 31.639,14 

Ulica Kochanowskiego 120.256,24 

Ulica Konopnickiej 23.194,20 

Ulica Targowa 3.449.485,18 

Ulica Krótka 3.574,85 

Ulica Lipowa 21.256,06 

Ulica Miodowa 7.980,34 

Ulica Moniuszki 104.167,73 

Ulica Nadole 131.309,66 

Ulica Piętaka 725.200,32 

Ulica Piłsudskiego  1.417.317,02 

Ulica Rusinowskiego  24.779,26 

Ulica Dominikańska  565.134,53 

Ulica Siarkowa 221.908,38 

Ulica Słowackiego 352.933,81 

Ulica Sobowska 1.485.491,04 

Ulica Sienkiewicza 386.939,39 

Ulica Szkolna 321.769,93 

Ulica Szpitalna 2.790.610,04 

Ulica Żeromskiego 75.438,36 

Ulica Dekutowskiego 701.986,10 

Ulica Spokojna 57.458,42 

Ulica Chrobrego 817.906,72 

Ulica Garażowa 73.119,69 

Ulica Sowia 81.383,69 

Ulica Łokietka 241.183,94 

Ulica Kąpielowa 544.225,66 

Ulica Modrzewiowa 107.943,65 

Ulica Kurasia 78.337,90 

Ulica Górki 5.398,64 

Droga rolnicza - Osiedla Sobów i Sielec 46.244,56 

Ulica Królowej Jadwigi 324.251,67 

Ulica Waryńskiego 143.898,79 

Ulica Piaskowa 209.470,37 

Ulica Skarbka 68.782,80 

Ulica Sztygarów 146.648,80 

Ulica Kanadyjska 31.149,32 

Ulica Ceglana 48.640,36 

Ulica Świętej Kingi  354.435,34 

Ulica Kazimierza Wielkiego 376.567,63 

Ulica Wyszyńskiego 1.308.247,73 

Ulica Jędrala 2.136.730,75 

Ulica Cicha 197.743,90 

Rondo - ul. Sienkiew. z ul. Kwiatkow. z ul. 

11-go Listop. 
542.303,32 

Droga dojazdowa - SIARKOPOL 408.159,44 

Ulica Wiejska 9.244,80 

Ulica Pawłowskiego 1.014.040,60 

Ulica Słoneczna 237.503,47 

Zagospodarowanie terenu - STANICA  783.757,56 

Ulica Podwale  1.104.261,37 

Plac Wolności  24.385,54 

Ulica Szlachecka  2.199.383,77 

Ulica Dzikowska 2.245.782,56 

Ulica Zamkowa  2.935.189,64 

Ulica Akacjowa  48.612,75 

Ulica Armii Krajowej 152.500,36 

Ulica Błonie 29.072,40 

Ulica Borek  635.469,45 

Ulica Brzozowa  46.917,34 

Ulica Budowlanych  192.600,80 

Ulica Bukowa 35.527,26 

Ulica Chłopska  158.629,80 

Ulica Chwałki 33.759,00 

Ulica Długosza  203.353,50 

Ulica Dąbrowa  59.866,37 

Ulica Dębowa  41.573,19 
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Ulica Edukacji 330.842,26 

Ulica Freyera  118.620,00 

Ulica Grabowa  178.776,55 

Ulica Graniczna 301.860,89 

Ulica Grota Roweckiego   86.281,60 

Ulica Gruntowa  30.645,00 

Ulica Gwarków 156.951,70 

Ulica Handlowa  215.895,20 

Ulica Jaworowa  130.384,36 

Ulica Kalinowa  331.968,00 

Ulica Jabłoniowa  123.610,47 

Ulica Kasztanowa  129.768,88 

Ulica Klonowa 132.799,64 

Ulica Kawalerska 19.035,00 

Ulica Krzywa  358.735,54 

Ulica Kościelna  89.237,20 

Ulica Kosmonautów  82.151,20 

Ulica Odwet Jędrusie  35.562,24 

Ulica Łącznik (ul. Nadole z ul. Wałową) 52.159,20 

Ulica Orzeszkowej  107.378,28 

Garaże na kamionce (oświetlenie) 62.291,00 

Ulica Jaśminowa 373.307,71 

Ulica Krucza 491.280,13 

Trasa spacerowo rowerowa od Parku 

Dzikowskiego do os. Dzików 
186.659,43 

Ulica Ziołowa 267.573,40 

Ulica Poziomkowa 871,30 

Przygotowanie terenu os. Zakrzów przy ul. 

