Lista projektów ogólnomiejskich zaopiniowana pozytywnie
Miejsce realizacji
projektu
Tarnobrzeg, dz.
nr ewid. 110/1
obręb Kajmów

Opis projektu (na podstawie
Przewidywany
formularza zgłoszeniowego)
koszt projektu
Projekt obejmuje – projekt robót 400 000,00 zł
geologicznych, plan ruchu
zakładu wykonującego roboty
geologiczne, wykonanie jednego
otworu eksploatacyjnego dokumentacji hydrogeologicznej

Mariusz
Myszkowski

dz. nr ewid. 56
obręb Miechocin
oraz
dz. nr
ewid.22/2 obręb
Kajmów

Monika Stępień

tereny nad
Jeziorem
Tarnobrzeskim

Głównym założeniem projektu 399 000,00 zł
jest instalacja ok. 60 lamp
ulicznych technologii LED na
odcinku pieszo - rowerowym,
zlokalizowanym przy ul.
Wisłostrada, tj. od cmentarza w
Miechocinie do głównego
wyjazdu nad Jezioro
Tarnobrzeskie.
Zadanie przewiduje budowę
245 000,00 zł
ładnych, nowoczesnych,
funkcjonalnych i
wkomponowanych w otoczenie
toalet miejskich. Osobne wejście
do budynku dla kobiet i
mężczyzn. Kabiny w ilości 5-8
szt.

Nr

Nazwa projektu

Pomysłodawca

1

Wykonanie ujęcia wód
siarczkowych dla potrzeb
ośrodka leczniczo- rekreacyjnego
nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Witold Zych

2

Oświetlenie ciągu pieszorowerowego przy ul. Wisłostrada

3

"NORMALNA SPRAWA"budowa publicznych toalet nad
Jeziorem Tarnobrzeskim

Uwagi

4

"Summertime Tarnobrzeg"budowa trzech drewnianych,
zadaszonych wiat turystycznorekreacyjnych nad Jeziorem
Tarnobrzeskim

Monika Stępień

tereny nad
Jeziorem
Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje budowę wiat 96 000,00 zł
turystyczno- rekreacyjnych w
celu podniesienia komfortu
zatrzymującym się turystom,
plażowiczom, spacerowiczom na
terenie Jeziora Tarnobrzeskiego.
Wiaty turystyczno- rekreacyjne
ze stołami i ławkami dadzą
możliwość schronienia się i
odpoczynku nad wodą w pięknej
scenerii Jeziora Tarnobrzeskiego
nie tylko w okresie wakacyjnym.

5

Uzupełnienie ciągu pieszorowerowego do Jeziora
Tarnobrzeskiego

Anna Pekar

teren należący do
Gminy Tarnobrzeg

Zadanie przewiduje uzupełnienie 40 000,00 zł
istniejącej ścieżki rowerowej
biegnącej wzdłuż Wisłostrady o
brakującą część łączącą
Wisłostradę z terenami nad
Jeziorem Tarnobrzeskim na
długości 75 m i szerokości ok.
2m kostką brukową. Działania te
znacznie podniosą atrakcyjność
ścieżki rowerowej i zapewnią
poprawę bezpieczeństwa jej
użytkowników.

6

Budowa szalet miejskich

Anna Pekar

dz. nr ewid. 2062/1Gmina Tarnobrzeg

7

Droga dojazdowa do cmentarza
parafialnego

Mieszkańcy osiedli:
Wielowieś, Sobów,
Zakrzów, Sielec

dz. nr ewid. 360,
Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie 300 000 zł
toalety w kształcie prostokąta,
wyposażonej w dwa
pomieszczenia publiczne Unisex
damsko- męski, - pomieszczenie
dodatkowo przystosowane dla
osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich oraz
miejscem umożliwiającym
przewijanie niemowląt. Obiekt
posiadać będzie osobne wejście
zewnętrzne do pomieszczenia
techniczno- serwisowego,
uniemożliwiające próby
dewastacji oraz dostania się do
urządzeń osobom trzecim od
strony pomieszczenia.
Zadanie przewiduje wykonanie 400 000,00 zł
wewnętrznej drogi dojazdowej z
ulicy Warszawskiej obok zajazdu
ANNA do cmentarza
parafialnego.

8

Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż ulicy
Litewskiej i Bema

Waldemar Szwedo

pas drogowy ulicy
Litewskiej i Bema

Zadanie przewiduje budowę
400 000,00 zł
ciągu pieszo- rowerowego na
poboczach ul Litewskiej i ul.
Bema o szerokości 2m.
Ponieważ lokalizacja cmentarza
komunalnego na os. Sobów oraz
przebudowa ul. Borów
spowodowały znaczne
zwiększenie ruchu rowerowego i
pieszego na przedmiotowych
odcinkach. Budowa chodnika
zwiększy bezpieczeństwo
rowerzystów i pieszych.

