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WSTĘP

Niniejszym przekazuję na Państwa ręce trzeci już „Raport o stanie Miasta Tarnobrzega”,
opracowywany każdorazowo na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Tegoroczny
obejmuje swym zakresem czas nadzwyczajny, w którym Polsce i światu przyszło mierzyć się
z całkowicie nowym zagrożeniem, jakim okazała się pandemia COVID – 19. Ta niespotykana od lat
sytuacja kryzysowa w sposób znaczący wpłynęła na wiele sfer naszego funkcjonowania, jak również na
życie gospodarcze i społeczne całego kraju. W dużej mierze zdeterminowała również działanie
administracji publicznej, nie tylko na poziomie administracji rządowej, lecz również – samorządowej.
Wprowadzenie w marcu 2020 roku, najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu
epidemii, skutkowało diametralnymi zmianami w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli. Podobnie jak w innych gminach, również w Tarnobrzegu, początkowo wiązały się
one z czasowym zamknięciem wielu instytucji, w tym - kultury, sportu, placówek oświatowych,
żłobków, miejsc wsparcia dla seniorów. Z czasem doszło do swoistego przeorganizowania w
funkcjonowaniu jednostek podległych Miastu, jak również samego Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Ten
ostatni nieprzerwanie załatwiał sprawy należące do kompetencji Prezydenta Miasta. Maksymalnie
jednak ograniczano osobiste kontakty z Interesantami oraz pomiędzy samymi pracownikami na rzecz
kontaktów „na odległość”, tj. telefonicznych, mailowych, itp. Zdecydowanie jednak to oświata okazała
się tym obszarem funkcjonowania Miasta, w którym obostrzenia związane z koronawirusem były
najbardziej widoczne i odczuwalne. Największym wyzwaniem w sytuacji zagrożenia wirusem okazało
się przejście z tradycyjnej nauki stacjonarnej do zdalnej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu dyrekcji
placówek oświatowych i nauczycieli, jak również dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a
także wsparciu finansowemu na zakup niezbędnych dla nowej formuły nauczania narzędzi
edukacyjnych (tabletów), udało się ten niełatwy proces przeprowadzić.
Epidemia odcisnęła swoje piętno także na finansach Miasta, powodując ograniczenie jego
dochodów związane ze zmniejszeniem się wpływów z podatków, jak również spadkiem liczby osób
odwiedzających Tarnobrzeg. Pomimo to podjęliśmy szereg działań mających na celu wsparcie naszych
Mieszkańców oraz tarnobrzeskich Przedsiębiorców, co szczegółowo opisano w ostatnim rozdziale
niniejszego dokumentu.
W tym miejscu warto jednak wspomnieć o pomocy, jakiej udało się udzielić naszym Seniorom oraz
innym osobom tego potrzebującym. Polegała ona na wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności,
takich chociażby jak zakupy bądź realizacja recept, czy też na dostarczaniu gorącego posiłku. Takie
działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie służb miejskich, w szczególności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, spółek miejskich, lecz również – Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wielu
Wolontariuszy. Podobnie było w przypadku tzw. „trójpaku antywirusowego”, w ramach którego
przekazaliśmy tarnobrzeżanom płyn do dezynfekcji rąk, maseczki oraz rękawiczki. W jego dystrybucję
włączyły się – poza już wymienionymi – również inne instytucje działające na terenie Tarnobrzega, w
tym spółdzielnie mieszkaniowe.
W minionym, trudnym, roku w miarę możliwości staraliśmy się wspierać również osoby
prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta. Na początek umożliwiliśmy
skorzystanie z pomocy prawnej w zakresie dostępnych form pomocy w ramach tzw. „tarcz
antykryzysowych” świadczonej przez Biuro Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Niedługo
potem pomoc Miasta przybrała również bardziej wymierną materialnie formę, polegającą chociażby
na przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości, czy też obniżeniu stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dla ogródków gastronomicznych, straganów, ekspozycji towarów,
prowadzenia handlu do poziomu 1 zł za 1 m2. Wyrażając swoją formalną zgodę na takie propozycje,

również Rada Miasta Tarnobrzega włączyła się w działania wspierające naszych Mieszkańców
i Przedsiębiorców. Z podobnym zrozumieniem i pełną akceptacją tarnobrzescy Radni odnieśli się
do inicjatywy Prezydenta związanej z przekazaniem środków finansowych Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na walkę z COVID – 19. Za to Wszystkim Państwu, również tym
niewskazanym wprost tutaj, pragnę serdecznie podziękować, a w szczególności
– za okazaną pomoc, zrozumienie oraz osobiste zaangażowanie.
Szczęśliwie dla Tarnobrzega, ograniczenia związane z pandemią istotnie nie wpłynęły na tempo
prowadzonych inwestycji oraz modernizacji na terenie Miasta (oczywiście za wyjątkiem sytuacji od nas
niezależnych, a to np. obiektywnych trudności leżących po stronie wykonawców). Pomimo początkowo
występujących znacznych komplikacji, w połowie marca ubiegłego roku udało się doprowadzić do
zawarcia ważnej ugody sądowej. Otworzyła ona drogę do dalszej, już niezakłóconej, realizacji jednej z
największych publicznych inwestycji ostatnich lat w naszym Mieście, tj. budowy drogi obwodowej. W
roku 2020 rozpoczęliśmy również drugą niezwykle ważną inwestycję infrastrukturalną, tym razem nad Jeziorem Tarnobrzeskim, dzięki której walory rekreacyjne i turystyczne Tarnobrzega niewątpliwie
jeszcze bardziej wzrosną. Z myślą o podnoszeniu komfortu życia naszych Mieszkańców wykonaliśmy
również szereg kolejnych zadań inwestycyjnych i remontowych (obejmujących drogi oraz budynki
miejskie). Przygotowaliśmy dokumentacje techniczne, które umożliwią realizację zadań
prorozwojowych w latach następnych. Służyć one będą m.in. poprawie jakości (estetyki) przestrzeni
publicznej, komunikacji, zwiększeniu atrakcyjności i dostępności terenów zielonych, miejsc rekreacji,
dalszemu doskonaleniu poziomu edukacji, jak również poprawie jakości opieki, pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia.
2020 rok był wyjątkowo niesprzyjający również dla kultury. W okresach pogarszania się sytuacji
epidemiologicznej (w czasie tzw. pierwszej i drugiej fali zachorowań) zmuszeni byliśmy rezygnować
z szeregu – tak lubianych przez wielu z nas - wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle,
wystawy, etc. Mimo to nie zaniedbywaliśmy również tego jakże ważnego obszaru funkcjonowania
naszego Miasta, jakim jest kultura. Przeciwnie - podjęliśmy najpierw skuteczne starania o uzyskanie
przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega nobilitującego statusu muzeum rejestrowanego,
a następnie również - o zakup z dofinansowaniem rządowym Kolekcji Dzikowskiej. Przedstawia ona nie
tylko czysto materialną wartość, lecz przede wszystkim trudną do przecenienia wartość kulturową,
nawiązując do ważnej części historii naszego Miasta. Zapoczątkowane wówczas działania zmierzające
do pozyskania dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega tych niezwykle cennych dóbr kultury
znalazły właśnie swój szczęśliwy finał. W 2021 roku dzieła sztuki i pamiątki Rodziny Tarnowskich
wchodzące w skład Kolekcji Dzikowskiej stały się dobrem wspólnym wszystkich tarnobrzeżan.
Podsumowując miniony rok, stwierdzić można, iż pomimo panujących obostrzeń, wprowadzonego
reżimu sanitarnego oraz stale towarzyszących nam wszystkim obaw i niepewności, Miasto
konsekwentnie realizowało przyjęte plany i strategie, stawiając czoła nowym wyzwaniom związanym
z tym jakże niebezpiecznym wirusem. Równocześnie mam świadomość, że skutki pandemii mogą
pozostać odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Patrzę jednak z nadzieją w przyszłość i wierzę, że w
obecnym – 2021 roku – wyjdziemy z pandemicznego kryzysu. Wszyscy gorąco pragniemy powrotu do
normalności. Liczę, że wówczas Tarnobrzeg będzie mógł rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie,
stając się Miastem coraz bardziej przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób pracujących i seniorów oraz
atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i inwestorów, pełnym zieleni, cechującym się wysoką estetyką
przestrzeni publicznej oraz dbałością o środowisko naturalne, mogącym poszczycić się również silną
gospodarką.

8

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
Ludność Miasta Tarnobrzega
Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach Mieszkańców, prowadzonych w systemie
teleinformatycznym. Rejestr Mieszkańców Miasta Tarnobrzega prowadzony jest zgodnie
z właściwością miejscową przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W rejestrze Mieszkańców Miasta
Tarnobrzega gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Miasta
Tarnobrzega.
Liczba Ludności wg danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r.
wynosiła 45 913 osób. W stosunku do roku 2019 liczba ta zmniejszyła się o 598 osób.
Tabela 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Tarnobrzegu.

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały
Kobiety
Mężczyźni
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy
Kobiety
Mężczyźni

23 663
21 261
532
457

Razem

45 913

Powierzchnia miasta wynosi ok. 85 km2 (8 540 ha). Średnia gęstość zaludnienia: ok. 560
mieszkańców/km². Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 26 osiedli, z czego 16 z nich jest jednostkami
pomocniczymi W podziale na poszczególne osiedla Miasta Tarnobrzega sytuacja demograficzna
przedstawia się następująco:
Tabela 2. Liczba ludności Miasta Tarnobrzega w ujęciu osiedlami.

Lp.

Osiedle

Liczba ludności

1.

Piastów

1 498

2.

Podłęże

1 110

3.

Zakrzów

998

4.

Dzików

2 965

5.

Sielec

6.

Wielowieś

1 646

7.

Sobów

1 892

8.

Mokrzyszów

2 378

9.

Miechocin

1 257

10.

Nagnajów

173

11.

Ocice

582

12.

Stare Miasto

2312

13.

Przywiśle

5 320

14.

Wielopole

6 168

15.

Siarkowiec

5 728

16.

Serbinów

11 530

556
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Tendencja ujemnego przyrostu naturalnego, obserwowana od lat w Polsce, ma swoje
odzwierciedlenie również w lokalnym wymiarze. Poniższa tabela ukazuje niekorzystne zmiany
demograficzne obserwowane w Mieście Tarnobrzegu. Dynamika ujemnego przyrostu naturalnego
przybiera na sile. Wskaźnik przyrostu naturalnego, określany różnicą pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą
zgonów wyniósł w 2020 r. „- 217”, podczas gdy w 2018 r. wynosił „– 76”. Wynik ten oznacza rosnącą
tendencję starzenia się społeczności Tarnobrzega oraz wskazuje na pogłębiające się zjawisko braku
zastępowalności pokoleń. Rośnie również współczynnik obciążenia demograficznego. Co oznacza, że
zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do pozostałych kategorii osób
nieprodukcyjnych. W 2018 r. wskaźnik dla Tarnobrzega wynosił 29,5, podczas gdy w 2020 r. już 32,3
(dla kraju w 2020 r. wynosił 28,2).
Tabela 3. Sytuacja demograficzna Miasta Tarnobrzega - zgony i urodzenia.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Urodzenia

386

341

330

Zgony

462

475

547

Przyrost naturalny

-76

-137

-217

Działalność gospodarcza
W 2020 r. wzrosła liczba firm zakładanych w Tarnobrzegu. Zmniejszyła się przy tym liczba
wykreślanych podmiotów gospodarczych z prowadzonej ewidencji. Ze względu na stan epidemii dane
te trudne są do jednoznacznej interpretacji. Pod uwagę należy brać wprowadzane obostrzenia dla
przedsiębiorców, które niejednokrotnie utrudniały prowadzenie działalności. Przypuszczać należy, że
w pewnych przypadkach zakładana była nowa działalność, w branżach nie dotkniętych ograniczeniami
epidemicznymi. Zakładanie i wykreślanie podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. Dynamika powstawania podmiotów gospodarczych w Tarnobrzegu w latach 2018-2020.

Zdarzenie

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Liczba założonych działalności

227

190

198

Liczba wykreślonych działalności

133

130

92

Liczba zawieszonych działalności

111

131

93

Liczba wznowionych działalności

20

69

63

Bezrobocie
Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy w mieście Tarnobrzegu to na koniec 2020 roku
zarejestrowanych było 1 492 osoby bezrobotne, o 208 osób więcej niż rok wcześniej. Rok do roku
zmniejszyła się również liczba osób bez prawa do zasiłku, jak i nabywających status osoby bezrobotnej
w wyniku zwolnień grupowych. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 8,6% i była
wyższa o 1,1 punkt procentowy niż na koniec 2019 roku.
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Tabela 5. Struktura bezrobocia w Tarnobrzegu w latach 2018-2020.

Rok

Ogółem

Kobiety

z prawem do
zasiłku

bez prawa do
zasiłku

ze zwolnień
grupowych

O

K

O

K

O

K

2018

1 473

774

199

106

1 274

668

45

26

2019

1 284

676

173

83

1 111

593

26

14

2020

1 492

767

212

109

1 280

658

48

21

https://tarnobrzeg.praca.gov.pl
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WYBRANE DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA
Organem wykonawczym Miasta Tarnobrzeg jest Prezydent Miasta. Prezydent kieruje
bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent wykonuje zadania przy
pomocy Urzędu Miasta. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie projektów uchwał Rady,
określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta,
przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzeń.
Każda działalność Prezydenta Miasta wynika z realizowania zapisów w/w aktów prawnych.
Działalność Prezydenta w roku 2020, w rozbiciu na poszczególne zadania, szczegółowo przedstawia
niniejsze opracowanie „Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za rok 2020.”. W tej części ograniczymy się
do przybliżenia aktywności Prezydenta Miasta w zakresie reprezentowania Miasta na zewnątrz,
głównie na polu nawiązywania współpracy, czy podejmowanych starań w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych na realizacje najważniejszych zadań miejskich.
Miniony rok, chociaż zdominowany przez pandemię koronawirusa, która wymusiła nieco
mniejszą aktywność, to jednak pod względem liczby odbytych spotkań, przeprowadzonych rozmów na
rożnych szczeblach (zarówno z przedstawicielami ościennych samorządów, władz wojewódzkich, czy
też z przedstawicielami rządu RP) był dosyć dynamiczny, co najważniejsze owocny.
Poniżej zestawienie najważniejszych spotkań, jakie Prezydent Miasta Tarnobrzega zrealizował
w roku 2020, zainicjowanych przez Prezydenta, bądź będących odpowiedzią na zaproszenia.
•

•
•

•

•

10 stycznia 2020 r. - spotkanie dot. „Czwórmiasta”, opracowanie strategii działania.
Przypomnijmy, w roku 2019 władze czterech miast – Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza
i Niska podpisały porozumienie o współpracy zamierzając działać na rzecz wspólnej promocji
gospodarczej, rozwoju terenów inwestycyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej
wszystkich czterech miast w oparciu m.in. o Jezioro Tarnobrzeskie.
14 lutego 2020 r.- reprezentowanie Tarnobrzega podczas IV Ogólnopolskiego Forum
Samorządowców w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce.
17 lutego 2020 r. - spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem.
Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania dla Miasta pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości,
dofinansowania zakupu umundurowania dla tarnobrzeskich OSP oraz agregatu
prądotwórczego wysokiej mocy.
20 lutego 2020 r. - spotkanie z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem w Warszawie.
Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania dotacji dla tarnobrzeskich inwestycji drogowych,
omówiono też główne problemy Tarnobrzega oraz szanse rozwoju miasta przy wsparciu rządu.