Plac Ludowy 
99.263,67 

Most - Rzeka Mokrzyszówka  2.769.990,53 

Wiadukt - Mokrzyszów  22.793.966,53 

Pomost drewniany - STANICA  18.838,11 

Pomost pływający - STANICA  875.185,45 

Most - Rzeka Treśniówka 58.137,19 

Wiadukt - SIARKOPOL 272.655,37 

Most murowany - ul. Sandomierska 27 695,80 

Kładka na rzece Mokszyszówka - os. 

Sobów 
149.000,00 

Zbiornik na odparowanie wód - ul. Szklana 162.142,58 

Pompownia wód drenażowych - Osuwisko  

- ul. Mickiewicza  
84.428,35 

Rów melioracyjny nr 3 210.864,88 

Rów melioracyjny - Osiedla Wiejskie  484.344,59 

Ogrody dzikowskie  325.511,56 

Stadion sportowy - Al. Niepodległości  9.793.377,84 

Boisko sportowe - Gimnazjum nr 2 - ul. 

Kopernika 18 
432.960,66 

Plac zabaw - ZS Specjalnych - ul. 

Dąbrowskiej 10 
118.187,85 

Plac zabaw - SP nr 6 - ul. Mickiewicza 86 110.611,49 

Boisko wieofunkcyjne- SP nr 6 - ul. 

Mickiewicza 86 
549.406,07 

Euroboisko - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 1.381.045,26 

Plac zabaw - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 204.979,50 

Moniboisko - Przedszkole nr 12 - ul. 

Dąbrowskiej 10 
65.000,00 

Stadion sportowy - Os. Wielowieś 357.074,42 

Stadion sportowy - Os. Sobów 376.086,63 

Boisko sportowe - SP nr 8 - ul. Piętaka 53 219.586,60 

Plac zabaw - Osiedle Ocice  80.993,83 

Plac zabaw - Osiedle Nagnajów  90.419,67 

Plac zabaw - Osiedle Sielec 74.650,05 

Plac zabaw im. Henryka Jordana - Stanica  199.092,56 

Plac zabaw - Osiedle Zakrzów 81.203,83 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Serbinów 182.395,00 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Siarkowiec 119.376,01 

Plac zabaw - SP nr 4 - ul. Wyspiańskiego 10 29.935,99 

Plac zabaw - SP nr 9 - ul. Wiejska 4 50.000,00 

Plac zabaw - SP nr 3 - ul. Kochanowskiego 

1 
6.588,00 

Plac zabaw - Osiedle Mokrzyszów 75.000,00 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Sobów 40.200,01 

Park osiedlowy  - Osiedle Sobów 65.928,00 

Kompleks kortów tenisowych - Zwierzyniec 1.394.459,90 

Boisko sportowe - ZSP nr 3 -  ul. Św. 

Barbary 1b 
347.524,35 

Plac rowerowy PUMPTRACK 252.435,00 

Stadion sportowy - os. Ocice 26.863,00 

Plac zabaw - SP nr 8 29.274,00 

Park rozrywki Stawik - os. Wielowieś 468.501,68 

Plac zabaw - os. Wielowieś 86.014,50 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Ocice 57.585,97 

Plac zabaw - Osiedle Miechocin 109.099,54 

Plac zabaw - Osiedle Sobów 117.630,89 

Siłownia zewnętrzna - Osiedle Dzików 76.791,50 

Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim 
97.493,33 

Ścianka wspinaczkowa 666.783,17 

Plac zabaw - Przedszkole nr 12 - ul. M. 

Dąbrowskiej 10 
112.827,62 

Plac zabaw - Osiedle Serbinów - ul. Matejki 

3, 5, 7 
10.000,00 

Ogrodzenie - Stadion Chmielów 28.977,95 



324 | S t r o n a  

 

Palisada ochronna - Osuwisko  - ul. 

Mickiewicza  
6.236.319,81 

Główny punkt widokowy - RCOPN 2000 377.455,84 

Wieża przeciwpożarowa - osiedle 

Mokrzyszów 
1.452,48 

Ogrodzenie działki  2.190,55 

Obelisk związku inwalidów wojennych  34.754,86 

Pomnik Profesora Pawłowskiego  50.000,00 

Zbiornik Machowski 290.538,60 

Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. Przy 

Zalewie  
63.851,25 

Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. M. C. 