9

Wodny Plac Zabaw

Anna Żarów

ul. Konfederacji
Dzikowskiej- teren
Szkoły Podst. Nr 9

Zadanie przewiduje budowę
400 000,00 zł
wodnego placu zabaw jako
płytkiej niecki o nawierzchni
poliuretanowej z zamontowanymi
tryskaczami, fontannami. Plac
będzie działał w okresie letnim,
zostanie podzielony na dwie
strefy: dla najmłodszych i
starszych dzieci z odpowiednio
przystosowanymi urządzeniami
wodnymi. Antypoślizgowa
podłoga zapewni bezpieczne
korzystanie przez małe dzieci. Ze
względu na brak stojącej wody
na placu nie jest wymagany
ratownik. Dookoła niecki zostanie
utworzony drewniany pomost z
siedziskiem dla rodziców.

10

"Zbudujmy razem ścianę- niech
połączy nas wspinanie" Etap IIwyposażenie Centrum
Wspinaczkowego

Arkadiusz Błasiak,
Dariusz Bożek

tereny Miejskiego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w
Tarnobrzegu

II etap budowy ściany
wspinaczkowej przewiduje
wyposażenie CENTRUM
WSPINACZKOWEGO

400 000,00 zł

11

"Tobie Ojczyzno"- Mural
upamiętniający żołnierzy
niezłomnych w tym postać
tarnobrzeżanina Hieronima
Dekutowskiego ps ZAPORA

Stanisław
Frąszczak

ściana szczytowa
budynku
mieszkalnego przy
ul. Wyspiańskiego
24

Zadanie przewiduje wykonanie 90 000,00 zł
wielkoformatowego malowidła
ściennego o powierzchni 120m
kwadratowych. Mural o tematyce
historycznej i wymowie
patriotycznej ma nawiązywać do
bohaterstwa i tragicznych losów
żołnierzy niezłomnych w tym do
postaci Hieronima
Dekutowskiego. Zadanie
obejmuje opracowanie projektu
plastycznego oraz wykonanie
wielkopowierzchniowego
malowidła ściennego.

12

Młodzieżowy Klub

Ian Boon, Norbert
Kolano

ul. Św. Barbary 6

Zadanie przewiduje prowadzenie 100 000,00 zł
zajęć socjalno- terapeutycznych i
profilaktycznych z dziećmi,
młodzieżą i społecznością
lokalną. Poradnictwo rodzinne.
Praca wspólnie z rodziną w
trudnej sytuacji życiowej.
Działania integrujące rodzinę.
Opracowywanie i realizacja
indywidualnych planów pracy z
dziećmi i młodzieżą. Tworzenie
projektów lokalnych promujących
zdrowy tryb życia w przestrzeni
miasta, dzielnic.

13

Budowa drogi lokalnej łączącej
ul. Żniwną położoną w Os.
Miechocin z ul. Koniczynki w Os.
Ocice

Zarząd Osiedla
Miechocin

Osiedle Miechocin

Zakres projektu dotyczy budowy 400 000,00 zł
nowej drogi lokalnej na odcinku o
łącznej długości 1100 mb licząc
od miejsca zjazdu z drogi
gminnej ul. Żniwnej w kierunku
drogi gminnej ul. Rolnej i
następnie ul. Koniczynki
położonej w Osiedlu Ocice.
Proponowana lokalizacja w
założeniu jest zbieżna z układem
drogowym zatwierdzonym w
aktualnie obowiązującym MPZP
Terenu Os. Miechocin w
Tarnobrzegu.

14

Modernizacja Miejskiej Siłowni
MOSIR przy Al. Niepodległości

Łukasz Nowak

Siłownia Miejska
MOSIR Tarnobrzeg

Projekt ma na celu doposażenie 400 000,00 zł
siłowni w nowe urządzenia do
ćwiczeń - nowych gryfów, hantli,
bieżni i innych urządzeń
stanowiących bazę do ćwiczeń w
miejskiej siłowni.

15

CZYSTE TRAWNIKIPRZYJEMNE SPACERY

Klaudia Korta-Bierut

Miasto Tarnobrzeg

Projekt polega na umieszczeniu 50 000,00 zł
koszy na odchody zwierzęce
przy blokach, wzdłuż chodników
w parkach oraz na placach
zielonych, gdzie najczęściej
spacerują właściciele ze swoimi
psami. Kosze miałyby na celu
zachęcić opiekunów zwierzaków
do sprzątania po nich.
Uzasadnieniem powstania
projektu jest oczyszczenie
miejskich terenów zielonych oraz
chodników i alejek z
zalegających odchodów
zwierzęcych.

