INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Tarnobrzeg, sierpień 2020

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział 600 Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Modernizacja drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul.
Mickiewicza
Plan wydatków: 1.429.298,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
• Normalizacja szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~1+136
m oraz poszerzenie do 9,50 m – na pozostałym odcinku o przekroju ulicznym,
• Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
• Przebudowa oraz budowa chodników i budowę obustronnych ścieżek rowerowych,
• Wzmocnienie skarpy przy kościele w Miechocinie murem oporowym,
• Odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego
i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej,
• Wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi,
• Regulacja wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych,
• Zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci podziemnych kolidujących
z planowaną inwestycją,
• Przebudowa istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
• Przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków,
• Budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,
• Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.

Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg
Plan wydatków: 1.000.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 41.524.468,00 zł
Wykonanie wydatków: 732.455,49 zł
Procent wykonania: 1,76 %
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Zakres rzeczowy zadania: Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy miasta
Tarnobrzega” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego
połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości około 9 km i szer. jezdni 7,0 m,
skrzyżowań i 4-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych,
sygnalizacji świetlnych, dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego, zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych w wyznaczonych miejscach,
wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska, przepustów oraz przejść dla
zwierząt, sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, przebudowę dróg gminnych i wojewódzkich
na odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą oraz prace
wyburzeniowe i inwentaryzacje obiektów.
Zakres rzeczowy wykonany:
•
•
•

opłata sądowa za zawarcie ugody sądowej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a firmą
Lafrentz Polska Spółka z o.o.,
opracowanie dokumentacji projektowej – etap 1,
opłaty przyłączeniowe dot. oświetlenia ulicznego na podstawie uzyskanych warunków
technicznych z PGE.

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do 2+118
ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego – Zwierzyniecka
Plan wydatków: 766.900,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
1) Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze
skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka (obejmuje wloty drogi
gminnej ulicy Wyszyńskiego i drogi powiatowej ulicy Zwierzynieckiej) w zakresie:
a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi
podbudowy, remont krawężników i opasek wzdłuż jezdni, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego,
b) branża sanitarna: remont istniejącego odwodnienia poprzez regulację wysokościową
istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw studni kanalizacyjnych, zabezpieczenie
kolizji z uzbrojeniem podziemnym (odcinki gazociągu, sieć wodociągowa, sieć
teletechniczna),
c) branża elektryczna: wymiana pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej, wymiana
masztów z sygnalizatorami z dodaniem detekcji wizyjnej, aktualizacja programu pracy
sterownika zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (odcinki sieci
energetycznej), remont oświetlenia (wymiana lamp oświetlenia ulicznego wraz ze
słupami).
2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze
skrzyżowaniem ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego-Zwierzyniecka w Tarnobrzegu a także
przebudowa wlotu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką
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nr 723 oraz przebudowa wlotu drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 723 ul. Sikorskiego w Tarnobrzegu w zakresie:
a) branża drogowa: przebudowa chodników na ciągi pieszo - rowerowe z poszerzeniem
w celu separacji ruchu rowerowego, przebudowę zjazdów z wykonaniem nowego zjazdu
publicznego (na działkę 3000/65) w km ~1+800 (lewa strona),
b) branża sanitarna: wykonanie kanału technologicznego,
c) branża elektryczna: zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (odcinki sieci
energetycznej).
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej (osiedle Wielowieś) – Budżet
obywatelski
Plan wydatków: 9.800,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m
- na odcinku od skrzyżowania z ul. Odwet Jędrusie do przystanku autobusowego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 600 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Przebudowa ulicy Zakładowej w Tarnobrzegu – Etap I
Plan wydatków: 2.810.550,00 zł
Wykonanie wydatków: 1.300.110,00 zł
Procent wykonania: 46,26 %
Zakres rzeczowy zadania:
1. Branża drogowa:
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- budowa opaski z kostki betonowej,
- wykonanie zatoki autobusowej.
2. Branża elektryczna:
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- demontaż istniejących słupów,
- przebudowa i zabezpieczenie kolizji.
3. Branża sanitarna:
- budowa sieci kanalizacyjnej,
- przebudowa istniejącej kanalizacji,
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe.