Skłodowskiej  
63.851,25 

Plac targowy - ul Kwiatkowskiego  3.093.884,25 

Śmietnik murowany - ul. Kopernika  1.854,16 

Plac Ludowy  209.269,58 

Plac Bartosza Głowackiego  2.648.442,72 

Plac Górnika 160.426,74 

Plac Surowieckiego 20.968,17 

Mur oporowy - ul. Sandomierska 27  6.615,80 

Cmentarz Komunalny - ul. Bema 107.174,00 

Pomnik dzieci Utraconych 7.200,00 

Zagospodarowanie placu przy Domu 

Osiedlowym os. Mokrzyszów 
169.794,09 

Altana śmietnikowa przy TDK - ul. 

Słowackiego 2 
31.712,89 

Kocioł CO - ul. Kochanowskiego 10 6.868,12 

Sprężarka śrubowa - TPPT 36.740,00 

Sprężarka śrubowa - TPPT 36.740,00 

Sprężarka śrubowa - TPPT 36.740,00 

Sprężarka śrubowa - TPPT 36.740,00 

Notebook 3.699,04 

Drukarka laserowa  3.932,06 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Notebook DELL 5.115,46 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Notebook DELL  3.777,12 

Zestaw komputerowy 4.295,87 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Laptop Fujotsu Lifebook A555 3.923,70 

Zestaw komputerowy  8.398,48 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Notebook 5.115,46 

Drukarka laserowa  3.932,06 

Zestaw komputerowy 3.641,70 

Zestaw komputerowy 4.727,50 

Zestaw komputerowy 7.090,64 

Zestaw komputerowy 4.295,87 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.727,50 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 6.304,96 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Notebook + skaner 6.551,40 

Zestaw komputerowy 3.546,54 

Zestaw komputerowy 3.546,54 

Zestaw komputerowy 4.295,87 

Zestaw komputerowy 6.304,96 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.295,87 

Zestaw komputerowy 3.546,54 

Zestaw komputerowy 3.546,54 

Zestaw komputerowy 4.727,50 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy FUJITSU ESPRIMO 

P420 
3.517,80 

Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 3.923,70 

Notebook DELL 3.777,12 

Notebook DELL 3.777,12 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.295,87 

Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 3.923,70 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Notebook HP PAVILION 3.850,00 

Serwer IBM8840EFY 13.274,01 

Serwer IBM8840EFY 13.274,01 

Serwer  7.872,00 

Konsola KV< LCD  3.590,00 

Serwer + sprzęt RATUSZ 181.653,78 

CYBEROAM 200iNG 29.766,00 

Serwer HP DL180G6 25.598,76 

Fortianalyzer 100C + FortiCare 9.984,48 
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Firewall sprzętowy  64.050,00 

Serwer 33.621,98 

Streamer zewnętrzny 30.818,42 

Router CISO 6.027,40 

Zestaw komputerowy  6.311,06 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.295,87 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Skaner A3 FUJITSU 18.769,80 

Serwer + UPS 19.313,64 

Drukarka HP Laser Jet 2300N 4.557,83 

Zestaw komputerowy  4.318,80 

Serwer mapowy Fujitsu 19.115,43 

Serwer udostępniajacy Fujitsu 18.099,45 

Serwer HP DL 180 25.598,76 

Szafa RACK 19 Delta Triton 5.981,49 

Serwer FUJITSU Primergy RX2520M1 36.063,60 

Ploter HP DESIGN 20.550,00 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  9.006,04 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Drukarka KYOCERA FS-6970DN 5.950,00 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  8.385,06 

Zestaw komputerowy KOMPUTRONIK 4.449,89 

Zestaw komputerowy 9.006,04 

Skaner 11.701,02 

Zestaw komputerowy IBM  5.282,60 

Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21.542,36 

Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21.542,36 

Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21.542,36 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy SUNTAR 4.030,58 

Zestaw komputerowy SUNTAR 6.229,32 

INFOMAT  17.080,00 

INFOMAT - MOPR 17.080,00 

INFOMAT  17.080,00 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Zestaw komputerowy  9.006,04 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.295,87 

Zestaw komputerowy  4.295,87 

Zestaw komputerowy PC ADAX 7.104,06 

Zestaw komputerowy SUNTAR 4.512,78 

Zestaw komputerowy SUNTAR 5.731,56 

Zestaw komputerowy  6.280,56 

Zestaw komputerowy  6.880,80 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  6.311,06 

Zestaw komputerowy  6.311,06 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Serwer HP Pro LIANT ML  32.885,65 

Zestaw komputerowy  4.402,17 

Zestaw komputerowy 4.318,80 

Drukarka HP LAse Jet 5550n 12.957,86 

Urzedzenie RICOH MP 4000 18.727,00 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Urządzenie ROCIH MP 4001 14.762,00 