18 lutego 2022 r. – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli tarnobrzeskich. Poruszono
tematy dotyczące szeroko pojętej oświaty.
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•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

25 lutego 2020 r. – w ramach kontynuacji rozmów o przyszłości tarnobrzeskiej oświaty tym
razem Prezydent Miasta uczestniczył w spotkaniu na zaproszenie Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
4 marca 2020 r. - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z wicemarszałek
województwa podkarpackiego Ewą Draus, przedstawienie kluczowych spraw Tarnobrzega,
określenie oczekiwań samorządu miasta wobec Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w kwestii
wsparcia zarówno w zakresie finansowania, jak i lobbowania najważniejszych zadań
do zrealizowania w roku bieżącym, a także w latach następnych.
6 marca 2020 r. – kolejne spotkanie robocze w sprawie strategii działania „Czwórmiasta”.
10 marca 2020 r. - spotkanie przedstawicieli miast wchodzących w skład „Czwórmiasta”.
22 maja 2020 r.- wyjazd do Warszawy, spotkanie w NFOŚiGW.
9 czerwca 2020 r.- spotkanie z dyrektorami oddziału w Tarnobrzegu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A., z dyrektorem Tomaszem Miśko oraz wicedyrektorem Marianem Cąpałą.
Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy na linii Miasto – ARP. Obie strony wyraziły
zainteresowane współpracą.
16 czerwca 2020 r. - rozmowa z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem w sprawie
dofinansowania do modernizacji ul. Orląt Lwowskich, omówiono też pomysły i możliwości
dofinansowania remontów pozostałych dróg w Tarnobrzegu.
17 czerwca 2020 r. - rozmowa z Beatą Leszczyńską, dyrektorem Departamentu Dróg
Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, przygotowanie do złożenia wniosku z rezerwy
ministerialnej na dofinansowanie do budowy obwodnicy; - spotkanie z wiceministrem
Marcinem Warchołem. Rozmowa dotyczyła ogólnie spraw miasta, poruszono m.in. kwestie
zakupu kolekcji dzikowskiej.
18 czerwca 2020 r. - wideokonferencja z NFOŚiGW w sprawie realizacji projektu PFR-owskiego.
19 czerwca 2020 r. - spotkanie z wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewą Draus.
Rozmowa dotyczyła m.in. przebiegu tzw. „szprychy” kolejowej oraz dróg S74 i S9.
6 lipca 2020 r. - spotkanie z Radnymi Miasta Tarnobrzega w sprawach bieżących, tematem
wiodącym był przebieg S74.
8 lipca 2020 r. - spotkanie z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie na temat możliwości powrotu do Tarnobrzega stacjonarnego
punktu krwiodawstwa. W rozmowie uczestniczyła także Marta Woś, kierownik Przychodni
Specjalistycznej w Tarnobrzegu; - podpisanie porozumienia o współpracy Muzeum
Historycznego Miasta Tarnobrzega z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu jako element
współpracy w ramach tzw. „Czwórmiasta”.
9 lipca 2020 r. - spotkanie z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem oraz wojewodą
podkarpackim Ewą Leniart - podpisanie umowy na. remontu ulicy Orląt Lwowskich oraz
na dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
13 lipca 2020 r. - konsultacje w sprawie przebiegu S-74. Spotkanie informacyjne.
17 lipca 2020 r. – spotkanie z wiceministrem Marcinem Warchołem oraz z Beatą Leszczyńską,
dyrektorem Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmowy
dotyczyły kwestii dofinansowania budowy obwodnicy oraz pozyskania dotacji na zakup przez
miasto kolekcji dzikowskiej.

21 lipca 2020 r. - spotkanie z Prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżnym. Rozmowa
dotyczyła zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz
omówienia możliwości wspólnego działania na wielu obszarach.
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23 lipca 2020 r. - spotkanie informacyjne z mieszkańcami osiedla Wielowieś w sprawie
przebiegu drogi S-74.
30 lipca 2020 r. – spotkanie z premierem Jarosławem Gowinem. Rozmowa dotyczyła m.in.
możliwości pozyskania dotacji na zakup przez miasto kolekcji dzikowskiej oraz bieżących spraw
miasta; - spotkanie z Jackiem Ozdobą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu. Temat
rozmów dotyczył zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego oraz polityki odpadowej miasta.
10 sierpnia 2020 r. – rozmowy z Muzeum Żydów Polskich Polin dotyczące ewentualnej
współpracy z Tarnobrzegiem.
14 sierpnia 2020 r. - spotkanie w Warszawie z ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i
sportu, wicepremierem Piotrem Glińskim. Główny temat rozmowy to możliwości
dofinansowania ze środków ministerialnych, badź rezerwy premiera zakupu przez miasto
kolekcji dzikowskiej.
18 sierpnia 2020 r. - spotkanie ws. Kopalni Machów, spotkanie z przedstawicielami gmin
sąsiedzkich, przedstawicieli województwa świętokrzyskiego. Rozmowy dotyczyły przyszłości
kopalnii, przede wszystkim Piaseczna.
23 sierpnia 2020 r. - konferencja z udziałem KTS Enea Siarka Tarnobrzeg oraz przedstawicieli
Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, dotycząca m.in. powstania Europejskiego
Centrum Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu.
8-10 września 2020 r. - udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Uczestnictwo w panelu
dyskusyjnym - wraz z m.in. Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego
oraz Markiem Rudzkim, rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - na temat systemu
edukacji w kontekście potrzeb rynku pracy.
14 września 2020 r. - spotkanie w Warszawie z wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa
narodowego i sportu Piotrem Glińskim, kuntynuacja rozmów nt. możliwości pozyskania dotacji
na kolekcję dzikowską.
18 września 2020 r. - spotkanie z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską
– Jedynak. Spotkanie zaowocowało twardym pomysłem „Czwórmiasta”.
4 listopada 2020 r. - spotkanie on-line z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Marcinem Horałą.
Spotkanie dotyczyło włączenia Tarnobrzega w przebieg „szprychy nr 6”. W spotkaniu
uczestniczył również wiceminister infrastruktury Rafał Weber, poseł Zbigniew Chmielowiec,
wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, przedstawiciele Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Rozmowa dotyczyła również przebiegu S74 oraz S9.
26 listopada 2020 r. - wyjazd do Warszawy. Spotkania dotyczące najważniejszych sprawa
Miasta z przedstawicielami ministerstwa infrastruktury, ministerstwa rozwoju, Polskiego
Funduszu Rozwoju.
2 grudnia 2020 r. – trójstronne spotkanie (Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nowa Dęba Justyna Długosiewicz, przedstawiciele stowarzyszenia „Wolne
rzeki”) dotyczące Zwierzyńca. Omówienie planów dot. tego kompleksu leśnego, oczekiwań
Miasta oraz oczekiwań Nadleśnictwa w celu wypracowania porozumienia.
3 grudnia 2020 r. - wyjazd do Warszawy – Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo
Sprawiedliwości – kontynuacja podjętych wcześniej rozmów dot. spraw Miasta.
6 grudnia 2020 r. - wyjazd do Warszawy, spotkanie w ministerstwie kultury w sprawie
finansowania kolekcji dzikowskiej.
7 grudnia 2020 r. - wyjazd do Mielca, spotkanie z wiceministrem klimatu i środowiska Jackiem
Ozdobą oraz wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Rozmowy dotyczyły
polityki odpadami.
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14 grudnia 2020 r. - wyjazd do Warszawy – Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu. Spotkania z ministrem
Warchołem, ministrem Ozdobą, minister Jarosińską – Jedynak, telefoniczne z ministrem
Weberem. Wszystkie rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania funduszy dla miejskich zadań
z rządowych źródeł, m.in. rządowego funduszu inwestycji lokalnych, funduszu dróg
samorządowych.
14 grudnia 2020 r. - spotkanie z ministrem Michałem Dworczykiem, szefem kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Rozmowa dotyczyła zakupu przez Miasto kolekcji dzikowskiej, starań
Tarnobrzega w kwestii pozyskania na ten cel pieniędzy z rezerwy premiera Mateusza
Morawieckiego.
16 grudnia 2020 r. - kolejne spotkanie trójstronne w sprawie przyszłości Zwierzyńca.
Podpisanie porozumienia.
21 grudnia 2020 r - wyjazd do Warszawy, spotkanie z Januszem Kukułą dyrektorem Teatru
Polskiego Radia. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy Polskim Radiem,
a Miastem.
22 grudnia 2020 r. - spotkanie z zarządem województwa podkarpackiego, marszałkiem
Władysławem Ortylem, wicemarszałkami Ewą Draus oraz Piotrem Pilchem. Omówiono
najpilniejsze sprawy Tarnobrzega, plany i projekty dotyczące najważniejszych
przyszłorocznych, ale i tych w perspektywie kilkuletniej, inwestycji drogowych w mieście oraz
Jeziora Tarnobrzeskiego; - spotkanie z wojewodą tarnobrzeskim Ewą Leniart dotyczące starań
miasta w kwestii pozyskania dotacji z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego na zakup
kolekcji dzikowskiej.
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ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA
Na koniec 2020 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 220 osób zajmujących
stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze 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 zatrudniono 4 osoby (w tym 2 osoby
na zastępstwo za nieobecnych pracowników), natomiast na stanowiska pomocnicze i obsługi 2 osoby
(w tym 1 osoba na zastępstwo za nieobecnego pracownika) .
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 2020 r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudniano
w ramach form współfinansowanych z PUP:
•
•
•
•
•
•

roboty publiczne z PUP – 8 osób
zobowiązania po robotach publicznych – 7 osób (w tym: 1-miesięczne – 4 osoby
oraz 4-miesięczne – 3 osoby)
zobowiązania po stażach z PUP 3-miesięczne – 5 osób (w tym 3 osoby po stażu z 2019 r.
i 2 osoby po stażu z 2020 r.)
prace społecznie użyteczne – ( 2 osoby – umowa zlecenie, 1-miesięczne).

W trakcie 2020 roku rozwiązano stosunki pracy z 26 osobami. W przypadku 8 osób związane
to było z przejściem na emeryturę, 5 pracowników rozwiązało umowy o pracę na mocy porozumienia
stron, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na zastępstwo oraz z 1 pracownikiem rozwiązano
umowę o pracę za wypowiedzeniem.
Pozostałe 11 przypadków rozwiązania stosunków pracy dotyczyły kończących się umów o pracę
zawieranych w ramach subsydiowanych miejsc pracy ze środków pochodzących z Powiatowego
Urzędu Pracy (grupy robót publicznych, prace społecznie użyteczne itp.).
Tabela 6. Wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Tarnobrzega z wyszczególnieniem na poszczególne komórki
organizacyjne (stan na dzień 31.12.2020 r.).

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu

Liczba
pracowników

Kierownictwo

4

Biuro Informatyki

4

Biuro Obsługi Interesantów

10

Biuro Rady Miasta

3

Biuro Zamówień publicznych

2

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

5

Urząd Stanu Cywilnego

5

Biro Kadr i Polityki Zatrudnienia

3

Wydział Budżetu i Finansów

20

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

10

Wydział geodezji i Gospodarki Gruntami

18

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

18

16

Wydział Komunikacji

11

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

25

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami

3

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

17

Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa

14

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

8

Biuro Kontroli

5

Wydział Podatków

9

Stanowisko ds. BHP

2

Biuro Inspektorów Ochrony Danych

2

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

1

Miejski Rzecznik Konsumentów

1

Audytor Wewnętrzny

1

Straż Miejska

14

PUP

4

1 pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenia

1

Ogółem stan zatrudnienia w Urzędzie

220

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

W 2020 r. dokonano dwóch zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Tarnobrzega
dotyczących zmiany schematu organizacyjnego Urzędu. Z wydziału Budżetu i Finansów wyodrębniony
został Wydział Podatków (zmiana obowiązująca od dnia 1 marca 2020 r.). Ze względu na podpisanie
umowy na zadanie pełnienia funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem PrzemysłowoTechnologicznym, z dniem 31 marca 2020 r. likwidacji uległo Centrum Obsługi Inwestora. Wyłonionym
w drodze przetargu operatorem zostało wybrane konsorcjum firm: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. i Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.
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ANALIZA FINANSÓW MIASTA

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2018 - 2021. Przyjęto założenie, że okres
czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu terytorialnego.
Przedstawione dane dot. lat 2018 - 2020 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz WPF. Dane
dotyczące roku 2021 stanowią plan budżetu po zmianach.
Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz wychwycenie
tworzących się trendów.
Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Miasta Tarnobrzega:
Tabela 7. Wybrane kategorie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2021 [zł

2018
Dochody ogółem, w tym:

2019

2020

2021

264 632 060,90

292 432 269,57

353 918 878,85

350 979 170,88

247 239 726,89

279 008 454,11

297 177 542,45

303 597 388,00

17 392 334,01

13 423 815,46

56 741 336,40

47 381 782,88

Wydatki ogółem, w tym:

264 474 677,23

290 069 312,31

342 444 231,40

366 138 377,15

wydatki bieżące, w tym:

238 259 485,51

267 857 128,69

293 655 277,15

292 710 090,15

107 458 005,57

123 681 371,54

132 645 326,86

128 596 835,58

3 666 677,63

3 638 225,08

2 585 757,52

3 100 000,00

26 215 191,72

22 212 183,62

48 788 954,25

73 428 287,00

8 980 241,38

11 151 325,42

3 522 265,30

10 887 297,85

0,00

0,00

27 163 000,00

0,00

1 000 000,00

1 500 000,00

24 163 365,09

2 369 383,84

115 750 000,00

114 250 000,00

117 249 634,91

114 880 251,07

dochody bieżące
dochody majątkowe

wydatki na wynagrodzenia
i składki
odsetki
wydatki majątkowe
Nadwyżka bieżąca
Przychody zwrotne
Rozchody
Kwota długu

źródło: opracowanie własne
W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu.
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DOCHODY

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Miasta w badanym okresie w podziale na dochody
bieżące i majątkowe.