4. Branża telekomunikacyjna:
- przebudowa kanalizacji i zabezpieczenie kabli.
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Zakres rzeczowy wykonany: Przeprowadzono roboty drogowe w zakresie chodników,
ułożone zostały krawężniki drogowe, wykonana została podbudowa i ułożona została
podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej na części przebudowanego
odcinka. Wykonano kanalizację deszczową.
Przebudowa ulicy Siarkowej – dokumentacja projektowa
Plan wydatków: 80.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami – parkingi, drogi
Plan wydatków: 340.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Realizacja robót budowlanych w zakresie parkingów i dróg.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami – chodniki
Plan wydatków: 500.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Realizacja robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej
– chodników.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów - ul. Dąbrowskiej (przy SP Nr 10)
oraz ul. Matejki (osiedle Serbinów) – Budżet obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) i T-27
(agatka), które uwidocznią przejścia dla pieszych po zmroku, na ul. M. Dąbrowskiej w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 10 oraz przed przejściem dla pieszych na
ul. J. Matejki 5. Dodatkowo na ul. J. Matejki 5 przewiduje się wykonanie oznakowania
poziomego P-10 (przejście dla pieszych na czerwonym tle).
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Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Przebudowa ulicy Strefowej w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 2.265.119,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Branża drogowa:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie pełnej konstrukcji i nawierzchni jezdni,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonanie konstrukcji i przebudowa zjazdów.
Branża sanitarna:
- budowa elementów odwodnienia: wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i kanalizacją
deszczową, studni kanalizacyjnych, urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe,
- budowa rowu krytego,
- przebudowa istniejącego rowu otwartego.
Branża elektryczna:
1. Linie oświetlenia ulicznego, tj.:
- wykonanie wykopu kablowego,
- ułożenie kabla YAKXs,
- zabezpieczenie odcinków w kolizjach i pod przejazdami,
- ułożenie bednarki ocynkowanej,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
- montaż opraw typu LED.
2. Przyłączenia, badania, rozruchy.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 600 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i chodników zlokalizowanych przy budynku
Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 1.855.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 27,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Przebudowa drogi od Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul.
Mickiewicza 7 do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a
i 5b.
Zakres rzeczowy wykonany: Opłata za wypis z rejestru gruntów.
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Utwardzenie parkingu przy ul. Kościelnej na osiedlu Sobów – Budżet obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie utwardzenia działki o nr ew. 1163 poprzez utwardzenie
terenu o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (C90/3).
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 9.685.569,00 zł
Wykonanie wydatków: 135.134,21 zł
Procent wykonania: 1,40 %
Zakres rzeczowy zadania:
Ul. PLAŻOWA:
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
budowa parkingów,
budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, zjazdów,
budowę oświetlenia drogi,
budowę odwodnienia drogi,
budowa kanału technologicznego,
likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu, w tym przebudowę
tego uzbrojenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ul. ŻEGLARSKA:
• wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
• budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
• budowa oświetlenia drogi.
Zakres rzeczowy wykonany: Wykonano frezowanie ulica Plażowa na całej długości.
Rozebrane płyty cementowe na odcinku od bazy nurków do budowanego obecnie parkingu.
Usunięto humus z terenu pod ścieżkę i chodnik od bazy nurków do ul. Żeglarskiej. Trwają
prace odhumusowania na odcinku od bazy nurków do ul. Turystycznej.
Dział 600 Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Zakup przystanków
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0 %
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Zakres rzeczowy zadania: Zakup nowych przystanków
które będą ustawione na terenie miasta Tarnobrzega.

komunikacji

miejskiej,

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykup nieruchomości
Plan wydatków: 700.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 479.795,00 zł
Procent wykonania: 68,54 %
Zakres rzeczowy zadania: Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi.
Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania za:
- za działki ewid. Nr 1722/1, 1722/6, 1722/10, 1722/12 o łącznej pow. 0,4114 ha przejęte na
rzecz Gminy Tarnobrzeg w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- za grunty wywłaszczone pod modernizację ul. Żeglarskiej,
- za grunty wywłaszczone pod modernizację ul. Mickiewicza.
Dział 710 Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane
z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
Plan wydatków: 20.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 710 Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 77.450,00 zł
Procent wykonania: 77,45 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.