Urządzenie ROCIH MP C2800 24.188,94 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Laptop Fujitsu LIFEBOOK A555 3.923,70 
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Komputer LENOVO 3.504,99 

Komputer LENOVO H50-50 3.504,99 

Komputer LENOVO  3.504,99 

Komputer LENOVO  3.504,99 

Komputer Fujitsu Espiro P420 3.554,70 

Komputer + ploter HP 450 10.699,00 

Zestaw komputerowy  5.803,75 

Zestaw komputerowy  5.803,75 

Zestaw komputerowy SUNTAR 4.349,30 

Zestaw komputerowy SUNTAR 4.349,30 

Plotaer HP DesignJet T1100 15.579,40 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Drukarka HP Color Laser Jet   4.800,00 

Zestaw komputerowy LENOVO H50-50 3.505,00 

Notebook DELL Inspiron 5559 4.968,73 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Sieć transmisji danych  12.613,21 

Sieć teleinformatyczna  115.751,68 

Sieć komputerowa  14.640,00 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy  3.546,54 

Zestaw komputerowy 3.546,54 

Notebook DELL 3.777,12 

Notebook DELL 3.777,12 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.127,26 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Zestaw komputerowy  4.727,50 

Zestaw komputerowy  5.386,17 

Zestaw komputerowy LENOVO 3.505,00 

Zestaw komputerowy FUJITSU Esprimo 

P420 
3.554,70 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Zestaw komputerowy 4.127,26 

Sieć komputerowa - ul. Sienkiewicza 159 A 56.450,42 

Komputer LENOVO 3.489,99 

Serwer IC93 - TPPT 135.158,64 

Serwer ID99 - TPPT 135.158,64 

Niwelator TEODOLIT  3.361,79 

Nasadka REDMINI 2 6.208,00 

Stacja transformatorowa - Stadion - Al. 

Niepodległości  
207.577,55 

Stacja transformatorowa - TPPT - ul. 

Warszawska 227b 
303.040,93 

Stacja transformatorowa - TSSE EURO-

PARK WISŁOSAN 
330.822,59 

Szafa oswietlenia ulicznego - ul. Św. 

Barbary  
5.800,00 

Kamera PANASONIC 13.138,86 

System monitoringu - Pl. B. Głowackiego  170.190,00 

System monitoringu - teren miasta  1.123.754,89 

Aparatura odtwarzająca hejnał  12.238,50 

System monitoringu wizyjnego - OSP 

Mokrzyszów  
5.880,40 

System nagłośnienia konferencyjnego  15.222,00 

System sygnalizacji włamania - ul. Św 

Barbary 12  
8.000,00 

System sygnalizacji pożaru- OSP 

Wielowieś  
7.632,32 

Syrena alarmowa HORN 513 - OSP 

Nagnajów  
3.635,60 

System sygnalizacji włamania - OSP Sobów  5.563,20 

System alarmowy - ul. Sienkiewicza 159a 4.676,97 

System selekrywnego wywoływania - OSP 

Sobów  
6.053,40 

Syrena alarmowa Digitex DSE-900S - SP9 

ul. Wiejska 4 
22.275,30 

Syrena alarmowa Digitex DSE-900S - ul. 

Mickiewicza 7 
22.275,30 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 2 - ul. 

Sandomierska 24 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 3 - ul. Św. 

Barbary 1B 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 1 - ul. 

Kopernika 49 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 3 - ul. 

Dekutowskieg o17 
88.382,97 
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Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 2 - ul. 

Kopernika 18 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 1 - ul. 

Jachowicza 4  
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - ZS Staszica - ul. 

Kopernika 1 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - LO- ul. 

Jachowicza 13 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 10 -  ul. 

Dąbrowskiej 10 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 9 -  ul. 

Wiejska 4 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 4 -  ul. 

Wyspiańskiego 10 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 3 -  ul. 

Kochanowskiego 1 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - CKP-  ul. 

Kopernika 5 
88.382,97 

Ogniwa fotowoltaiczne - MOSIR -  ul. 