Miliony

Rysunek 1. Dochody ogółem Miasta Tarnobrzega w latach 2018 - 2021 [mln zł]
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źródło: opracowanie własne
Dochody ogółem w latach 2018 - 2020 Miasto wykonywało na poziomie 264,6 - 353,9 mln zł, przy
czym za 247,2 - 297,2 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły cechuje większa
powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają charakter incydentalny. Przedstawiony plan (po
zmianach) na rok 2021 rok przewiduje dochody na łącznie 351,0 mln zł, w tym 303,6 mln zł dochodów
bieżących i 47,4 mln zł dochodów majątkowych, co oznacza spadek dochodów ogółem względem
wykonania roku poprzedniego o 0,8%. W dalszej części opracowania dokonano pogłębionej analizy
dochodów.

Dochody bieżące
Następny wykres przedstawia dochody bieżące Miasta, podzielone na źródła według struktury dla
wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów wpływających
na ocenę kondycji finansowej Miasta oraz zdolności do obsługi długu.
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Miliony

Rysunek 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
Dochody bieżące w latach 2018 – 2021 systematycznie rosną od 247,2 mln zł do 303,6 mln zł,
co stanowi średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 7,1%.
Największym składnikiem dochodów bieżących Miasta są dochody z subwencji ogólnej, które
w latach 2018 - 2020 wynosiła między 85,7 – 107,0 mln zł (średnio 35,0% wszystkich dochodów
bieżących), a plan na 2021 rok zakłada 107,5 mln zł. Na wysokość subwencji Miasto nie ma
bezpośredniego, krótkookresowego wpływu. We wszystkich latach największą część subwencji
stanowi jej część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 68,1 – 82,4 mln zł. Wysokość subwencji
oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby uczniów i
rozdzielanej według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Kolejnym istotnym składnikiem dochodów bieżących Miasta są dochody z dotacji zewnętrznych.
Dochody te kształtowały się w latach 2018 – 2020 na poziomie 62,1 – 83,1 mln zł i stanowiły średnio
26,3% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2021 roku Miasto planuje dochody z tego
tytułu w kwocie 81,6 mln zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność do obsługi długu dla
Miasta z uwagi na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Środki celowe zwiększają dochody, jednak nie mają wpływu na poziom wypracowywanej
nadwyżki bieżącej budżetu.
Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) kształtują się
na poziomie 47,7 - 54,3 mln zł. Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria dochodów
wyróżnionych w WPF, na których planowanie Miasto ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych
kategoriach Miasto otrzymuje od władz centralnych.
Kolejnym dużym elementem dochodów bieżących Miasta są dochody z udziału w PIT, które
kształtują w latach 2018 - 2020 się na poziomie 49,3 - 54,1 mln zł, co stanowi udział ok. 19,0%. W 2021
roku planuje się dochody z PIT w kwocie 54,5 mln zł, co będzie stanowić 18,0% wszystkich dochodów
w 2021 roku.
Mniej znaczącą wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT
(średnio 0,7%), co świadczy o niewielkiej ilości dużych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta.
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Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie Jednostka
Samorządu Terytorialnego (JST) ma bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek
dochodów własnych Miasta do dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie
dochody Miasta pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody
ze sprzedaży majątku, które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, są
niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji finansowej.

Miliony

Rysunek 3. Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących [mln zł i proc.].
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źródło: opracowanie własne
Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2018 - 2021 rośnie z poziomu 99,4 mln zł do 114,5
mln zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Miasta w latach 2018 - 2020
wyniósł odpowiednio 40,2%, 39,5% oraz 36,1%. Plan budżetu (po zmianach) na 2021 rok zakłada ten
stosunek w wysokości 37,7%.

Dochody majątkowe
W badanym okresie dochody majątkowe Miasta charakteryzują się istotną zmiennością (13,4 56,7 mln zł rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter.
Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Miasta Tarnobrzeg w latach 2018 - 2021.
Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach i środkach
przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z programów europejskich i pozostałych źródeł.
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Miliony

Rysunek 4. Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych była sprzedaż majątku, która w latach 2018 –
2020 wyniosła łącznie 35,5 mln zł. Plan (po zmianach) na 2021 rok zakłada dochody z tego tytułu
na kwotę 8,3 mln zł.
Dotacje inwestycyjne krajowe w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 17,1 mln zł, natomiast
dochód Miasta z dotacje z UE wyniósł w tym okresie 33,5 mln zł. Zgodnie z budżetem (po zmianach) na
2021 rok, Miasto planuje uzyskać dochody z tych tytułów w kwocie odpowiednio 1,7 mln zł oraz 37,3
mln zł.
Pozostałe dochody stanowią niewielki udział w strukturze dochodów majątkowych (łącznie 1,4 zł
w latach 2018 – 2020).
Wydatki
Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Miasta w latach 2018 - 2021 w podziale na wydatki
bieżące i majątkowe.

Miliony

Rysunek 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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22

WYDATKI

Wydatki ogółem Miasta Tarnobrzeg w latach 2018 - 2020 wynosiły między 264,5 - 342,4 mln zł,
przy czym za 238,3 - 293,7 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan
(po zmianach) na rok 2021 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 366,1 mln zł, w tym 292,7 mln zł
jako wydatki bieżące i 73,4 mln zł jako wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące
Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018 - 2020 z
podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.

Miliony

Rysunek 6. Struktura wydatków bieżących [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 systematycznie rosły każdego roku z 238,3 do 293,7 mln zł
rocznie, co oznacza wzrost o 23,3%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie wzrosły
o 20,2% (to jest o 3,1% punktów mniej procentowych w porównaniu do wydatków).
W każdym roku największą część budżetu Miasta (średnio 41,6%) po stronie wydatków stanowiła
oświata. W latach 2018 - 2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 98,4 mln zł, 82,9 mln zł oraz
120,6 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 15,5% oraz 6,2%.
Drugim największym wydatkiem bieżącym Miasta są wydatki związane z rodziną. Wydatki
te w latach 2018-2020 rosły od 46,8 mln zł do 62,8 mln zł rocznie. W tym rozdziale zawierają się między
innymi wydatki związane z programem „500+”.
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Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Miasta są gospodarka komunalna i ochrona
środowiska oraz administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 6,2%
wszystkich wydatków bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 7,4%. Należy pamiętać,
że w ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu,
ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Miasta itd.
Wydatki bieżące Miasta w obecnym roku mają spaść o 0,3% (inaczej niż dochody bieżące – wzrost
o 2,2% rok do roku).

Wydatki majątkowe
Miasto w latach 2018 - 2020 przeznaczyło 97,2 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres
prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2021 r. wydatki inwestycyjne Miasta.

Miliony

Rysunek 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania
niedofinansowywane ze środków UE, które stanową średnio 51,7% wydatków majątkowych ogółem.
Aktualnie największym przedsięwzięciem w Mieście Tarnobrzeg jest program pt. „Budowa
obwodnicy Miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej”, który planowany jest na lata 2017 – 2022
a jego łączny koszt to 57,6 mln zł.

Równowaga budżetowa
Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2018 - 2020) oraz budżetu
w trakcie realizacji (2021).
Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem w
latach 2018 - 2021.
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Miliony

Rysunek 8. Równowaga budżetowa w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
W latach 2018 – 2020 Miasto w każdym roku wykonało budżet roczny nadwyżką, w łącznej kwocie
14,0 mln zł. W 2021 r. plan budżetu (po zmianach) przewiduje deficyt na poziomie 15,2 mln zł.
Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący),
która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.
Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. Dodatkowo,
zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj. nadwyżki bieżące powiększone o odsetki)
wypracowane w trzech poprzednich latach mają istotny wpływ na dopuszczalny poziom obsługi długu
w danym roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie
z ustawą o finansach publicznych.
Relacja sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem danego roku zgodnie z
art. 243 ufp buduje zdolność Miasta do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 9.5 w tabeli
WPF). Biorąc pod uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik
bieżący jest kwestią stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia
realny potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy Miasta.
Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Miasta w latach 2018 - 2021.
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Miliony

Rysunek 9. Wynik bieżący w latach 2018 - 2021 [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
W latach 2018 - 2020 Miasto zawsze generowało nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami
bieżącymi o łącznej wysokości 23,6 mln zł. Budżet (po zmianach) na 2021 rok również zakłada
nadwyżkę bieżącą w wysokości 10,9 mln zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji
Na dług Miasta Tarnobrzega na koniec 2020 r. składają się kredyty oraz wyemitowane obligacje.
Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Miasta, przy czym dla zobowiązań zaciągniętych
przed 2021 r. podany jest ich stan na koniec 2020 r.

Tabela 8. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r.

L.p.

Tytuł dłużny

Kwota kapitału pozostałego
do spłaty [zł]

Rok całkowitej
spłaty

1

Kredyty

90 086 634,91

2036

2

Obligacje

27 163 000,00

2035

117 249 634,91

-

2 369 383,84

-

SUMA
w tym do spłaty w 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych
Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Miasta z tytułu kredytów oraz obligacji to łącznie
117,2 mln zł.
Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Miasto Tarnobrzeg zobowiązań
długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z obowiązującymi
harmonogramami.
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Rysunek 10. Kwota długu w latach 2020-2036 (bilans zamknięcia) [mln zł].
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źródło: opracowanie własne
W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Miasto powinno spłacić blisko 18% długu z tytułu
produktów kredytowych wg stanu na koniec 2020 r. (20,6 mln zł z 117,2 mln zł). Całość istniejącego
zadłużenia zostanie spłacona do końca 2036 roku.

27

MAJĄTEK MIASTA
ŚRODKI TRWAŁE
Zgodnie z kartoteką środków trwałych prowadzoną przez Urząd Miasta Tarnobrzega łączna
wartość składników majątkowych obejmującą środki trwałe, który właścicielem jest Miasto
Tarnobrzeg, wynosiła na koniec 2020 roku ponad 462 miliony zł. Na tę wartość składało się 2195
obiekty, obejmujące m.in. budynki, drogi i urządzenia czy oprogramowanie. Poniższa tabela
przedstawia zestawienie w podziale na grupy ewidencyjne.
Tabela 9. Środki trwałem Miasta Tarnobrzega na koniec 2020 roku.

Lp.

Nazwa grupy

Liczba pozycji

Wartość początkowa
składnika majątku

1.

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego

640

145 196 270,35

2.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

408

300 468 361,80

3.

Kotły i maszyny energetyczne

4.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

2

9 569,79

6.

Urządzenia techniczne

48

4 081 643,41

7.

Środki transportu

7

414 353,78

8.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane

133

2 234 415,78

9.

Składniki wartości niematerialnych i prawnych

265

6 390 769,54

1

6 868,12

691

Razem

2 195

3 580 628,27

462 382 880,80

Tabela 10. Wybrane składniki majątku Miasta Tarnobrzega o wartości początkowej powyżej 500 tys. zł.

1

Ulica Wisłostrada

Wartość
początkowa
53 522 944,25

2

Ulica Warszawska

28 160 644,47

3

Wiadukt - Mokrzyszów

22 793 966,53

Lp.

4
5
6
7

Składnik majątku

Budynki/ Hala
produkcyjna - TPPT
Zamek Tarnowskich budynek główny ul. Sandomierska 2
Stadion sportowy Al. Niepodległości
Ulica Kopernika

8
9
10

17 860 052,98
11
17 448 403,29
12
9 913 648,84
8 093 389,53
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Tereny zielone nad Wisłą
Palisada ochronna Osuwisko ul. Mickiewicza
Budynek administracyjny
- ul. Kopernika 3
Zespół Szkół
Ponadgimazjalnych nr 1 ul. Jasińskiego 2
Zagospodarowanie
terenu - TPPT

7 034 543,36
6 236 319,81
5 624 251,29
5 503 128,28
5 204 767,31

15

Szkoła podstawowa
nr 10 - ul. Dąbrowskiej
10
Budynek oświatowy ul. Kopernika 18
Ulica Wyszyńskiego

16

Ulica Mickiewicza

13
14

17
18
19

Tarnobrzeski Dom
Kultury - ul. Słowackiego
2
Ulica Bema
Ulica Sikorskiego

21

Żłobek miejski nr 2 ul. Orzeszkowej
Ulica Polna

22

Ulica Targowa

20

23
24
25
26

Plac targowy –
ul. Kwiatkowskiego
Ulica Zamkowa
Liceum ogólnokształcące
- ul. Jachowicza 13
Ulica Szpitalna

44
5 140 662,38

4 467 601,11

47

3 962 289,16

48
49

Ulica Niepodległości

1 684 028,42

50

Ulica Zakładowa

1 665 327,34

51

Remiza OSP Wielowieś

1 611 628,00

5 092 045,03
4 847 473,81

3 882 464,39
3 659 516,83
3 650 649,43

3 093 884,25

Ulica 1-go Maja

2 284 643,40

35

Ulica Szlachecka

2 199 383,77

36

Ulica Szklana

2 198 143,57

37

Ulica Kościuszki

2 170 680,04

39
40
41
42
43

Zespół Szkół
im. ks. Stanisława
Staszica - ul. Kopernika
Ulica Jędrala
Budynek internatu
"Budowlanki" ul. Św. Barbary 1
Rondo - Al. Warszawska
- TPPT
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
- ul. Św. Barbary
Ulica Zwierzyniecka

2 778 898,31

56
57

Ulica Sobowska

58

2 769 990,53

59
2 691 438,59

2 646 643,82

61
62

Ulica Orląt Lwowskich

67

Kompleks kortów
tenisowych - Zwierzyniec
Euroboisko - SP nr 10 ul. Dąbrowskiej 10
Przedszkole nr 7 Zwierzyniecka 4
Rondo ul. Wyspiańskiego
z ul. Targową
Ulica Stanisława Węgla

68

Ulica Sielecka

63

2 528 453,01
64
65
66

2 151 281,75
2 136 730,75

69

2 042 890,66

70

1 922 044,94

29

1 784 775,08

1 730 001,29
1 710 902,71

1 592 521,17
1 590 612,21
1 589 909,82
1 567 571,23
1 517 422,82
1 485 491,04
1 481 280,37
1 417 317,02
1 417 268,50
1 414 085,84
1 403 749,51
1 394 459,90
1 381 045,26
1 372 736,63
1 345 545,15
1 247 921,40
1 239 705,38
1 231 754,03
1 198 756,40

73
74

Ulica Litewska

1 145 578,35

75

Remiza OSP Mokrzyszów

1 141 274,59

72

1 928 367,28

System monitoringu teren Miasta
Ulica Kwiatkowskiego

1 843 651,80

Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4
Most - kanał odpływowy
ul. Żeglarska
Sieci zewnętrzne - TPPT

71
1 965 605,50

Szkoła Podstawowa nr 8
- ul. Piętaka 53
Ulica Piłsudskiego
Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 20
Ulica Sandomierska

60

2 648 442,72

Centrum Kształcenia
Praktycznego ul. Św. Barbary 17
Budynek administracyjny
- ul. Sandomierska 25
Ulica Por. Józefa Sarny
Szkoła podstawowa nr 9
- ul. Wiejska 4
Ulica Świętej Barbary