Zakres rzeczowy wykonany: Został zakupiony samochód dla potrzeb Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.
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Dział 720 Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Plan wydatków: 1.615.962,00 zł
Wykonanie wydatków: 1.120.851,30 zł
Procent wykonania: 69,36 %
Zakres rzeczowy zadania: Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
(PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej
cyfrowej platformy, integrującej o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz
świadczenia z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie
tymi danymi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno
społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.
W ramach niniejszego projektu Lider (Województwo Podkarpackie) będzie realizował również
zadania, które dotyczyć będą Miasta Tarnobrzega:
− budowa portalu regionalnego,
− opracowanie aktualnej ortofotomapy,
− opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000,
− dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla Miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w
ramach projektu „Budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej realizowanego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.
Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7
w Tarnobrzegu - ppoż.
Plan wydatków: 406.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
- inwentaryzacja stanu istniejącego,
- przebudowa sanitariatów (żeńskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych),
- pokoje socjalne,
- sala narad – kontroli,
- remont wszystkich pomieszczeń i korytarzy,
- winda, dostosowanie terenu pod szyb windowy,
- remont wejścia głównego i balkonu,
- instalacje: wodno- kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, c.o.,
- monitoring,
- klimatyzacja,
- wentylacja,
- fotowoltaika.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
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Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 –
dokumentacja projektowa
Plan wydatków: 100 000,00 zł,
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 140.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 137.427,32 zł
Procent wykonania: 98,16 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Pojazd został zakupiony dla potrzeb Urzędu Miasta
Tarnobrzega.
Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 110.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup 2 serwerów z oprogramowaniem systemowym. Na nową
infrastrukturę sprzętową zostaną przeniesione aplikacje dziedzinowe oraz dane systemu
Ratusz. System Ratusz w sposób kompleksowy wspomaga pracę urzędu i zapewnia skuteczne
zarządzanie miastem w obszarach: podatków i opłat lokalnych, księgowości budżetowej,
zasobów ludzkich, prowadzenia ewidencji, zarządzania elektronicznymi usługami
publicznymi, a także kontrolą i analizą realizacji zadań, z uwzględnieniem jednostek
organizacyjnych miasta.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.

Dział 754 Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
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Zakres rzeczowy zadania: Zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
w ramach sponsoringu za połączone środki Programu Modernizacji Policji oraz Funduszu
Wsparcia Policji w celu wykorzystania go do działań interwencyjnych zapewniających
bezpieczeństwo mieszkańcom Miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 754 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Zakup pompy dużej wydajności dla OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Pompa wykorzystywana będzie podczas działań
przeciwpowodziowych w tym także do przerzutu wody z os. Nagnajów do rzeki Wisły. Zakup
pompy wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Zakup agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 100 kW na przyczepie transportowej
dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów
Plan wydatków: 60.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Agregat stanowić będzie awaryjne zasilanie dla strategicznych
instytucji miasta Tarnobrzega, jak również może być wykorzystywany jako awaryjne
zabezpieczenie imprez masowych.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzyszów
Plan wydatków: 300.026,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Pojazd wykorzystywany będzie do prowadzenia akcji ratowniczo
- gaśniczych na terenie miasta Tarnobrzega. Zakup pojazdu wpłynie na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 754 Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)
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Zakup pojazdu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej
Plan wydatków: 149.937,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w celu
wykorzystania go do działań interwencyjnych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom
Miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.
Plan wydatków: 2.400.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z przyjętym
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 20172020.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański
Plan wydatków: 75.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik
Nadwiślański.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich
Plan wydatków: 1.300.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 1.300.000,00 zł
Procent wykonania: 100,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich
z przeznaczeniem na realizację
a) realizację zadań własnych gminy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego, a także zieleni gminnej i zadrzewień,
b) realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg powiatowych,
c) realizację przekazanych powiatowi na podstawie ustaw, odrębnych zadań z zakresu
dróg publicznych.
