Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Projekty Ogólnomiejskie – zaopiniowane pozytywnie

Nr.

1.

Tytuł projektu obywatelskiego

Dom wędrowca z sala warsztatową.

Wnioskodawca

Beata
Wójcikowska

Data wpłynięcia
projektu

11.07.2017 r.

Miejsce realizacji
projektu

Opis projektu (na
podstawie formularza
zgłoszeniowego)

Przewidywany
koszt projektu

Tarnobrzeg,
ul. Wiślana

Zadanie przewiduje
budowę domu wędrowca
z sala warsztatową w której
odbywać sie będą
warsztaty i spotkania dla
mieszkańców. Projekt
zakłada zagospodarowanie
poddasza na pokoje
sypialniane.

400 000,00 zł

2.

Droga dojazdowa do cmentarza
parafialnego.

Marian Zioło

18.07.2017 r.

Tarnobrzeg,
Osiedle Wielowieś

3.

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie
budynku dla zwierząt młodych, wykonanie i
remont instalacji, dokończenie ogrodzenia
schroniska.

Agnieszka
Wilamowska

27.07.2017 r.

Tarnobrzeg,
Osiedle Nagnajów

Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino
plenerowe dla tarnobrzeżan.

Mariusz
Myszkowski

4.

28.07.2017 r.

Tarnobrzeg, tereny
nad Jeziorem
Tarnobrzeskim oraz
Parku Dzikowskiego

Zadanie przewiduje
wykonanie nowej drogi
dojazdowej do cmentarza
parafialnego.
Zadanie przewiduje
wykonanie przedszkola dla
zwierząt mające na celu
pomoc chorym i
okaleczonym zwierzętom.
Zadanie przewiduje
budowę kina plenerowego
dla mieszkańców
Tarnobrzega. Dodatkowo

400 000,00 zł

400 000,00 zł
200 000,00 zł

5.

Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.

6.

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu
komunalnym w Sobowie.

7.

Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości
Olchowiec.

8.

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie
kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój
las".

Adam Rębisz
Tadeusz Zych

28.07.2017 r.

Tarnobrzeg,
Osiedle Serbinów

Waldemar
Szwedo

31.07.2017 r.

Tarnobrzeg,
Osiedle Sobów

Józefa Germańska

31.07.2017 r.

Olchowiec,
Gmina Czarna

Waldemar Stępak
Marzena Foc

31.07.2017 r.

Tarnobrzeg,
Osiedle Miechocin

zakup krzeseł, leżaków,
lampionów.
Zadanie przewiduje
stworzenie Parku im.
Młodzieżowego Ruchu
Oporu na terenie między
ul. Zwierzyniecką
a Sienkiewicza mające na
celu nadania temu
terenowi funkcji
historycznej.
Zadanie przewiduje
budowę nowych miejsc
parkingowych wraz
z oświetleniem, wykonanie
nowego wyjazdu
z parkingu, przebudowę
wjazdu wraz
z przystankiem komunikacji
miejskiej przy cmentarzu
komunalnym.
Zadanie przewiduje
rozbudowę stanicy ZHPzakup pawilonu
letniskowego,
modernizację rozdzielni
elektrycznej, oraz
wykonanie zewnętrznych
sanitariatów.
Zadanie przewiduje
zagospodarowanie
Kompleksu leśnego
Kamionka- utwardzenie

400 000,00 zł

400 000,00 zł

400 000,00 zł

400 000,00 zł

ciągów komunikacyjnych,
budowę nowego zbiornika
wodnego, odmulenie
istniejącego zbiornika,
opracowanie i wykonanie
ścieżki przyrodniczej.