55

2 790 610,04

34

38

54

2 909 401,01

2 304 557,41

31

53

2 935 189,64

Ulica Dzikowska

30

52

3 449 485,18

33

29

46

4 521 205,57

32

28

1 862 828,86

Kompleks budynków LE, WGD, h. sport ul. Sandomierska
Centrum Kształcenia
Praktycznego ul. Kopernika 5
Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych - UE
005/12
Ulica 11-go Listopada

45

Budynek główny STANICA
Most - Rzeka
Mokrzyszówka
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji Al. Niepodległości
Plac Bartosza
Głowackiego
Budynek DPS ul. Kurasia 7
Ulica Ocicka
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Ulica Borów

1 187 303,73
1 169 999,99
1 161 110,68

76

Ulica Podwale

1 104 261,37

77

Ulica Dąbie

1 089 431,21

78

Ulica Sokola

1 058 326,37

109

1 056 557,03

110

Ulica Bolesława
Śmiałego
Hangar - Stanica ul. Żeglarska 2
Ulica Piętaka

111

Ulica 12-go Października

723 719,49

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Budynek byłego
internatu LO
Ulica Słomki
Gimnazjum nr 3 ul. Dekutowskiego 17
Ulica Przemysłowa
Zintegrowany system
GIS
Budynek administracyjny
- ul. Sienkiewicza 159a
Ulica Pawłowskiego
Ulica Batalionów
Chłopskich
Budynek przychodni ul. 11-go Listopada 8
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Dekutowskiego
Żłobek miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4
Budynek administracyjny
- ul. Kościuszki 32
Poliklinika - ul. 1-go Maja

1 043 982,67

718 763,61

113

Ulica Parkowa

709 851,73

1 031 897,34

114

1 028 032,80

115

1 014 143,81

116

1 014 040,60

117

1 008 775,56

118

954 868,00

119

101
102

Hotel Nadwiślański ul. Przy zalewie 1
Ulica Truskawkowa

672 939,63
669 643,75

644 092,23

123

Ulica Borek

635 469,45

905 632,21

124

Ulica Sosnowa

616 955,79

125

Ulica Jachiwicza

608 132,58

883 110,85

126

880 904,05

127
875 185,45

Park rozrywki Stawik os. Wielowieś
Ulica Orzeszkowej

873 251,01

129

Budynek administracyjny
- ul. Moniuszki 6B
Ulica Wałowa

861 986,10

130

Ulica Dominikańska

131

128

132

836 157,51

Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7
Ulica Nizinna

663 606,00
661 422,50

579 846,68
579 698,28
577 384,19
570 372,66
565 134,53
560 117,88
552 351,65

135

Rondo - ul. Sienkiewicza.
z ul. Kwiatkowskiego.
Z ul. 11-go Listopada
Skwer - ul. Sikorskiego/
Kopernika
Ulica Wesoła

785 737,35

136

Ulica Aleja Skalna Góra

520 852,91

783 757,56

137

Remiza OSP Sielec

517 739,74

770 014,72

138

133

817 906,72
811 236,22

134

786 471,83

104

Zagospodarowanie
terenu - STANICA
Ulica Konstytucji 3 maja

105

System RATUSZ

769 474,47

106

Ulica Paderewskiego

761 578,45

107

Ulica Szeroka

754 516,76

103

677 534,91

928 031,75

839 798,80

Ulica Prusa

685 664,40

Ulica Kąpielowa

97

100

Ulica Konfederacji
Dzikowskiej
Remiza OSP Zakrzów

703 753,79

122

Ulica Wyspiańskiego

99

System informacji
geograficznej GIS
Ulica Wspólna

709 401,79

121

938 604,91

850 204,89

98

Parking - ul. Bema
(cmentarz)
Ulica Matejki

Sieć ciepłownicza Osiedle Piastów
Ulica Miła - boczna

120

Remiza OSP Sobów
Budynek przychodni ul. Mickiewicza 34
Ulica Chrobrego

725 200,32

Ulica Długa

96

94

743 584,55

112

95

93

749 002,48

1 033 490,62

Budynek oświatowy ul. Jachowicza 4
Pomost pływający STANICA
Warsztaty szkolne ul. Kopernika 1
Ulica Dekutowskiego

92

108

139
140

30

Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4
Budynek gospodarczy ul. Dworska 2
Ulica Lądowisko Jana
Pawła II

542 303,32
538 000,00
532 202,05

513 190,31
505 093,00
502 110,09

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Lokalami i budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Tarnobrzeg zarządza Prezydent Miasta Tarnobrzega. W imieniu Prezydenta Miasta zadanie
to wykonuje wyłoniony w przetargu Zarządca - w roku 2020 - Tarnobrzeskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. mieszkaniowy zasób gminy wynosił 470 lokali o łącznej
powierzchni 18 390,08 m2. Na zasób mieszkaniowy składają się:
•
•
•

232 lokale w 14 budynkach będących 100% własnością gminy;
228 lokale w 26 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;
10 lokali w zasobie spółdzielczym.

Tabela 11 Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg w 2020 roku..

Lp.

Adres

Nr.działki

Pow.
działki

liczba
mieszkań

pow.użyt.
mieszkań m²

1.

ul. Kochanowskiego 12

12-401/8

1079

57

1 527,30

2.

ul. 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. Kościuszki 30

12-3694/03

2003

2

86,54

14.

ul. Dąbrowskiej 10A

3050/03.

0,468

36

1 254,50

-

-

232

8 208,88

Łączna powierzchnia

Tabela 12 Lokale mieszkalne należące do Gminy Tarnobrzeg w 2020 roku w budynkach wspólnot mieszkaniowych i
spółdzielni mieszkaniowych.

pow.
użytkowa
mieszkań m²

Adres

Nr działki

pow.
działki

Liczba lokali
komunalnych

1.

ul. Moniuszki 16

12-411/2

641

6

240,50

2.

ul. Moniuszki 17

12-401/4

545

4

175,00

3.

ul. Moniuszki 18

12-409/2

641

9

297,50

4.

ul. Kochanowskiego 2

12-396/2

568

6

222,00

5.

ul. Kochanowskiego 6

12-397/2

584

16

675,20

6.

ul. Wyspiańskiego 18

12-2015/20

839

25

1 024,03

Lp.

7.

ul. Mickiewicza 5

12-2136/06

410

2

67,00

8.

ul. Mickiewicza 5a

12-2136/8

579

7

274,90

9.

ul. Mickiewicza 38

12-389/2

580

12

509,10

10.

ul. Dekutowskiego 1

12-2123/6

366

4

122,95

11.

ul. Dekutowskiego 10

12-2015/25

268

7

279,50

11.

Pl. B. Głowackiego 33

12-441

514

15

578,40

13.

ul. Sienkiewicza 4

12-2073/2

1235

23

786,70

14.

ul. Sikorskiego 7

12-1220/3

556

12-3000/4

349

16

738,18

15.

ul. Sikorskiego 11

12-3000/2

708

23

1 208,18

16.

ul. Matejki 3

12-2714/2

279

4

166,96

17.

ul. Matejki 5

12-2703

3378

10

538,89

18.

ul. Dąbrowskiej 24

12-2702/4

383

1

48,06

19.

ul. Dąbrowskiej 26

12-2702/3

801

11

616,73

20.

ul. Zwierzyniecka 49

12-1023/12

320

13

516,10

21.

Pl. B. Głowackiego 54

12-472/2

86

1

34,00

22.

ul. Prusa 4

12-2708/11

6375

3

118,95

23.

ul. Dąbrowskiej 33

12-2708/11

6375

1

59,80

24.

ul. Dąbrowskiej 16

12-1237/41

1034

12-2708/16

1478

7

372,20

25.

Pl.B. Głowackiego 4

12-2087/1

129

12-2087/3

32

1

92,90

26.

ul. Marczaka 9

1-651/111

3411

1

60,19

27.

ul. Wianek 2

12-3728/21

1879

1

28,38

28.

ul. Wianek 1

12-3728/8

1596

1

28,38

29.

ul. Kossaka 5

12-1058/99

3480

1

60,46

30.

ul. Skalna Góra 15

12-346/16

2301

1

37,44

31.

ul. Wianek 4

12-3728/3

1335

1

34,50

32.

ul. Moniuszki 13

12-401/24

1583

1

29,90

33.

ul. Waryńskiego 12

12-3724/4

2063

1

35,70

34.

ul. Kopernika 14

35.

ul. Wyspiańskiego 11

36.

ul. Waryńskiego 7
Łączna powierzchnia

12-3714/3

3038

1

32,30

12-2015/164

3721

1

25,00

3729/4

1942

1

45,22

-

-

238

10 181,20

Stan techniczny posiadanych zasobów mieszkalnych jest zróżnicowany i zależy od wieku
budynków, rodzaju konstrukcji, wyposażenia w instalacje, stanu pokrycia dachowego, sposobu
podpiwniczenia i izolacji budynku, sposobu utrzymania i użytkowania budynku. Najstarsze budynki
zostały wybudowane przed 1900 r. i znajdują się w obrębie osiedla Stare Miasta, przy
Pl. B. Głowackiego.
W porównaniu do lat ubiegłych zasób mieszkaniowy uległ zmniejszeniu. W roku 2020 Miasto
Tarnobrzeg sprzedała na rzecz najemców 4 lokale.
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LOKALE UŻYTKOWE
Miasto Tarnobrzeg w roku 2020 posiadało 157 lokali użytkowych zlokalizowanych w 41 budynkach
należących do Gminy Tarnobrzeg, do Powiatu Miasto Tarnobrzeg, do Skarbu Państwa będących w
zarządzie Gminy Tarnobrzeg oraz do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2020 roku w nieruchomościach
wspólnych. Łączna powierzchnia lokali użytkowych wyniosła 41 405,14 m2.
Tabela 13. Wykaz nieruchomości należących do Gminy Tarnobrzeg w 2020 roku.

Lp.

Adres nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. działki (ha)

Pow. użytkowa
budynku (m2)

Liczba
lokali

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. Sienkiewicza 217

4-851/4

0,0841

310,00

2

8

ul. Moniuszki 16

12-411/2

0,0641

16,00

1

9

ul. Kościelna 3

8-1159/14

0,2742

705,50

5

10

ul. Kochanowskiego 12

12-401/8

0,1079

126,00

5

11

ul. Warszawska 310B

9-361/18

0,1522

233,00

3

12

ul. 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 B/N (garaż)

12-304

0,1837

38,80

1

15

ul. Dekutowskiego 17

12-3741/7

0,8486

2728,00

-

16

ul. Żeglarska 2 –Stanica

2-100/8

2,2301

1220,00

-

17

al. Warszawska 227 A/B – TPPT

10-406/55

2,7090

9363,47

-

19

ul. Przy Zalewie - Hotel
Nadwiślański – budynek główny

12-300/6

0,6045

1119,60

-

20

ul. Przy Zalewie - Hotel
Nadwiślański – barak socjalny

12-300/6

0,6045

66,00

-

21

ul. Przy Zalewie - Hotel
Nadwiślański – garaż

12-300/6

0,6045

20,65

-

22

ul. Nadwiślańska 18A – OSP

5-105/3, 104/3,
103/5

0,0912, 0,0340,
0,3548

202,80

-

23

Nagnajów B/N - Schronisko

5-500/46

0,3429

140,00

-

24

ul. Dąbrowskiej 10B MOSIR

12-3050/4

4,5390

115,79

-

25

ul. Targowa 9

12-2025/11

0,0718

320,00

-

26

ul Wędkarska 16

10-475/20

5,8950

994,50

-

Pow. użytkowa
budynku (m2)

Liczba
lokali

Tabela 14. Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2020.

Lp.

Adres nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

33

Pow. działki (ha)

1

ul. Targowa 5

12-2156/6

0,0907

753,50

10

2

ul. Warszawska 310

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

5

ul. Sandomierska 27

12-613

3,3346

1 805,7

4

6

ul. Sandomierska 25

12-550

0,1170

318,00

1

7

ul. Św. Barbary 1 – część
użytkowa

12-1884/17,
1884/15,
1884/9

0,1878, 0,1231,
0,0494

3 773,40

6

8

ul. Kopernika 3 - MOPR

12-1858/21

0,4431

2325,25

-

Tabela 15. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządzie Gminy Tarnobrzeg w 2020 roku.

Lp.

Adres nieruchomości

1

ul. Św. Barbary 12

2

ul. 1-go Maja 4A

3

ul. Wyspiańskiego 12

4

ul. Moniuszki 6B

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. działki (ha)

Pow. użytkowa
budynku (m2)

Liczba
lokali

12-1895/1

0,1131

1 467,00

17

12-325/1/ 325/5

0,0261 / 0,0257

459,00

7

12-2015/55

0,0606

439,67

14

12-417/2

1168

1251,5

12

Tabela 16 Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2020 roku w nieruchomościach
wspólnych.

Lp.