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Zakres rzeczowy wykonany:
Zakup:
- zamiatarki kompaktowej – 1 szt.,
- pojazdu wywrotki 3,5 t, 7 osobowej – 1 szt.,
- posypywarki montowanej na samochód typu Scania – 2 szt.,
- pługu montowanego na samochód typu Scania – 2 szt.,
- rębaka tarczowego – 1 szt.,
- nowej koparko-ładowarki – 1 szt.,
- samochodu ciężarowego dostawczego – 1 szt.
Dział 801 Rozdział 80115 – Technika
Zakup automatycznej bramy wjazdowej w Zespole Szkół Nr 2
Plan wydatków: 14.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Zakup automatycznej bramy wjazdowej na potrzeby Zespołu
Szkół Nr 2.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Inwestycje w oświacie
Plan wydatków: 846.644,02 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Zadanie nr 1 – Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1,
Segment A:
- Parter: remont szatni w-f (0.2, 0.3, 0.4), remont pom. WC przy szatni, remont holu, remont
pomieszczenia socjalnego.
Segment B:
- Parter: remont klatki schodowej, zmiana opraw oświetleniowych,
- I piętro: remont klatki schodowej, korytarza, zmiana opraw oświetleniowych w salach
lekcyjnych,
- II piętro: remont klatki schodowej, remont sali lekcyjnej, zmiana opraw oświetleniowych,
- III piętro: remont klatki schodowej, remont zaplecza sali chemicznej, zmiana opraw
Oświetleniowych.
Roboty zewnętrzne: remont schodów zewnętrznych,
Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10:
- remont pokrycia dachowego segmentów „A” i „D”.
Zadanie nr 3 - Liceum Ogólnokształcące ul. Jachowicza 13:
- remont odwodnienia części zachodniej dachu małej sali gimnastycznej, malowanie dachu,
- remont ścian wewnętrznych.
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Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych
Plan wydatków: 305.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 174.559,01 zł
Procent wykonania: 57,23 %
Zakres rzeczowy zadania:
- Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe; konstrukcja: roboty ziemne, roboty murowe, płyta
fundamentowa, ściany żelbetowe, płyta stropowa, konstrukcja dachu, izolacje i dylatacje,
roboty tynkarskie i malowanie, dostawa i montaż windy, odbiory UDT,
- Roboty elektryczne,
- Przebudowa gazociągu: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty montażowe, odtworzenie
nawierzchni.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym
Przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym
w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 94.710,00 zł
Procent wykonania: 94,71 %
Zakres rzeczowy zadania:
Przebudowa istniejących sanitariatów na trzech kondygnacjach w celu dostosowania WC dla
osób niepełnosprawnych:
- Roboty budowlane: wyburzenia istniejących ścian kabin ustępowych, skucie
istniejących
płytek posadzkowych i ściennych, wykonanie otworów drzwiowych, budowa ścianek g-k,
osadzenie drzwi, ułożenie płytek posadzkowych i ściennych, wykonanie gładzi gipsowych,
gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- Roboty elektryczne: demontaże, rozbudowa rozdzielnicy RG (rozdzielnica RG2), budowa
WLZ, budowa instalacji gniazd 1-fazowych, budowa instalacji oświetlenia podstawowego,
budowa instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, budowa instalacji przyzywowej WC
NPS,
- Roboty instalacyjne: wykonanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji
wodnej z montażem elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody, wykonanie instalacji
c.o. i montaż grzejników, montaż umywalek i misek ustępowych, dostawa i montaż
wyposażenia: uchwyty – poręcze dla osób niepełnosprawnych.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków
oświatowych w Tarnobrzegu – I etap
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
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Zakres rzeczowy zadania: Uruchomienie usługi Alarm serwera wraz z jego obsługą dla
automatycznego odczytywania stanów alarmowych z istniejących aplikacji technologicznych
opartych na sterownikach swobodnie programowalnych (PLC). Dostosowanie istniejących
aplikacji do współpracy z Alarm Serwerem oraz obsługa zarządzania on-line gospodarką
cieplną w 10 budynkach Miasta Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 851 Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowomodernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej
Plan wydatków: 80.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 40.861,61 zł
Procent wykonania: 51,08 %
Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury
medycznej.
