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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), w związku z uchwałą Nr LII/540/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 
2021 r. w sprawie ustanowienia tytułów honorowych "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" oraz 
"Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" oraz regulaminu ich nadawania i pozbawiania a także wniosku Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2021 r., Rada Miasta Tarnobrzega, uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" Panu Władysławowi Ortylowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 16 grudnia 2021 r. złożył wniosek o nadanie tytułu 
"Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" Panu Władysławowi Ortylowi. Zgodnie z regulaminem nadawania 
honorowych tytułów wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu i 
Komisję Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz uzyskał zgodę kandydata do odznaczenia. 

Władysław Ortyl to wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec. Trzykrotnie wybierany na senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od 7 listopada 2005 r. do 20 listopada 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rozwoju  Regionalnego. Razem z Panią Minister Grażyną Gęsicką współtworzył Program 
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany 
w Polsce w latach 2007-2013. Był to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej, 
mający na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, 
lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej były regionami najsłabiej rozwiniętymi w całej Unii. Program był krokiem na drodze do 
wyrównania szans rozwojowych oraz unowocześnienia wielu sfer życia Polski Wschodniej. W ramach 
realizacji tego programu wiele środków trafiło na Podkarpacie oraz do Tarnobrzega, wpływając na rozwój 
naszego miasta oraz regionu. Wśród najważniejszych projektów wymienić należy: Modernizacja drogi 
wojewódzkiej 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg z budową wiaduktu nad torami kolejowymi z 
dofinansowaniem ponad 46 mln złotych oraz budowę Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - 
Technologicznego z dofinansowaniem ponad 20 mln złotych. W maju 2013 r. Władysław Ortyl został 
powołany na funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego. W kolejnych wyborach samorządowych 2014 
r. i 2018 r. został dwukrotnie wybrany na radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, kontynuując pracę 
marszałka województwa. Dzięki decyzjom Zarządu Województwa Podkarpackiego, którym kieruje Władysław 
Ortyl do Tarnobrzega w latach 2013-2021 wpłynęło bardzo dużo środków pieniężnych, dzięki którym zostały 
zrealizowane liczne projekty, przyczyniające się w znacznym stopniu do rozwoju Tarnobrzega oraz poprawy 
życia mieszkańców. Wśród największych projektów infrastrukturalnych dofinansowanych przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego wymienić należy: budowę obwodnicy miasta Tarnobrzega z dofinansowaniem 
ponad 42 mln złotych, rewitalizację zdegradowanych obszarów Gmin: Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego i Gorzyc z dofinansowaniem ponad 9 mln złotych, budowę dróg dojazdowych do terenów 
inwestycyjnych miasta Tarnobrzega z dofinansowaniem ponad 9 mln złotych, modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega w sumie z dofinansowaniem prawie 8 mln złotych, 
wymianę źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega w ramach 
programu Tarnobrzeg bez smogu z dofinansowaniem ponad 7 mln złotych. Dzięki wsparciu Zarządu 
Województwa i przychylności Marszałka Władysława Ortyla w Tarnobrzegu zostały zrealizowane duże 
projekty wpływające na poprawę ochrony zdrowia mieszkańców, takie jak: rozwój Centrum Onkologicznego 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dofinansowaniem ponad 
36 mln złotych, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dofinansowaniem prawie 
4 mln złotych, termomodernizacja budynków szpitala z dofinansowaniem ponad 5 mln złotych, wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego z dofinansowaniem ponad 1 mln złotych. 
Jednym z istotnych problemów Tarnobrzega oraz sąsiednich miejscowości od dłuższego czasu było 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Przy wsparciu Zarządu Województwa Podkarpackiego w latach 2014-
2021 zostały zrealizowane dwa ważne projekty przeciwpowodziowe: rozbudowa lewego wału rzeki 
Trześniówki na terenie osiedli Sobów i Wielowieś miasta Tarnobrzega wraz z budową przepompowni 
w miejscowości Trześń w gminie Gorzyce oraz rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka na terenie 
miejscowości Zalesie Gorzyckie i Trześń w gminie Gorzyce oraz na terenie Tarnobrzega. Oba projekty zostały 
dofinansowane w kwocie blisko 15 mln złotych. W latach 2013-2021 w czasie pełnienia funkcji Marszałka 
Województwa Podkarpackiego przez Władysława Ortyla do Tarnobrzega wpłynęło dużo środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wspierających edukację, oświatę oraz 
kulturę w mieście. Wśród najistotniejszych projektów zrealizowanych w tym czasie wymienić należy: 
Innowacyjny Tarnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą z dofinansowaniem ponad 
4 mln złotych, Synergia - od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia z dofinansowaniem prawie 4 mln 
złotych, Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia 
z dofinansowaniem ponad 2,5 mln złotych, Przebudowa Infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. 
Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia 
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z dofinansowaniem ponad 2 mln złotych, poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę 
obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 Miasta Tarnobrzega z dofinansowaniem prawie 1 mln złotych, 
zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej 
Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu z dofinansowaniem prawie 1 mln złotych, Rozbudowa infrastruktury 
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu z dofinansowaniem prawie 1 mln 
złotych, Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega z dofinansowaniem 
ponad 2 mln złotych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dzięki decyzjom Zarządu 
Województwa do Tarnobrzega popłynęły również środki na realizację istotnych projektów społecznych takich 
jak: Wsparcie przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg z 
dofinansowaniem ponad 2,5 mln złotych, Podkarpacka kuźnia zawodu z dofinansowaniem ponad 0,5 mln 
złotych, Tarnobrzeg dla Seniorów z dofinansowaniem prawie 0,5 mln złotych, Asystent Seniora 
z dofinansowaniem prawie 0,5 mln złotych, Grunt to Rodzina z dofinansowaniem prawie 0,5 mln złotych. 
O dużym zatroskaniu Władysława Ortyla problemami i potrzebami rozwojowymi Tarnobrzega świadczy 
również fakt, że przy współpracy z władzami miasta Tarnobrzega w 2018 r. odbyło się nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim historyczne posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego. Obrady Zarządu 
Województwa w całości poświęcone były szukaniu rozwiązań najistotniejszych problemów naszego miasta 
oraz realizacji kluczowych projektów służących rozwojowi Tarnobrzega i poprawie życia jego mieszkańców. 
Pierwsze efekty w postaci wsparcia konkretnych projektów były widoczne już po kilku miesiącach od tego 
wydarzenia. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega” Panu 
Władysławowi Ortylowi jest zdaniem wnioskodawców uzasadnione. 
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