Adres nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. działki (ha)

Pow. użytkowa
budynku (m2)

Liczba
lokali

12-407/12 /
407/13

0,0234 / 0,1872

2 619,09

9

1.

ul. 1-go Maja 1

2.

ul. Sienkiewicza 67

12-1424/3

0,2886

1 736,75

14

3.

ul. 1-go Maja 11

12-382/13

0,0869

269,12

3

Przypis roczny dla lokali użytkowych z tytułu czynszu najmu za 2020 rok wyniósł 1.027.367,72 zł
brutto. W 2020 r. odnotowano wzrost dochodów z tytułu wynajmowania lokali użytkowych w stosunku
do roku 2019. Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększeniem zasobu komunalnego oddanego w
najem oraz rewaloryzacją wysokości czynszów najmu o wskaźnik GUS.
Przypis czynszu najmu z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynkach Tarnobrzeskim Parku
Przemysłowo - Technologicznym na podstawie umowy o świadczenie usług Operatora TPP-T wyniósł
1.028.345,23 zł brutto. Umowa obowiązywała od marca 2020 r.
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NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
W dniu 31 grudnia 2020 r. Miasto Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu posiadało
mienie, nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym
o łącznej wartości 80.589.494,65 zł, w tym nieruchomości:
•

stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega
na prawach powiatu o łącznej wartości 68.316.211,00 zł,
• oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 5.025.180,40 zł,
• oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.248.103,25 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach
powiatu była właścicielem i posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.269,4479 ha
oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 68.316.211,00 zł. Ponad połowę ogólnej
powierzchni gruntów Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu stanowią użytki
rolne (ok. 51,64 %). Kolejne udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami
(ok. 20,77 %) i tereny komunikacyjne (ok. 12,32 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów
według podgrup klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane
oraz tereny różne, wynosi ok. 15,27 %.
Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających w posiadaniu
Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na rodzaje zgodnie z
klasyfikacją środków trwałych przedstawia .
Tabela 17. Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy i Miasta Tarnobrzega na prawach
powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupa 0 – Grunty,
w tym:

Ilość
[szt.]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Udział
w całości

użytki rolne

1.661

1.171,8920

20.693.303,96

51,64 %

grunty leśne

198

194,0354

2.913.853,46

8,55 %

grunty zabudowane
i zurbanizowane

870

114,1743

18.385.438,03

5,03 %

1.113

279,5448

21.985.049,13

12,32 %

grunty pod wodami

97

471,3826

2.529.288,00

20,77 %

tereny różne

136

38,4188

1.809.278,42

1,69 %

4.075

2.269,4479

68.316.211,00

100 %

tereny komunikacyjne

łącznie:

Informacje o gruntach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg
i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków
trwałych przedstawiaBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..
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Rysunek 11. Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega
na prawach powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KTŚ wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

tereny różne
2%
grunty pod wodami
21%

użytki rolne
52%

tereny
komunikacyjne
12%

grunty zabudowane
i zurbanizowane
5%

grunty leśne
8%

W dniu 31 grudnia 2020 r. Miasto Tarnobrzeg posiadała grunty oddane w użytkowanie wieczyste
o łącznej powierzchni 80,7943 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej
7.248.10,25 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 86,82 %) stanowiły największą grupę wśród
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały udział wynoszący 13,18 % gruntów
to użytki rolne (10,09 %), tereny różne (1,85 %) i tereny komunikacyjne (1,24 %). Informacje o wartości
i powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na rodzaje zgodnie
z klasyfikacją środków trwałych przedstawia.
Tabela 18. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnobrzeg oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na
podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupa 0 – Grunty,
w tym:

Ilość
[szt.]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Udział
w całości

14

8,1531

233.352,53

10,09 %

2.451

70,1462

6.888.629,06

86,82 %

tereny komunikacyjne

21

1,0034

83.839,48

1,24 %

tereny różne

8

1,4916

42.282,18

1,85 %

2.494

80,7943

7.248.103,25

100 %

użytki rolne
grunty zabudowane
i zurbanizowane

łącznie:

Miasto Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu w dniu 31 grudnia 2020 r. posiadały
137,4121 ha gruntów oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej wartości
wynoszącej 5.025.180,40 zł. Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd
przedstawia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..
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Tabela 19. Nieruchomości oddane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ilość
[szt.]

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

109

137,4121

5.025.180,40

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu
posiadały nieruchomości oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 554,06 ha. Głównym celem
dzierżawy gruntów gminnych są cele rolne wynoszące 97,69 %. Dzierżawy nieruchomości
zabudowanych stanowią 0,07 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,24 %
powierzchni dzierżawionych gruntów. Informacje o przeznaczeniu dzierżawy i powierzchni gruntów
przedstawia.
Tabela 20. Nieruchomości Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu oddane w dzierżawę wg. stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Powierzchnia
[ha]

Udział
w całości

541,27

97,69 %

0,4

0,07 %

pozostałe

12,39

2,24 %

łącznie:

554,06

100 %

Przeznaczenie dzierżawy
rolne
zabudowane

Od dnia 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miasto Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega
na prawach powiatu dokonała zbycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni
5,44 ha. Zbyciu podlegały grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi,
poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz udziały w prawie własności nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych.
W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg nabyła z mocy prawa własność gruntów rolnych
na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa oraz nabyła prawa do spadku po osobie fizycznej na podstawie ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Łączna powierzchnia nabytych gruntów wyniosła 0,34 ha.
W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia
gruntów Gminy Tarnobrzeg oddanych w użytkowanie wieczyste, w okresie od 31 grudnia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r., zmniejszyła się o 0,26 ha. Przekształceniu podlegały grunty pod garażami oraz
grunty, które na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stały się
własnością uprzednich użytkowników wieczystych.
Miasto Tarnobrzeg przystąpiło do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP”
w celu poprawy świadczenia i dostępności usług drogą elektroniczną. Projekt Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej „PSIP” realizowany jest na terenie całego województwa podkarpackiego przy
udziale samorządu Województwa Podkarpackiego oraz 22 samorządów powiatowych i miast
na prawach powiatu.
Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zakłada utworzenie regionalnego
oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące
w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym
informacji przestrzennej.
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PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia,
przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji
będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin
zintegrowanych z tym systemem. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem
kompleksowym, umożliwiającym udostępnienie e-usług publicznych dla Mieszkańców
i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej.
Usługi projektu PSIP są powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy mają do nich
dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu do usług
realizowanych w projekcie PSIP upraszcza i przyspiesza komunikację klientów z urzędem. Poprawa
dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych
wspiera rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych.
Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności
zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony
środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku
i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie
krajowym.
Usługi PSiP w mieście Tarnobrzeg są już w większości wdrożone i od zeszłego roku coraz
powszechniej wykorzystywane. Geoportal jest dostępny pod adresem:
https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/pl.
Tabela 21. Korzystanie z e-usług.

2020 r.

Styczeń – kwiecień
2021 r.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

719

237

Moduł RCiWN (rejestr cen i wartości nieruchomości)

47

43

Płatności PayByNet (KIR)

216

233

Przesłanie elektronicznego operatu (od 2019.07)

14

14

Wniosek EGiB (wypisy z ewidencji gruntów i budynków)

45

129

Wniosek mapa ewidencyjna elektroniczna

28

66

Wniosek mapa zasadnicza zasadnicza elektroniczna

83

110

Wniosek ZUD

34

72

Usługa

Zarządzeniem nr 182/2020 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia
stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg
w ramach pomocy najemcom prowadzącym działalność gospodarczą (ogródki letnie) została ustalona
stawka czynszu w wysokości 1 zł. z m2 gruntu miesięcznie.

SPÓŁKI KOMUNALNE
Struktura kapitałowa na koniec 2020 roku
Na dzień 31.12.2020 r. Miasto Tarnobrzeg było wyłącznym udziałowcem/akcjonariuszem 3 spółek
prawa handlowego, większościowym udziałowcem/akcjonariuszem 3 spółek prawa handlowego oraz
mniejszościowym udziałowcem jednej spółki prawa handlowego.
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Wielkość zaangażowanego przez Miasto Tarnobrzeg majątku w spółkach komunalnych, wyrażona
wartością udziałów/akcji objętych przez Miasto Tarnobrzeg w kapitale zakładowym spółek w zamian
za wniesioną gotówkę bądź wkłady rzeczowe (aporty), wynosi 82 088 600,00 zł.
Struktura kapitałowa, tj. wartość i ilość posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg akcji/udziałów
w spółkach prawa handlowego oraz procentowy udział w kapitale - według stanu na dzień 31.12.2020
roku – przedstawiała się następująco:
Tabela 22. Udziały i akcje w posiadaniu Miasta Tarnobrzega w spółkach komunalnych.

Wartość
udziałów/akcji

Procentowy udział
w kapitale

Ilość
udziałów/akcji

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.

35 597 000,00 zł

59%

35 597

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o.

11 364 850,00 zł

100%

11 963

2 682 500,00 zł

100%

5 365

30 000 000,00 zł

100%

3 000 000

Spółka

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o.
Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji
Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.

491 750,00 zł

85,50%

9 835

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

955 500,00 zł

72,08%

1 911

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

997 000,00 zł

40,28%

997

Razem

82 088 600 zł

-

-

Główne zadania realizowane przez Spółki komunalne
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków głównie na terenie Tarnobrzega, zapewniając
ciągłość dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków. Spółka
ponadto prowadzi działalność związaną z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu
Miasta oraz pozostałe usługi, w tym związane z usługami konserwatorskimi oraz laboratoryjnymi. Jest
to największa co do wielkości majątku spółka komunalna.
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstało w październiku 2000
roku. Celem powołania TTBS Sp. z o.o. było rozwiązanie istotnych problemów mieszkaniowych Miasta
Tarnobrzega i jego mieszkańców. Spółka jest jedynym podmiotem, który realizuje zadania Miasta
Tarnobrzeg w zakresie szeroko rozumianej komunalnej gospodarki mieszkaniowej (w tym budowa
i remonty mieszkań czynszowych na wynajem) i powiększa zasoby mieszkaniowe Miasta Tarnobrzeg.
Głównym przedmiotem działalności TTBS jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, budowaniem budynków jedno- i wielorodzinnych oraz administrowanie
powierzonymi Spółce wspólnotami mieszkalnymi i lokali użytkowych. Aktualnie Spółka jest
właścicielem 9 budynków mieszkalnych z 281 lokalami mieszkalnymi oraz 18 boksami garażowymi.
W ramach podpisanej umowy z Gminą Tarnobrzeg spółka zarządza 502 mieszkaniami, 18 budynkami
użytkowymi Gminy Tarnobrzeg, 5 budynkami miasta na prawach powiatu oraz 4 budynkami Skarbu
Państwa. W ramach zawartych umów spółka świadczy usługi: administracyjno-księgowe, pomocy
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technicznej, windykacyjnej oraz prawnej. TTBS Sp. z o.o., jako lider na rynku nieruchomości zarządza
także 16 Wspólnotami Mieszkaniowymi i 3 Wspólnotami lokali użytkowych.
Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. jako Spółka komunalna realizuje szereg zadań powierzonych przez
Miasto Tarnobrzeg, m. in. z zakresu bieżącego utrzymania dróg (w tym – remonty nawierzchni jezdni,
chodników, zatok autobusowych oraz remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
oznakowanie dróg) oraz wykonywania innych robót drogowych, jak również - utrzymania czystości i
porządku w Mieście, w tym – zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych,
placów, parkingów.
Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji - podstawa działalność (ujęta w Statucie Spółki)
obejmuje przygotowanie terenu pod budową, a w szczególności likwidacja zakładów górniczych
i zagospodarowanie zbędnego majątku oraz likwidacja wyrobiska po Kopalni Siarki „Piaseczno",
sklasyfikowaną wg PKD 2007 pod numerem: 43.12.Z.
Wydawnictwo Samorządowe sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie działalności wydawniczej,
publikacji reklam, przygotowania i druku materiałów reklamowych. Jest właścicielem ukazującego się
od niemal 40 lat i posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku prasowym „Tygodnika
Nadwiślańskiego”, a także dynamicznie rozwijającego się portalu internetowego tyna.info.pl. Spółka
jest także właścicielem marki Studnio Reklamy Meritum, pod którą chce rozwijać szeroko pojętą
działalnością wydawniczą i poligraficzną (projekty graficzne i druk materiałów reklamowych), a także
marketingową (obsługa firm i instytucji w zakresie przygotowywania i prowadzenia kampanii
reklamowych, działań w social mediach itp).
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w 2020 roku realizowała głownie zadania
z zakresu: wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracy z samorządami gmin, współpracy
z uczelniami wyższymi z Podkarpacia, realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych UE, realizacji bonów towarowych, realizacji pożyczek w ramach Funduszu
Pożyczkowego, realizacji audytów energetycznych.
FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. – powstała w 2004 roku Spółka (wcześniej działająca pod firmą: A.S.A.
Tarnobrzeg Sp. z o.o.) prowadzi działalność w zakresie: eksploatacji instalacji do mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów, realizacji kontraktów komunalnych na zbiórkę i transport
odpadów komunalnych (obsługując obecnie gminy: Czermin, Majdan Królewski, Tuszów Narodowy,
Padew Narodowa), usług Zakładu Pogrzebowego.
Dokapitalizowania i inne zdarzenia skutkujące zmianą struktury kapitałowej
W roku 2020 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:
•

•

•

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. - dokapitalizowanie w kwocie 2 500 000,00 zł i objęcie 2500
nowo utworzonych udziałów z przeznaczeniem na realizację rozwojowych zadań
inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich
Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017 – 2023”
Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. - dokapitalizowanie w kwocie 1 300 000,00 zł i objęcie 2 100
nowo utworzonych udziałów z przeznaczeniem na dalsze doposażenie Spółki w sprzęt
niezbędny do realizacji zadań statutowych Spółki, w tym przekazanych Spółce zadań własnych
gminy na podstawie Uchwały Nr VI/64/2019 z dnia 30.01.2019 r., tj. m.in.: zamiatarki
samojezdnej, wywrotki, koparko – ładowarki, posypywarki, samochodu ciężarowego
dostawczego, ciągników, pługów śnieżnych, piaskarki, odchwaszczarki, kosiarek bijakowych,
pilarek spalinowych;
Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. – dokapitalizowanie w kwocie 75 000,00 zł i objęcie
1 500 nowo utworzonych udziałów z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania, stanowiących podstawowe narzędzie pracy
dziennikarskiej, a także umożliwienie realizacji nowych zadań postawionych Spółce przez jej
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Zarząd, a polegających na rozwoju działalności poligraficznej oraz rozwoju działalności
medialnej w Internecie.
W oparciu o umowę inwestycyjną z dnia 20.12.2019 r. oraz na podstawie umów zawartych w dniu
09.10.2020 r. nastąpiło czasowe zbycie 25 000 udziałów w Spółce „Tarnobrzeskie Wodociągi” Sp. z o.o.
na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych – Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych. Na lata: 2022 – 2039 zaplanowany jest wykup zbytych udziałów przez Spółkę.
Wyniki finansowe Spółek komunalnych na koniec 2020 roku
Na koniec 2020 roku, pomimo trwającej pandemii COVID – 19, wszystkie Spółki komunalne
osiągnęły dodatni wynik finansowy. Zyski ze swej działalności Spółki przeznaczają głownie
na działalność inwestycyjną.
Tabela 23. Wyniki finansowe spółek komunalnych w latach 2018-2020.

Spółka

31.12.2018

Wynik finansowy netto (w zł)
31.12.2019
31.12.2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

557 246,77 zł

114 413,81 zł

876 677,12 zł

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

454 857,73 zł

697 302,14 zł

459 210,49 zł

77 222,80 zł

148 997,09 zł

197 779,00 zł

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji

394 269,66 zł

- 12 146,10 zł

929 395,62 zł

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.