Zakres rzeczowy wykonany:
− zakup dwóch aparatów do elektroterapii oraz elektrodżwięków BTL -4825 S Combi Smart
wraz z bezobsługowymi głowicami Hands Free Sono: wartość 15 200,00 zł,
− zakup dwóch zestawów komputerowych w związku z obowiązkiem prowadzenia
dokumentacji medycznej w formie elektronicznej: 6 682,00 zł,
− zakup urządzeń do hydroterapii w tym: wirówki do kończyn dolnych oraz wirówki do
kończyn górnych, wartość: 14 849,11 zł,
− remont instalacji wodnej ppoż oraz zasilania i cyrkulacji ciepłej wody w piwnicach
ośrodka, wartość prac remontowych: 4 130,50 zł.
Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu
medycznego
Plan wydatków: 80.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 80.000,00 zł
Procent wykonania: 100 %
Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Przychodni Specjalistycznej
na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
Zakres rzeczowy wykonany: Powyższe środki finansowe wydatkowano na podstawie
Uchwały Budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2020 Nr XXIII/259/2020 Rady Miasta
Tarnobrzega z dnia 03 stycznia 2020 r. oraz umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej
z dnia 10 lutego 2020 r. zgodnie z przeznaczeniem na remont i zakup sprzętu medycznego,
w tym zakupiono densytometr wraz z akcesoriami.
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Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego
Plan wydatków: 70.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu – etap II
Plan wydatków: 200.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 167.234,40 zł
Procent wykonania: 83,62 %
Zakres rzeczowy zadania:
- wykonanie urządzenia skateparku: Funbox z poręczą, grindboxem i ławką 2+ Manual Pad
z Grindboxem – kpl. 1,
- nadzór autorski.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.
Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
Plan wydatków: 150.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu kardiomonitorów i respiratorów
Plan wydatków: 810.000,00 zł
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Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitorów i respiratorów.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 900 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 2.061.577,00 zł
Wykonanie wydatków: 1.673.715,66 zł
Procent wykonania: 81,19 %
Zakres rzeczowy zadania:
− budowa alejek i elementów małej architektury,
− budowa mini-ogrodów tematycznych – zielnych, sensualnych, barwnych,
− odnowienie nawierzchni trawiastych, w tym stworzenie łąk kwietnych,
− odbudowa amfiteatru,
− zasypanie nieczynnego zbiornika wodnego w celu stworzenia nowych przestrzeni
rekreacyjnych i czynnych biologicznie,
− nowa infrastruktura oświetleniowa,
− umocnienie skarpy wiślanej, budowa muru oporowego wraz z miejscami do siedzenia,
− demontaż postumentu przy ul. Wiślnej, budowa mini-skweru,
− wykonanie nasadzeń drzew i krzewów z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej.
Wykonanie nasadzeń wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta (ul. Wisłostrada – wjazd
do miasta od zjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie - ok. 2,5 km pasa drogowego i ul. Sikorskiego –
cały pas drogowy).
Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2020 r. wykonano nasadzenia wzdłuż głównej
arterii komunikacyjnej miasta (ul. Wisłostrada – wjazd do miasta od zjazdu na Jezioro
Tarnobrzeskie - ok. 2,5 km pasa drogowego i ul. Sikorskiego – cały pas drogowy).
Dział 900 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych
na terenie miasta Tarnobrzega
Plan wydatków: 5.535.414,00 zł
Wykonanie wydatków: 11.000,00 zł
Procent wykonania: 0,20 %
Zakres rzeczowy zadania:
Przedmiotem zadania jest:
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- Cześć 1 – dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz
z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych,
na terenie Miasta Tarnobrzega,
- Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 44 kotłów opalanych biomasą
w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
- Część 3 – zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Tarnobrzeskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: przyłącza
ciepłowniczego niskiego parametru, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej
ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją w 20 budynkach,
- Część 4 – zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: węzłów
cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją
w 12 budynkach.
Zakres rzeczowy wykonany: opracowanie dokumentacji przetargowej.
Dział 900 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny
Plan wydatków: 106.389,28 zł
Wykonanie wydatków: 20.453,98 zł
Procent wykonania: 19,23 %
Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla
ul. Polnej, Górki, Wałowej, Czereśniowej, Żniwnej, Konwaliowej, Ocickiej, Jagielskiego,
Leśnej, Nowowiejskiej, Spółdzielczej, Gruntowej, dojazdu do ul. Tracza, przejazdu przy
parkingu UM, ciągu pieszego na oś. Przywiśle i osiedla Piastów w Tarnobrzegu.