Niepodległości 2 
88.383,21 

Instalacja wentylacyjna - ul. Św Barbary 12  41.180,54 

Klimatyzator  5.185,00 

Waga samochodowa - SIARKOPOL 47.960,00 

Projektor BENQ PB-2240 XGA 4.345,01 

Ekran LED 98.400,00 

Strugarka  10.812,67 

Agregat prądotwórczy  26.577,94 

Agregat prądotwórczy  26.577,94 

Agregat prądotwórczy  26.577,94 

Autopompa z armatką 6.165,00 

Pompa szlamowa WT 30X - OSP Dzików 6.013,40 

Przewoźny agregat pompowy - OSP Sobów  166.665,00 

Drabina pożarnicza - OSP Wielowieś 4.600,00 

Rozpiercz kolumnowy - OSP Sobów  4.208,40 

Zestaw przeszkód  - OSP Mokrzyszów  7.887,00 

Samochód osobowy FORD MONDEO 890,00 

Samochód osobowy CHEVROLET EPICA 8.350,00 

Samochód osobowy CHEVROLET 

LACETTI 
4.650,01 

Samochód VOLKSWAGEN CADDY 89.899,41 

Samochód strazacki - STAR 008 GBM - 

OSP Mokrzyszów  
10.437,31 

Łódź motorowa HARPUN 550 23.200,00 

Defobrylator zewnętrzny 5.054,40 

Kserokopiarka A RICOCH FT4622 9.411,50 

Kserokopiarka KONICA + podajnik - BRM 22.500,00 

Kserokopiarka RICOH 34.892,00 

Kserokopiarka CANON NP 6317 5.429,00 

Kserokopiarka CANON  4.900,00 

Kserokopiarka ROCOH 11.996,26 

Kserokopiarka NASHUATEC DSm 618d 11.590,00 

Kserokopiarka KM BIZHUB 13.180,00 

Notebook TOSHIBA 3.600,00 

Projektor SANYO PLV 6.000,00 

Kserokopiarka TASKalfa 3051ci 14.760,00 

Centrala telefoniczna MAC-6400 41.724,00 

Tablica interaktywna - Gimnazjum nr 3 3.899,01 

Kopertownica  30.750,00 

System do obsługi głosowań 31.953,56 

Centrala telefoniczna - ul. Sienkiewicza 

159a 
4.946,49 

Kopiarka CANON iR2520 3.730,00 

Kopiarka Konica Minolta BIZHUB  39.148,44 

Kopiarka Konica Minolta BIZHUB  39.148,44 

Projektor BENQ 4.134,08 

Kopiarka Konica Minolta 1635 4.341,76 

Laminarka  (BOI-KM) 3.501,40 

Centrala telefoniczna SLICAN - TPPT 29.808,00 

Kserokopiarka kolorowa CANON - TPPT 17.200,00 

Namiot pneumatyczny NPS14  18.708,30 

Namiot pneumatyczny NPS14  18.708,30 

Namiot aluminiowy z nadrukiem  7.257,00 

Punkt informacyjno promocyjny 1 - 

CN2000 
14.504,83 

Punkt informacyjno promocyjny 2 - 

CN2000 
14.504,84 

Punkt informacyjno promocyjny 3 - 

CN2000 
14.504,84 

Wyposażenie namiotów 76.568,30 

Kasa pancerna - OIN 9.644,00 

Drzwi antywłamaniowe 8.247,20 

Drzwi antywłamaniowe 8.174,00 

Tablica pamiątkowa - ul. Kościuszki  6.100,00 

Tablica informacyjna - droga woj, 723 4.305,40 

Tablica informacyjna - Zamek dzikowski  1.353,00 

Tablica informacyjna - ul. Targowa  4.797,40 

Tablica informacyjna - ul. Szpitalna  1.230,40 

Tablica informacyjna - ul. Sobowska i 

Szlachecka  
4.920,80 

Tablica informacyjna - ul. Warszawska  23.043,00 

Rolety zewnętrzne (BOI-KM) 7.105,10 

Wieża kwietnikowa - PL. B. Gowackiego  3.538,00 

Wieża kwietnikowa - PL. B. Gowackiego  3.538,00 

Wieża kwietnikowa - Ul. Kwiatkowskiego  3.538,00 

Wieża kwietnikowa - Ul. Kwiatkowskiego  3.538,00 

Ławka solarna SEEDIA BIKE 13.700,00 
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Ławka solarna SEEDIA BIKE 13.700,00 

Pylon informacyjny 9.828,57 

Pylon informacyjny 9.828,57 

Tablica promocyjno-informacyjna 9.828,57 

Tablica informacyjna 9.828,57 

Tablica informacyjna 9.828,57 

Tablica informacyjna 9.828,57 

Tablica informacyjna 9.828,58 

Tor przeszkód do zawodów sportowo 

pożarniczych 
16.000,00 

Scena mobilna 138.990,00 

Miejski Ośrodek Spotru i Rekreacji - 

Wyposażenie 
41.297,91 

Wyposażenie Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury ul. Słowackiego 2 
236.149,85 

 426.821.619,04 

 