- 39 124,17 zł

48 599,95 zł

42 041,87 zł

166,25 zł

- 67 525,86 zł

118 105,37 zł

- 16 786 286,15 zł

- 765 062,67 zł

2 339 006,24 zł

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
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ZIELEŃ MIEJSKA

Łączna powierzchnia terenów zieleni miejskiej, objęta stałym, bieżącym utrzymaniem wynosi
82,69 ha. W roku 2020 zrealizowano następujące zadania w zakresie utrzymania terenów zieleni:
kompleksowe utrzymanie trawników o powierzchni 69,68 ha:
•

koszenie trawników, terenów zadrzewionych, runa parkowego oraz trawników łąkowych 3-12
krotne/rok (zależnie od kategorii utrzymania i warunków pogodowych),
• grabienie jesienne i wiosenne,
• nawożenie mineralne,
• oczyszczanie ze śmieci,
• renowacja trawników na powierzchni 195 m2,
• obsadzenie wiosenne i bieżąca pielęgnacja kwietników sezonowych o łącznej powierzchni
1 153,50 m2, donic kwiatowych o pow. 56,60 m2, wież kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na
latarniach 43 szt.,
• pielęgnacja rabat bylinowych na powierzchni 417 m2,
• Zakup i posadzenie roślin ozdobnych:
• kwiatów jednorocznych (2 zmiany), bylin i cebulkowych – łącznie 59 851 sztuk,
• drzew liściastych piennych – 109 sztuk,
• krzewów liściastych – 969 sztuk.,
• drzew i krzewów iglastych – 2 sztuki.,
• cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 734 szt.,
• usuwanie drzew – 572 sztuk i karczowanie karpin – 107 sztuk,
• karczowanie krzewów - 1431 sztuk,
• pielęgnacja skupin krzewów na powierzchni 7 156 m2,
• pielęgnacja młodych żywopłotów na powierzchni 1 016,50 m2 oraz cięcie żywopłotów
o powierzchni łącznej w rozwinięciu 33 715 m2,
• palikowanie drzewek (nowe i uzupełnienia) – 564 sztuki.
• usuwanie odrostów przy drzewach 2 094 sztuki,
• utrzymanie lamp parkowych w Parku Dzikowskim i Alei Lipowej - 35 punktów,
• utrzymanie ławek parkowych ( mycie, naprawa, malowanie) - 116 sztuk,
• zakup i montaż nowych elementów małej architektury - ławki 11 sztuk,
• bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych o łącznej powierzchni 30 318 m2,
• ściółkowanie powierzchni korą lub zrębkami 447 m2,
• specjalistyczne zabiegi zwalczania szrotówka przy kasztanowcach 157 sztuk,
• wykonanie i demontaż osłon zimowych roślin w pasach komunikacyjnych 7615 mb,
• wykonanie 2 donic drewnianych na agawy w Parku Dzikowskim,
• wykonanie podpór dla pnączy na Pl. Górnika,
• pielenie nowych nasadzeń roślin okrywowych 1,653 ha na terenach nad Wisłą,
• pielenie nowych nasadzeń roślin okrywowych 1,12 ha w pasach komunikacyjnych,
• druk i montaż tabliczek "Pomnik przyrody" w lesie Zwierzyniec 200 sztuk,
• wycena wartości drewna pozyskiwanego przez gminę w ilości 110 jednostek ewidencyjnych
(stosów drewna).
Łączny koszt bieżącej, rocznej pielęgnacji zieleni w 2020 r. wyniósł: 1 751 121,53 zł.
W 2020 r. ukończono inwestycje na terenach zielonych w mieście, która miała na celu rewitalizację
układów zieleni miejskiej w kierunku poprawy bioróżnorodności, przewietrzania układu
urbanistycznego Miasta, a także wzbogacenia systemu przyrodniczego Miasta o nowe, zaaranżowane
kompozycyjnie układy zieleni niskiej i wysokiej. Inwestycja złożona była z 3 zadań:
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1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służących poprawie
jakości życia Mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności, w tym:
•
•
•
•
•

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.
2. Budowa skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego w tym:
•

budowa nawierzchni utwardzonej skweru z architektonicznym elementem centralnym
(astrolabium nawiązujące do badań Mikołaja Kopernika),
• wykonanie nasadzeń z adaptacją możliwie dużej ilości istniejącej zieleni wysokiej,
• montaż ławek, stojaków na rowery,
• budowa infrastruktury oświetleniowej,
• wykonanie trawników.
3. 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). Są to dekoracyjne grupy zieleni niskiej wkomponowane w istniejące powierzchnie
trawnikowe towarzyszące głównym arteriom komunikacyjnym Miasta.
Wartość całego projektu wyniosła brutto 6 767 835,94 zł, z czego 80% zostało dofinansowane
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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GOSPODARKA ODPADAMI

Miasto sprawuje nadzór nad gospodarowaniem odpadami na terenie Miasta. Odbiór odpadów
komunalnych na terenie Miasta realizowany był przez firmę wyłonioną w trybie przetargu
nieograniczonego, MZK Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Na terenie Miasta Tarnobrzega zorganizowano
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Punkt zlokalizowany był w Tarnobrzegu
przy ul. Rusinowskiego 1 i był czynny od poniedziałku do soboty w następujących godzinach,
tj.: poniedziałek - piątek w godzinach od 1000 do 1800, sobota od 800 do 1400. Do punktu mieszkańcy
mogli dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki.
Miasto organizuje również dodatkowe punkty selektywnego zbierania przeterminowanych leków
w następujących lokalizacjach:
-Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7,
-Apteka „Nova”, ul. Mickiewicza 4,
-Apteka „Dr Max”, ul. Wyspiańskiego 25,
-Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza 34e,
-Apteka ul. Sienkiewicza 67,
-Apteka „NOVA”, ul. Warszawska 378,
-Apteka „Gemini”, ul. Mickiewicza 40,
-Apteka „ Na Serbinowie”, ul. M. Dąbrowskiej 23,
-Apteka ul. Zwierzyniecka 18,
-Apteka „Moja apteka” ul. Sienkiewicza 4/71 b,
-Apteka „ Dbam o zdrowie” ul. Sienkiewicza 48,
-Apteka Gemini , ul. Targowa 2,
Odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Instalacji Komunalnej w Stalowej Woli.
W 2020 r. koszty systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta przedstawiały się następująco:
• Wydatki – 9.591.132,58 zł.
• Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.786.212,27 zł.
Miasto Tarnobrzeg podejmuje działania służące do wyeliminowania ze środowiska szkodliwych
substancji azbestowych. Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny być
one usunięte ze wszystkich obiektów do końca 2032r. Miasto Tarnobrzeg wdraża na swoim terenie
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzeg na lata 20122032”. Program ten został uchwalony uchwałą nr XX/290/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29
grudnia 2011r. Od roku 2012 w wyniku prowadzonego programu usuwania azbestu zebrano 806,86
Mg odpadów zawierających azbest w tym w 2020 roku zebrano 84,136 Mg.
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CMENTARNICTWO

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie cmentarza komunalnego. Cmentarz komunalny
w Tarnobrzegu położony jest przy ul. Gen. J. Bema (os. Sobów) i jest największą nekropolią w Mieście
Tarnobrzegu (aktualna powierzchnia cmentarza to 12,278 ha). Cmentarz posiada niezbędną
infrastrukturę i wyposażenie służące mieszkańcom Tarnobrzega oraz umożliwiające służbom miejskim
codzienne utrzymanie i administrowanie: kaplicę wraz z zapleczem technicznym, 3 punkty czerpania
wody (czynne od kwietnia do października), parking, oświetlenie alejek cmentarnych, dróg
dojazdowych i parkingu, pojemniki do segregowania odpadów. W 2020 r. wykonano rozdział instalacji
elektrycznej oświetlenia alejek cmentarnych wraz z montażem szafy zasilającej oraz przebudowano
sieć wodociągową. Dodany został trzeci zdrój wody oraz – na wniosek – dysponentów grobów
zmieniono lokalizację zdroju nr 2. Podjęto również prace ziemne w celu powiększenia kwatery grobów
ziemnych. Koszt zrealizowanych prac wyniósł łącznie: 4 842,29 zł. W 2018 r. cmentarz komunalny
powiększono o 1 ha. Rozbudowa ta umożliwia pochówki przez kilka najbliższych lat.
Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej w Tarnobrzegu położony jest przy ul. Targowej
na działce ewidencyjnej nr 2013 o pow. 0,2192 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg.
Na podstawie porozumienia Wojewoda Podkarpacki powierzył zadanie utrzymania i konserwacji
cmentarza Gminie Tarnobrzeg i przekazał na ten kwotę 6.000,- zł. Cmentarz znajduje się na liście
zabytków zgodnie z decyzją z dnia 13.06.1988 r. i w spisie miejsc pamięci Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. W 2020 r. wykonano remont zabytkowego krzyża z figurą Chrystusa ukrzyżowanego.
Koszt zrealizowanych prac wyniósł 12.880,00 zł i został sfinansowany ze środków pochodzących
z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

45

ŁAD PRZESTRZENNY
Kształtowanie ładu przestrzennego w mieście następuje poprzez wydawanie decyzji
administracyjnych z zakresu zagospodarowania terenów, przyjmowanie zgłoszeń, opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiekę nad zabytkami.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
W roku 2020 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 474
decyzje administracyjne dotyczące zabudowy terenów.
Przyjęto 36 zgłoszeń , dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i sieci
infrastruktury technicznej z obowiązkiem dołączenia dokumentów identycznych, jak do wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę , co stanowi o 100 % więcej niż w roku 2019.

DECYZJE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Tabela 24. Decyzje z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenia na budowę

2018

2019

2020

246

266

305

Budynki jednorodzinne

87

99

108

Budynki wielorodzinne

2

3

2

Budynki handlowo-usługowe

2

8

11

2

1

3

153

155

181

Decyzje o warunkach zabudowy

2018

2019

2020

Ogółem, w tym:

222

146

121

Budynki jednorodzinne

76

90

80

Budynki wielorodzinne

3

1

3

Budynki handlowo-usługowe

22

21

8

Budynki przemysłowe i
magazynowe

2

2

4

Ogółem, w tym:

Budynki przemysłowe i
magazynowe
Inna (sieci, instalacje,
przebudowy,
termomodernizacje)
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Inne
Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Ogółem

19

32

26

2018

2019

2020

40
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Jak wynika z powyższych zestawień, w kolejno następujących po sobie latach, wzrastała ilość
wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy z projektem budowlanym.
W roku 2020 spadła ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy ze względu na większe
pokrycie terenu Miasta planami zagospodarowania przestrzennego, które to eliminują potrzebę
wydania decyzji o warunkach zabudowy rozstrzygających o możliwości zagospodarowania terenów.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż w roku 2020, od 20 października, weszły w życie nowe mapy
zagrożenia powodziowego, według których znaczna część terenów Miasta znalazła się w obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie planowana lokalizacja zabudowy nie uzyskiwała uzgodnienia
Wód Polskich, zatem wydanie decyzji o warunkach zabudowy stało się niemożliwe.
W roku 2020 przyjęto 167 zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania,
nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę .
Tabela 25. Zgłoszenia budowlane.

Zgłoszenia budowlane

2018

2019

2020

Zgłoszenia robót budowlanych

165

222

146

Zgłoszenia rozbiórki

17

21

17

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

10

7

4

W roku 2020 wystąpił znaczący wzrost obrotu nieruchomościami na terenie Miasta, co znalazło
swoje odbicie w wydawanych przez wydział dokumentach, w tym:
Tabela 26. Wydawanie dokumentów, postanowień, zaświadczeń, wypisów, wyrysów dotyczących ładu przestrzennego.

Rodzaj dokumentu

2018

2019

2020

Postanowienia opiniujące podział działek

74

49

77

Zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i studium

367

378

416

Jak wynika z powyższych danych ruch budowlany na terenie Miasta Tarnobrzega w roku 2020
w stosunku do lat poprzednich wzrósł, pomimo ostatnio występujących ograniczeń w zabudowie
terenów położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Wzrost ruchu budowlanego jest
proporcjonalny do obrotu nieruchomościami.
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W 2020 r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa realizował następujące projekty
związane z planowaniem przestrzennym:
Uchwalone plany miejscowe:
•
•

•

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb
Wielowieś w Tarnobrzegu - uchwała nr XXIV/264/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29
stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 21 lutego 2020 r. poz. 955),
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic
Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu - uchwała
nr XXXIII/352/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 16 listopada r. poz. 4263),
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – Machów II – uchwała nr XXXVIII/407/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30
grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 1 lutego 2021 r. poz. 420).

Plany miejscowe w trakcie realizacji:
•

•

•

•

•

•

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. – przygotowany projekt został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy.
Przygotowano i przekazano Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wniosek
o przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,
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. –
przygotowany projekt został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy. Przygotowano
i przekazano Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wniosek o przeznaczenie gruntów
leśnych na cele nieleśne,
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. - zakończono etap uzgadniania i opiniowania oraz wyłożenia do publicznego
wglądu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian, projekt został przekazany
do uzupełnienia i przygotowania do ponownego uzgadniania, opiniowania i wyłożenia
do publicznego wglądu,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych
w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu – uchwała
o przystąpieniu nr XIX/203/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. –
projekt został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy oraz został przekazany
do wyłożenia do publicznego wglądu,
zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów
w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr XXVIII/309/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia
5 czerwca 2020 r. – projekt został przekazany do opiniowania i uzgadniania przez właściwe
organy,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską,
Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu – projekt został przygotowany do przekazania
organom właściwym do uzgadniania i opiniowania.

Obowiązujące miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 27. Miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Nazwa planu

Nr uchwały zatwierdzającej
plan (zmianę)
Nr

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
górniczego „Tarnobrzeg
II”

V/46/99

3.02.1999

2

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
górniczego „Jeziórko IV”

V/47/99

3.02.1999

XXXV/494/200
1

30.05.2001

XXXV/401/200
5

31.03.2005

LV/1060/2010
(zmiana
LXIII/664/2018)

30.09.2010
(zmiana
12.09.2018)

IX/96/2011

31.03.2011

XI/141/2011

26.05.2011

3

4

5

6

7

miejscowy planu
zagospodarowania
przestrzennego osiedla
Wielowieś – Północ w
Tarnobrzegu
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego osiedla
„Sielec – Centrum” w
Tarnobrzegu

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego osiedla
Dzików w Tarnobrzegu

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
osiedla Ocice
w Tarnobrzegu
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
osiedla „Miechocin” w
Tarnobrzegu

Publikacja

Data obowiązywania

Data
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Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
1999 r. Nr 7 poz.
213
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
1999 r. Nr 7 poz.
214
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
2001 r. Nr 56 poz.
925
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
2005 r. Nr 74 poz.
1239
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
2010 r. Nr 124 poz.
2448 (zmiana
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 25
września 2018 r.
poz. 4036).
Tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 8
sierpnia 2019 r. poz.
3991
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
2011 r. Nr 69 poz.
1256
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
2011 r. Nr 115 poz.
1770

Od 15 maja 1999 r.

Od 15 maja 1999 r.

Od 9 sierpnia 2001 r.

Od 2 czerwca 2005 r.

(zmiana od 10
października 2018 r.)

Od 17 czerwca 2011 r.

Od 26 sierpnia 2011 r.