Zakres rzeczowy wykonany: Opłata przyłączeniowa do wykonanego
energetycznego zagospodarowania terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą.

zasilania

Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg
Plan wydatków: 4.305.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Tarnobrzeg.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane
Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto – Budżet obywatelski
Plan wydatków: 1.354.610,72 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
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Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie projektów rozbudowy i budowy oświetlenia
ulicznego wraz z instalacją oświetlenia ulicznego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane
Dział 900 Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0 %
Zakres rzeczowy zadania: Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z przyjętym
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 20172020.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 900 Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Czyszczenie i pogłębianie stawu (osiedle Wielowieś) - Budżet obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Czyszczenie i pogłębianie stawu na osiedlu Wielowieś.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I etap (osiedle Wielowieś) - Budżet
obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – Lasek Buloński (osiedle Przywiśle) - Budżet
obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
18

Zakres rzeczowy zadania: Dostawa i montaż 7 ławek parkowych oraz wymiana siedzisk na
murku kręgu kamiennego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów) - Budżet obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania: Budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Budowa altany (osiedle Przywiśle) - Budżet obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
- budowa altany: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane,
- nawierzchnie: roboty ziemne, nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 6 cm.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę (osiedle Zakrzów) - Budżet
obywatelski
Plan wydatków: 10.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0.00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
- brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m i wys. 1,50 m: rama wykonana z profili 60x40,
wewnętrzne profile 100x20, luka między profilami 4 cm, zawiasy regulowane – 4 szt.,
zamknięcie na zasuwy górną i dolną,
- furtka o szer. 0,90 m i wys. 1,50 m: rama wykonana z profili 60x30, wewnętrzne profile
80x20, luka między profilami 4 cm, zawiasy regulowane – 2 szt., klamka,
- słupki o wysokości 2,0 m, profil 100x100x3 – 3 szt.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Dzików
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 49.609,22 zł
Procent wykonania: 99,22 %
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Zakres rzeczowy zadania: Remont części chodnika przy ul. Marczaka.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzyszów
Plan wydatków: 50.000,00 zł,
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Wykonanie parkingu na dziesięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki
brukowej betonowej.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Miechocin
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy:
- oświetlenie rodzinnego parku rekreacji na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu
w rozwidleniu dróg ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła ” w zakresie: dobudowa
kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2 o długości 70 mb z montażem
3 szt. słupów oraz 3 szt. opraw oświetleniowych typu LED,
- wykonanie chodnika – alejki na osiedlu Miechocin ul. 12-go Października, J. Długosza i St.
Orła: roboty ziemne i przygotowawcze, roboty nawierzchniowe.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Wykonanie schodów obok Tyrolki do Jeziora Tarnobrzeskiego w kierunku wyspy
na osiedlu Ocice”,
- wykonanie schodów - realizacja prac budowlanych.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Piastów
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
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Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Budowa chodnika przy ulicy Fabrycznej na osiedlu Piastów (odcinek od skrzyżowania z ul.
Dąbrówki do wysokości zjazdu na teren WORD w Tarnobrzegu).
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Remont drogi wewnętrznej masą bitumiczną - ul. Czereśniowa boczna.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Przywiśle
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:
- wykonanie remontu kręgu kamiennego na terenach zielonych – osiedle Przywiśle,
- budowa altany rekreacyjnej na osiedlu Przywiśle wraz z wyposażeniem.
2. Wykonanie remontu kręgu kamiennego.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane

Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 49.900,44 zł
Procent wykonania: 99,80 %
Zakres rzeczowy zadania:
Remont chodnika na ul. Św. Barbary:
- rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie nowej podbudowy, ustawienie krawężników, obrzeży i ułożeniem kostki
brukowej betonowej chodnika na odcinku 95,0 m i szerokości 2,00 m.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
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Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 30.688,50 zł
Procent wykonania: 61,38 %
Zakres rzeczowy zadania:
Wykonanie monitoringu na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu obejmującej 3 miejsca: plac zabaw,
dom osiedlowy, remizę OSP:
1. Dostawa i montaż szafy punktu kamerowego umiejscowionej w budynku OSP Sielec
wyposażonej w switch PoE, zasilacz z zasilaniem awaryjnym, akumulator i układy
zabezpieczeń. Konfiguracja i wyposażenie szafy kompatybilne i zgodne z standardem
technicznym monitoringu miasta Tarnobrzega.
2. Zestawienie transmisji światłowodowej z punktu kamerowego do Centrum
Monitoringu.
3. Wykonanie zasilania 230V do szafy punktu kamerowego.
4. Dostawę i montaż kamery obrotowej IP 2 Mpix. Montaż kamery na słupie
telekomunikacyjnym. Wykonanie okablowania do szafy punktu kamerowego.
5. Dostawę i montaż kamery stałopozycyjnej IP 5 Mpix z motozoom. Montaż kamery na
słupie telekomunikacyjnym na placu zabaw, wykonanie zasilania energetycznego
kamery, wykonanie transmisji światłowodowej do szafy punktu kamerowego.
6. Rozbudowa systemu monitoringu o licencje kamerowe.
7. Rozbudowa macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu o dwa dyski 4TB.
8. Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego w systemie monitoringu miasta
Tarnobrzega.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 14,90 zł
Procent wykonania: 0,03 %
Zakres rzeczowy zadania:
Oświetlenie ulicy ks. A. Burdy:
- dobudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm2 o długości
175 mb oraz kablem YAKXS 4x35mm2 o długości 91 mb z montażem 5 szt. opraw
oświetleniowych typu LED.
Zakres rzeczowy wykonany: Opłata za zwiększenie mocy oświetlenia ulicznego.
Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
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Zakres rzeczowy zadania:
− Budowa alejek pieszych (wykonanie z kostki grub. 6 cm typu „starobruk”.
− Organizacja ruchu – stała.
− Wykonanie prac ziemnych: nawiezienie ziemi, obsianie trawą.
− Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
− karuzela tarczowa z siedzeniami - szt.1,
− huśtawka potrójna (płaskie, koszyk, bocianie gniazdo) – szt. 1,
− bujak – konik – szt. 1.
− Montaż bramki na miniboisku – 1 szt.
− Ponadto zostaną zakupione i zamontowane:
− ławka bez oparcia - szt. 5,
− kosz na śmieci stylizowany z kulką – szt. 5.
− Tablice do prezentacji - szt. 3.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
1. Wykonanie altanki ażurowej w miejscu składania odpadów komunalnych przy bloku
mieszkalnym ul. Wyspiańskiego 18 ma nieruchomości 2015/19.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Rusinowskiego.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na ulicę i parking na nieruchomości gruntowej o nr
ewid. 2029/1. 2029/2, 2030/5, 2030/6 łączącej ul. Dekutowskiego z ul. Sienkiewicza.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na parking przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej
nr 4 od ul. Wyspiańskiego do ul. Jana Tracza na nieruchomości gruntowej o nr ewid. 2025/10.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.

Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
1. Poszerzenie chodnika ul. Warszawskiej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Sobowskiej.
3. Pogłębienie stawu przy placu zabaw.
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Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00 %
Zakres rzeczowy zadania:
Wykonanie oświetlenia ul. Elektrycznej na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu: budowa kablowej
linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2 o długości 100 mb z montażem 3 szt.
słupów oraz 3 szt. opraw oświetleniowych typu LED.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 921 Rozdział 92118 – Muzea
Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizacje systemu ochrony ppoż.
budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27
w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Wykonanie wydatków: 0,00 zł
Procent wykonania: 0,00%
Zakres rzeczowy zadania:
− udrożnienie kanałów oddymiających na klatce głównej,
− zamurowanie luksferów w obudowie świetlika na strychu nad klatką główną lub wymiana
istniejących luksferów na luksfery o klasie odporności ogniowej E60,
− wykonanie przedścianki o klasie odporności ogniowej min. EI 120 przed rozdzielnią
główną na parterze wraz z montażem drzwi EIS60x210,
− montaż drzwi EIS60 90x200 – 4 szt. w obudowie świetlika na strychu oraz na klatce
głównej na piętrze II,
− montaż drzwi EIS60 80x200 – 1 szt. na wejściu do POM. 23,
− montaż drzwi EIS60 104x160 łuk – 1 szt. na wejściu do POM. 009,
− montaż drzwi EIS30 80x200 – 7 szt. w wyjściach na strych na piętrze II (pom. 210, 203,
111) oraz do pom. 25 i 22 na parterze i pom. 209 na Pietrze II, a także
z klatki K3 na strych,
− zaślepienie spocznika pomiędzy pom. 25 a klatką schodową przegrodą o klasie min EI60,
− zabezpieczenie przejść instalacyjnych do wymaganych klas odporności ogniowej
EI60/EI120 w miejscach przejść przez elementy oddzieleń ppoż. (ściany i stropy
REI60/REI120 oraz strop pomiędzy strychem a pomieszczeniami użytkowymi),
− montaż samozamykaczy w drzwiach ppoż. na klatce schodowej bocznej oraz do
pomieszczeń 33, 32, 216, 213, 211, 212, 209,
− przejścia instalacyjne znajdujące się poniżej poziomu terenu należy wyposażyć
w przepusty gazoszczelne,
− należy poszerzyć drogę pożarową na długości 10m przed dziedzińcem do szerokości 4m,
− należy dostosować okładzinę sufitu do niezapalności.
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Zakres robót branży sanitarnej:
- modernizacja układu pomiarowego,
- montaż naściennego hydrantu wewnętrznego na kondygnacji piętra II,
- wykonanie instalacji hydrantowej.
Zakres robót branży elektrycznej:
a) System sygnalizacji pożarowej:
- montaż centrali sygnalizacji pożarowej,
- montaż optycznych czujników dymu,
- montaż ręcznych ostrzegaczy pomiarowych,
- montaż modułu kontrolno- sterującego,
- montaż sygnalizatora akustyczno- optycznego wewnętrznego,
- montaż zasilacza klap odcinających,
- montaż klap ze sprężyną powrotną
b) System oddymiania klatek:
- montaż centrali oddymiania,
- montaż ręcznego przycisku oddymiania,
- montaż klap żaluzjowych oddymiających.
c) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego,
- montaż przeciwprądowego wyłącznika prądu,
- montaż linii zasilających siłowniki żaluzji oddymiających, zasilających zasilacz ppoż. do
klap odcinających, zasilających sygnalizatory, linii dozorowych i sterujących typu NC.
Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2020 r. nie było realizowane.
Dział 926 Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
Plan wydatków: 324.656,00 zł
Wykonanie wydatków: 29.370,00 zł
Procent wykonania: 9,05 %
Zakres rzeczowy zadania:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na Stadionie przy ul. Niepodległości,
- zakup sterownika mikroprocesorowego stacji uzdatniania wody basenowej.
Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2020 r. dokonano zakupu sterownika
mikroprocesorowego stacji uzdatniania wody basenowej.

Dział 926 Rozdział 92695 – Pozostała działalność
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Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa
Sandomierskiego i Gorzyc
Plan wydatków: 6.267.509,00 zł
Wykonanie wydatków: 219.887,23 zł
Procent wykonania: 3,51 %
Zakres rzeczowy zadania:
1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna:
- budynki gastronomiczne z wyposażeniem – 4 szt,
- budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem,
- toaleta publiczna z wyposażeniem,
- park linowy,
- place zabaw – 3 szt.,
- boisko do siatkówki,
- altany grillowe – 3 szt.,
- schody terenowe – 7 szt.,
- ławki,
- stojaki na rowery,
- kosze na śmieci,
- przebieralnie.
2. Branża drogowa:
- parking,
- utwardzenie terenu,
- ciąg pieszo-jezdny,
- odwodnienie,
- wycinka i nasadzenia drzew.
3. Branża elektryczna:
- linie zasilające,
- budowa kabli,
- wykonanie instalacji,
- zabudowa wolnostojących rozdzielni,
- budowa oświetlenia.
4. Branża sanitarna:
- instalacje wodne,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowej,
- przewody wodociągowe,
- montaż wyposażenia sanitarnego.
5. Inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych warunków
technicznych, opinii i decyzji formalno-prawnych.
Zakres rzeczowy wykonany:
Branża architektoniczno-konstrukcyjna:
- wykonane fundamenty wszystkich budynków,
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