8

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego osiedla
„Mokrzyszów”
w Tarnobrzegu

XXV/350/2012
(zmiana
LVI/594/2018)

26.04.2012
(zmiana
26.04.2018)

9

Miejscowy plan
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

XXIV/327/2012
(zmiana
XLVIII/487/201
7)

29.03.2012
(zmiana
26.10.2017)

10

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
poprzemysłowych przy
Jeziorze Tarnobrzeskim w
Tarnobrzegu

LXII/747/2014
(zmiana
XLVIII/486/201
7)

31.07.2014
(zmiana
26.10.2017)
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Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 12
czerwca 2012 r. poz.
1315
(zmiana Dziennik
Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 8
czerwca 2018 r. poz.
2705)
Tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 11
czerwca 2019 r. poz.
3187
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z
dnia 30 maja 2012 r.
poz. 1244
(zmiana Dziennik
Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 16
listopada 2017 r.
poz. 3778)
Tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 17
grudnia 2018 r. poz.
5634
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 8
września 2014 r.
poz. 2408
(zmiana Dziennik
Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 16
listopada 2017 r.
poz. 3777)
Tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 17
grudnia 2018 r. poz.
5635

Od 13 lipca 2012 r.
(zmiana od 23
czerwca 2018 r. )

Od 30 czerwca 2012 r.
(zmiana od 30
listopada 2017 r.)

Od 22 września 2014
r. (zmiana od 30
listopada 2017 r.)

11

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
wokół Jeziora
Tarnobrzeskiego w
Tarnobrzegu

12

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tarnobrzegu

13

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego osiedla
Centrum w Tarnobrzegu

14

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
ulic Warszawskiej, Nowej
- obręb Wielowieś w
Tarnobrzegu

15

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
ulic Kościuszki, Szkolnej,
Mickiewicza, Placu
Bartosza Głowackiego w
Tarnobrzegu

16

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej –
Machów II

LIII/570/2018

LIII/571/2018

XIX/202/2019

XXIV/264/2020

XXXIII/352/202
0

XXXVIII/407/20
20

02.03.2018

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 26
marca 2018 r. poz.
1343

Od 10 kwietnia 2018
r.

02.03.2018

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 27
marca 2018 r. poz.
1363

Od 11 kwietnia 2018
r.

20.10.2019

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 10
grudnia r. poz. 6223

Od 24 grudnia 2019 r.

29.01.2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 21
lutego 2020 r. poz.
955

Od 6 marca 2020 r.

30.09.2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 16
listopada 2020 r.
poz. 4263

Od 1 grudnia 2020 r.

30.12.2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Podkarpackiego z 1
lutego 2021 r. poz.
420

Od 15 lutego 2021 r.
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Rysunek 12. Pokrycie Gminy Tarnobrzeg miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
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Łączna powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wynosi 3116 ha, co stanowi 36% powierzchni Gminy Tarnobrzeg. Udział terenów o różnym sposobie
zagospodarowania w powierzchni planów miejscowych obrazuje poniższa tabela.

12,5

3,5

16,9

0,0
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Infrastruktura
techniczna

W tym
tereny
zabudowy
zagrodowej

Komunikacja

5,0

W tym
usługi
publiczn
e

Zieleń i wody

25,1

Tereny użytkowane
rolniczo

Ogółem

W tym
zabudowa
wielorodzinna

Zabudowa
usługowa

Ogółem

Ogółem

Zabudowa
mieszkaniowa

Zabudowa
technicznoprodukcyjna

Tabela 28. Udział przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w %.

4,1

33,2

8,1

0,1

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA

Strategia rozwoju Miasta ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby
rozwojowe oraz potencjał Miasta. Ma pomóc w określeniu obszarów, celów i działań polityki
społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.
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 realizowane były przez wyznaczone cele operacyjne:
I. 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 TechnologicznoPrzemysłowego oraz stref inwestycyjnych
• Cel operacyjny A.2.1.Wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na lokalnych
zasobach i współpracy z sąsiednimi gminami
• Cel operacyjny A.3.1 Promocja gospodarcza Miasta i wdrożenie kompleksowego systemu
obsługi inwestorów
• Cel operacyjny A.4.1. Poszerzenie oferty i zakresu usług na rzecz sektora przedsiębiorczości
• Cel operacyjny A.5.1. Wzrost liczby i zakresu projektów partnerskich oraz rozwój komunikacji
z pobliskimi jednostkami samorządowymi.
II. 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
Cel operacyjny B.2.1 Wzrost dostępności kompleksowej opieki medycznej i jakości systemu
ochrony zdrowia
• Cel operacyjny B.3.1. Poprawa integracji społecznej
• Cel operacyjny B.4.1.Rewitalizacja oraz optymalne wykorzystanie obiektów i zasobów
dziedzictwa kulturowego
• Cel operacyjny B.4.1.Zbudowanie zintegrowanej oferty kulturalnej dla Mieszkańców
i przyjezdnych.
• Cel operacyjny B.5.1. Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
• Cel operacyjny B.6.1.Wzrost aktywności obywatelskiej oraz współpracy instytucji społecznych
z publicznymi.
III. 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
Cel operacyjny C.2.1. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej
Cel operacyjny C.2.2. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz rozwój e-usług.
Cel operacyjny C.3.1.Poprawa stopnia zabezpieczenia Mieszkańców przed zagrożeniami
naturalnymi oraz technologicznymi.
Cel operacyjny C.3.2. Rozwój systemów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Cel operacyjny C.4.1.Promocja i rozwój stosowania Odnawianych Źródeł Energii oraz
efektywnego wykorzystania energii
Cel operacyjny C.5.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych
Cel operacyjny C.5.2. Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznej Miasta
Cel operacyjny C.5.3. Poprawa spójności przestrzennej osiedli tarnobrzeskich.
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Realizacja założonych celów strategicznych i operacyjnych została przyjęta w Strategii Rozwoju
Miasta Tarnobrzega do 2020 r. Osiągnięcie wielu z celów strategicznych i celów operacyjnych wymaga
dłuższej perspektywy czasowej ze względu na charakter, zakres i zaangażowanie środków finansowych.
Cel strategiczny A realizowany był głównie poprzez:
- Cel operacyjny A.2.1. Wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na lokalnych zasobach
i współpracy z sąsiednimi gminami
- Cel operacyjny A.5.1. Wzrost liczby i zakresu projektów partnerskich oraz rozwój komunikacji
z pobliskimi jednostkami samorządowymi
Dla władz Miasta jak i Mieszkańców ważnym miejscem staje się Jezioro Tarnobrzeskie dlatego też
wiele działań skierowanych jest w celu jego zagospodarowania i uczynienie z tego obszaru atrakcji
turystycznej. Tarnobrzeg wraz z gminami partnerskimi od 2019 r. realizują wspólne zadanie
pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa
Sandomierskiego i Gorzyc”, które zostało dofinansowane 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. Wartość
projektu - 9 622 005,12 zł, kwota dofinansowania- 4 947 982,96 zł. Zakończenie zadania planowane
jest w sierpniu 2021 r.
W 2019 r. zakończyły się prace budowlane w ramach projektu, na który Miasto Tarnobrzeg
pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, pn.: „Rozbudowa infrastruktury
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. Wartość projektu wyniosła
prawie 1,3 mln zł, natomiast dofinansowanie 850 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmował dostosowanie do
potrzeb Centrum budynku dawnej stajni/ujeżdżalni wchodzącego w skład zespołu pałacowoparkowego w Dzikowie. Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej tj.
istniejącego już Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, która służyć będzie rozwijaniu
postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Władze Miasta również podejmują inicjatywy współpracy z sąsiednimi gminami czego przykładem
może być podpisane w 2019 r. porozumienie władz czterech miast regionu tj.: Tarnobrzega, Stalowej
Woli, Niska i Sandomierza tzw. „Czwórmiasto”. Porozumienie ma na celu wypracowanie wspólnych
kierunków rozwoju, działania w różnych dziedzinach tj. gospodarka, przedsiębiorczość, kultura,
infrastruktura techniczna, ochrona środowiska itp. Akces do porozumienia zgłosiły już kolejne Gminy,
zainteresowane wspólnymi inicjatywami tj. Gorzyce i Nowa Dęba.
Cel strategiczny B realizowany był w głównej mierze przez:
- Cel operacyjny B.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych.
- Cel operacyjny B.3.1. Poprawa integracji społecznej.
- Cel operacyjny B.4.2. Zbudowanie zintegrowanej oferty kulturalnej dla Mieszkańców i przyjezdnych.
- Cel operacyjny B.5.1. Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Wiele działań dotyczy sfery edukacji i dbałości o edukacyjne placówki oraz sposoby nauczania.
W 2018 r. zakończono m.in. projekty dotyczące placówek edukacyjnych rozpoczęte w 2017 r. tj.:
•

„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,
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dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - 2 676 488,15 zł.
• „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.
• 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 cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces decyzyjny oraz
świadczenie 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.
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.
Także mieszkańcy Miasta mogą liczyć na działania skierowane w celu poprawy ich jakości życia.
Powstają nowe place zabaw, miejsca do rekreacji i wypoczynku, rozwija się opieka żłobkowa, powstają
miejsca gdzie seniorzy mogą spędzać czas.
W 2018 roku uruchomiono nowy Żłobek Miejski nr 2, w którym dostępnych jest 64 miejsc dla dzieci
w wieku do 3 lat.
W 2020r. zainaugurowano otwarcie Dziennego Domu ”Senior+” w budynku przy
ul. Sandomierskiej 25. Miasto otrzymało 300 tys. zł na przystosowanie budynku na potrzeby seniorów.
Dzięki pozyskanej dotacji w Tarnobrzegu powstała druga jednostka dziennego pobytu dla osób
starszych. Swoim wsparciem Dziennego Domu ”Senior+” na bieżąco obejmie 50 seniorów Mieszkańców Tarnobrzega.
Wciąż rozbudowywana jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Na każdym niemal osiedlu
Miasta i miejscach ważnych pod względem rekreacyjnym funkcjonują siłownie zewnętrze, boiska, korty
tenisowe, kluby sportowe. Wiele tego typu działań zostało zrealizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego. Wszystkie działania miały na celu poprawę jakości i poziomu życia Mieszkańców
i wzmocnienie aktywności obywatelskiej.
W 2018 r. Miasto Tarnobrzeg otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności na wykonanie czterech siłowni zewnętrznych
na czterech osiedlach Miasta:
•

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu wraz z placem zabaw”. Wartość
robót - 130 556,70 zł w tym dofinansowanie z MSiT – 50 000 zł.
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•

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”. Wartość robót 111 505,02 zł w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł.
• Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu. Wartość robót 144 591,09 zł brutto w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł.
• Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu. Wartość robót - 71 641,05 zł
brutto w tym dofinansowanie z MSiT – 25 000 zł.
W 2018 roku Miasto Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki dla projektu pn.: "Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia" w kwocie 223 500,00 zł w ramach Programu Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej.
Cel strategiczny C realizowany był w głównej mierze przez:
- Cel operacyjny C.1.1. Poprawa stanu, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej.
- Cel operacyjny C.2.1. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej.
- Cel operacyjny C.2.2. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz rozwój e-usług.
- Cel operacyjny C.5.3. Poprawa spójności przestrzennej osiedli tarnobrzeskich.
Jeżeli chodzi o realizację celu trzeciego to nacisk położony był na działania związane z poprawą
sytuacji komunikacyjnej Miasta. Remontowane były sukcesywnie drogi gminne, powiatowe
i wojewódzkie. Wiele z zadań związanych z remontem czy przebudową lub budową dróg otrzymuje
dofinansowanie ze środków krajowych bądź UE.
W 2017 r. został złożony projekt pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
Miasta Tarnobrzega”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej V.
Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.
Wartość projektu – 15 133 605,86 zł, kwota dofinansowania - 9 269 542,88 zł, wkład własny - 5 864
062,98 zł.
W Tarnobrzegu realizowane były również inwestycje dofinasowane ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych:
•

„Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I” wartość zadania 2 810 550,00 zł Kwota
dofinansowania 1 634 190,00 zł.
• „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza"
wartość zadania 3 345 363,00 zł. ,kwota dofinansowania 1 916 065,00 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt
Lwowskich, wartość zadania Koszt zadania: 4 447 811,66,00 zł, kwota dofinansowania 2 223
905,00 zł.
• Przebudowa ulicy Strefowej w Tarnobrzegu, Koszt zadania: 1 563 000,01 zł, kwota
dofinansowania 755 591,00 zł.
W 2020 r. zrealizowano m. in.: zadania:
1. ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”. Koszt
zadania - 923 183 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków subwencji ogólnej na 2020 r.
Ministerstwa Infrastruktury - 256 574 zł.
2. ,,Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul.
Sikorskiego a rondem z ul. Szpitalną i ul. Niepodległości w kilometrażu od 0+830 do km 0+920”.
Koszt zadania - 266 556,49 zł.
3. W 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania dot. budowy obwodnicy dla Miasta
Tarnobrzega ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
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lata 2014-2020. Natomiast w dniu 01.02.2021 r. Miasto Tarnobrzeg podpisała z firmą STARBAG Sp.
z o.o. umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Miasta
Tarnobrzega”.
Termin zakończenia inwestycji
zapisany w umowie z Wykonawcą
to 29.07.2022 r. Wartość umowy - 48 816 116,54 zł.
W trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo Mieszkańców w dniu 4 lutego 2020 r. został
ogłoszony przetarg na realizację zadania: „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach
jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”. Projekt został dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Wartość projektu - 10 153 815 zł, wysokość
dofinansowania - 7 918 600,00 zł.
Przedmiotem zadania było:
Część 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 indywidualnych piecyków
gazowych do c.w.u. w mieszkaniach,
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 indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.
W 2020 r. zrealizowano część 1 i 2 zadania tj. dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych
kotłów oraz 42 kotłów opalanych biomasą. Natomiast pozostałe części zadania 3 i 4 znajdują się
w trakcie realizacji. Zakończenie projektu zaplanowane jest na II kwartał 2022 r.

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027
Z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2020
podjęto działania związane z opracowaniem nowego dokumentu, który będzie obowiązywał w latach:
2021-2027. W dniu 13 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca
2020r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przyjęta nowelizacja wprowadza
dla jednostek samorządu terytorialnego wiele zmian w obszarze planowania strategicznego. 1 lutego
2021 r. został opublikowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokument wykonawczy
(Praktyczny poradnik) precyzujący oczekiwania odnośnie tworzenia i struktury dokumentu strategii.
Aktualnie trwa proces opracowania zgodnie z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, nowej Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, przez Tarnobrzeską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A.
Wprowadzone zmiany nakładają na gminy obowiązek przyjęcia harmonogramu prac nad
dokumentem strategii drogą uchwały, w związku z tym 28 kwietnia Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła
uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021-2027 wraz
z harmonogramem prac i przyjęciu trybu konsultacji społecznych w/w dokumentu.
Ponadto projekt Strategii wymagał będzie opiniowania przez zarząd województwa
podkarpackiego oraz konsultacji z gminami ościennymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi,
a także regionalnym dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
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W roku 2020 wykonano zestaw niezbędnych analiz, prezentacji graficznych, map oraz opracowano
dokument Diagnozy stanu Gminy.
Przeprowadzono badania społeczne (CAWI) umożliwiające obywatelom wpływ na formułowanie
celów i kierunków rozwoju – w badaniach wzięło udział 232 Mieszkańców i liderów lokalnych.
W związku z publikacją nowych Wytycznych w 2021 roku całkowicie przeformatowano
i rozszerzono opracowany wcześniej dokument Diagnozy.
Na bazie rozszerzonych analiz opracowano wnioski i rekomendacje. Przeprowadzono analizę
dotychczas opublikowanych dokumentów nadrzędnych pod kątem zapewnienia spójności z nimi
Strategii Tarnobrzega. Termin wykonania Strategii planowany jest do 30.11.2021 r.
Podsumowanie
Zaprezentowane informacje, zgromadzone w czasie sześciu lat obowiązywania Strategii, pokazują
skalę osiągniętych celów i obszarów, które najbardziej zostały uwzględnione w rozwoju Miasta. Widać
intensywność działań w takich obszarach jak komunikacja drogowa obejmująca zarówno poprawę
stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wiele działań dotyczy również sfery edukacji i
dbałości o edukacyjne placówki oraz sposoby nauczania. Także mieszkańcy Miasta mogą liczyć na
działania skierowane w celu poprawy ich jakości życia. Powstają nowe place zabaw, miejsca do
rekreacji i wypoczynku, rozwija się opieka żłobkowa, powstają miejsca gdzie seniorzy mogą spędzać
czas itd.
Niektóre cele operacyjne zawarte w Strategii zostały 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 okazały się ważniejsze dla funkcjonowania Miasta.
Niemniej jednak widać aktywność w wielu obszarach, które w kolejnej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2021-2027 mogą być kontynuowane, a sfery dotąd nie objęte działaniami mogą zostać
wzięte pod uwagę i przygotowane pod możliwość ich finansowania.
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PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TARNOBRZEGA

Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został uchwalony w dniu 26 stycznia
2017 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXVIII/361/2017 oraz zaktualizowany Uchwałą nr
XVII/182/2019 w dniu 25 września 2019 r.
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 umożliwia 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
Na obszarze Miasta Tarnobrzega 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.
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).
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Tabela 29. Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Podmiot realizujący
Miasto Tarnobrzeg
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Tytuł projektu
Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa
kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Tarnobrzegu
Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na
rewitalizowanym obszarze gminy Tarnobrzeg

Stopień realizacji
Projekt zrealizowany
częściowo
Projekt zrealizowany
częściowo
Nie zrealizowano

KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś

Projekt zrealizowany

Możliwości w aktywności

Nie zrealizowano

Pomoc dla Tarnobrzeskich Rodzin Zastępczych

Nie zrealizowano

Tarnobrzeg dla Rodziny

Projekt zrealizowany

Tarnobrzeg dla Seniorów

Projekt zrealizowany
Projekt zrealizowany
częściowo

Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 10
Przedszkole nr 12

Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w
Tarnobrzegu
Budowa centrum rehabilitacji i wspierania organizacji
pozarządowych
Lekkoatletyka na Serbinowie
Klasa pod chmurką
Rusz się przyjacielu i zadbaj o siebie
Ogród edukacyjny
Farma iluzji
Wszyscy się uczymy i razem bawimy

Miasto Tarnobrzeg

Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega

Miasto
Tarnobrzeg/zarządcy
obiektów

Termomodernizacja budynków zakładów opieki
zdrowotnej

Zadanie zrealizowane
częściowo

Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej Miasta Tarnobrzega etap II
Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Tarnobrzega
Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni
rekreacyjnej przy Skalnej Górze

Projekt zrealizowany
częściowo
Zadanie zrealizowane

Miasto Tarnobrzeg
Stowarzyszenie ESTEKA

Miasto Tarnobrzeg
Miasto Tarnobrzeg
Miasto Tarnobrzeg

Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Projekt zrealizowano
Projekt w trakcie
realizacji

Nie zrealizowano

Parafia Rzymsko-Katolicka
p/w Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Budowa hospicjum

Zadanie w trakcie
realizacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Siarkowiec”

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul.
Kopernika 24,26,28, Skalna Góra 7,9

Zadanie zrealizowane
częściowo

Wspólnota Mieszkaniowa
Targowa 4A
Tarnobrzeska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Termomodernizacja obiektu Wspólnoty Mieszkaniowej
Targowa 4A w Tarnobrzegu wraz z remontem
infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem
otoczenia.
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wysokich przy ul.

61

Nie zrealizowano

Projekt zrealizowano

Tarnobrzeska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Miasto Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg
Miasto Tarnobrzeg
Miasto Tarnobrzeg
Klub Kajakowy Jezioro
Tarnobrzeg
Jacht Klub „Siarkopol”
Miasto Tarnobrzeg

Sikorskiego nr 9,15,17, Sienkiewicza nr 59, 61,
Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu.
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalna Góra nr
1,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 w Tarnobrzegu
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych Miasta Tarnobrzega poprzez
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora
Tarnobrzeskiego- etap I
Rewitalizacja zdegradowanych terenów
poprzemysłowych poprzez zagospodarowanie terenów
wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap II
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
Miasta Tarnobrzega
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na
rewitalizowanym obszarze Miasta Tarnobrzega wokół
Jeziora Tarnobrzeskiego
Budowa Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i
Kajakarstwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim
Budowa przystani kajakowej wraz z torem regatowym i
zapleczem technicznym (Etap I)
Budowa Stanicy Żeglarskiej Jacht Klubu „Siarkopol”
Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej w
Tarnobrzegu – Machowie

Powiatowy Urząd Pracy

Aktywizacja zawodowa Mieszkańców rewitalizowanych
obszarów Tarnobrzega.

Tarnobrzeska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym
obszarze gminy Tarnobrzeg

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.

Zadanie zrealizowane
częściowo
Projekt w trakcie
realizacji
Projekt zostanie
zgłoszony do
dofinansowania po
ogłoszeniu naboru w
przyszłej perspektywie
UE 2021-2027
Projekt w trakcie
realizacji
Projekt w trakcie
realizacji
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Nie zrealizowano
Projekt w trakcie
realizacji
Projekt w trakcie
realizacji
Projekt w trakcie
realizacji

Nie zrealizowano

Tabela 30. Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Stopień realizacji

Miasto Tarnobrzeg

Rewitalizacja przestrzeni publicznych na Osiedlu
Przywiśle w sposób respektujący jego charakter przy
jednoczesnej modernizacji i dostosowaniu do
dzisiejszych wymogów.

Nie zrealizowano

Miasto Tarnobrzeg

Poprawa estetyki, efektywności energetycznej oraz
funkcjonalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr.
Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

Nie zrealizowano

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w
Tarnobrzegu

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Tarnobrzegu.
Przebudowa/rozbudowa istniejącego Zakładu
Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w tym zakup
wyposażenia.
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Nie zrealizowano

Lokalizacja: ul. Dekutowskiego 20 w Tarnobrzegu.
Wartość projektu: 1,0 mln
MOSiR Tarnobrzeg

Rewitalizacja terenu po basenie odkrytym

Nie zrealizowano

Podsumowanie
Na liście podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawionych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega ujęto 37 projektów oraz 4 projekty pozostałe. Do grudnia
2020 r. zrealizowano 12 projektów podstawowych z czego 5 w pełnym zakresie i 7 częściowo, w trakcie
realizacji jest 10 projektów. Nie zrealizowano 15 zadań z listy podstawowej, oraz 4 listy dodatkowej.
W 2020 r. zostało przeprowadzane badanie ankietowe dotyczącego poprawy jakości życia
na obszarze rewitalizowanym. W badaniu ankietowym wzięło udział 88 osób, z czego 65 osób stanowili
mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Przeprowadzone badanie pokazuje, iż mieszkańcy zauważają
zachodzące zmiany na obszarze rewitalizacji Miasta Tarnobrzega. Zauważają m.in. poprawę w zakresie
zmian środowiska naturalnego (39,8% badanych), tworzenia nowych przestrzeni do wypoczynku i
rekreacji na obszarze rewitalizowanym (43,2%), negatywnie oceniają natomiast infrastrukturę ochrony
zdrowia, podniesienie dostępności i jakości usług medycznych. Sytuacja ta jest wynikiem
niedoinwestowania służby zdrowia oraz problemami na rynku pracy, na co ma wpływ również
występująca od marca br. roku pandemia w kraju.
Zmiany w poprawie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców, jakości infrastruktury mieszkaniowej
i otoczenia, oceny oferty instytucji kultury, dostępu do pomocy społecznej 1/3 badanych ocenia
dobrze. Jednak identyczny odsetek badanych ocenia je negatywnie.
Przeprowadzone badania pokazują, iż cele 1 i 3 rewitalizacji tj.: „Poprawa jakości życia na obszarze
rewitalizacji” oraz „Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku w oparciu o potencjał
Jeziora Tarnobrzeskiego” są realizowane. Jeśli chodzi o cel „Wzmocnienie aktywności społecznej
Mieszkańców obszarów rewitalizacji”, to uznać należy, że nie jest on wyraźnie zauważalny.
Realizacja celu „Zwiększenie aktywności gospodarczej Miasta Tarnobrzeg”, uzależniona jest od
sytuacji gospodarczej w kraju oraz czynników makroekonomicznych, a zmiany wymagają dłuższej
perspektywy czasu. Działania władz w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad
jeziorem Tarnobrzeskim mogą przyczynić się w dłuższej perspektywie na poprawę sytuacji na rynku
pracy oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, działających w branżach turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych czy zdrowotnych.
W 2021 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie
aktualizacji harmonogramu realizacji projektów, zakresów rzeczowych, niezrealizowanych projektów
oraz projektów planowanych.
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MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega (dalej MPA) został uchwalony
w dniu 28 października 2020 r. uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXV/384/2020.
MPA powstał w odpowiedzi na jeden z najpoważniejszych problemów ochrony środowiska jakim
są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Najważniejszym krajowym
dokumentem stanowiącym podstawę opracowania Miejskiego Planu Adaptacji jest Strategiczny plan
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030 (SPA 2020). Sporządzenie MPA pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć
wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i innych partnerów.
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega jest dokumentem, który umożliwi
ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 20212027 oraz z Budżetu Państwa, na współfinansowanie działań służących poprawie stanu środowiska
naturalnego tj. projekty termomodernizacyjne, projekty ograniczające emisję zanieczyszczeń
powietrza np. wymiana źródeł ciepła czy budowa farm fotowoltaicznych, projekty polegające na
wymianie taboru komunikacji miejskiej itp.
MPA wskazuje cel nadrzędny i cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2027.
Celem nadrzędnym MPA jest adaptacja Miasta Tarnobrzega do zmian klimatu oraz zapewnienie
wysokiej jakości życia Mieszkańców w zmieniających się warunkach.
Cele szczegółowe Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega:
•

Zwiększenie odporności Miasta na występowanie nawalnych deszczy, podtopień oraz powodzi
od strony rzek.
• Zwiększenie odporności Miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych
szczególnie: silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz.
• Zwiększenie odporności Miasta na występowanie ekstremalnie wysokich oraz niskich
temperatur powierza.
• Zwiększenie odporności Miasta na występowanie okresów bezopadowych i suszy.
• Zmniejszenie poziomu koncentracji zanieczyszczeń powietrza.
• Zwiększenie odporności Miasta po przez edukowanie i aktywizację Mieszkańców.
W ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega oceniono
podatność Miasta na zmiany klimatu oraz wykonano analizę ryzyka związanego z tymi zmianami. Dzięki
analizie określono sektory najbardziej wrażliwe w przypadku Miasta Tarnobrzega czyli gospodarkę
wodną, infrastrukturę, energetykę oraz zdrowie publiczne. Następnie zaproponowano grupy działań
adaptacyjnych tj.:
•
•
•
•
•
•

Rozwój systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi
zjawiskami.
Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa systemu dla
zapewnienia ochrony zdrowia.
Działania Rewitalizacyjne, rozwój terenów zielonych, optymalizowanie transportu drogowego.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej,
ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza.
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie powodziom
i podtopieniom.
Monitoring i porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej.
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•
•

Rozwój błękitno – zielonej infrastruktury, zagospodarowanie wody deszczowej.
Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobry praktyk,
działań i postaw.
Plan opracowano przy udziale Mieszkańców oraz instytucji miejskich, konsultacje społeczne
przeprowadzono w dniach od 07.08.2020 r. do 13.08.2020 r. W ramach prac nad projektem poddano
analizie dane dotyczące zmian klimatu na podstawie lokalnych pomiarów monitoringowych,
przeprowadzono badania i analizy uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, społecznych
i gospodarczych występujących na terenie Miasta. Zdiagnozowano najczęściej występujące skutki
zmian klimatycznych oraz zaproponowano opcje adaptacji do zmian klimatu. W efekcie prac stworzono
harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych do zrealizowania działań adaptacyjnych.

Podsumowanie
Uwzględnienie zmian klimatu w planowaniu rozwoju Miasta Tarnobrzega jest niezbędne dla
zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życia Mieszkańców.
Przyjęcie Planu Adaptacji jest wyrażeniem dostrzeżenia najważniejszych zagrożeń, do których należą:
występowanie nagłych powodzi miejskich, powodzi od strony rzeki Wisły oraz jej dopływów, silnych
porywów wiatru oraz intensywnych burz i deszczy nawalnych, a także występowanie susz. Prognozy
i analizy klimatyczne wskazują, że w perspektywie roku 2030 należy się spodziewać pogłębienia
tendencji zmian zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości. Wobec takich przemian należy
zadbać, by miasto stworzyło struktury przestrzenne, społeczne i gospodarcze przygotowane
na te zjawiska. Cele zapisane w Planie adaptacji dotyczą głównie tych sektorów, które zostały uznane
za najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu w Tarnobrzegu, tj. gospodarka wodna, infrastruktura,
energetyka oraz zdrowie publiczne. W Planie Adaptacji określone są działania, będące odpowiedzią
władz i Mieszkańców Tarnobrzega na zagrożenia w wymienionych obszarach funkcjonowania Miasta.
Realizowanie ich będzie zmierzało do wypełnienia wizji Miasta, w której dostrzega się konieczność
uwzględnienia nowych warunków klimatycznych w rozwoju Miasta.
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Pandemia koronowirusa SARS-COV-2 dotarła do naszego kraju w marcu ubiegłego roku, zamknięte
zostały placówki szkolne i wychowawcze, przeorganizowaniu uległo wiele form kontaktów społecznych
i zawodowych. Pandemia spowodowała rewizję działań zamierzonych w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Konieczność dostosowania się do obowiązujących zaleceń służb sanitarnych i troska o zdrowie nasze i
naszych bliskich, a z drugiej strony konieczność zachowania ciągłości pracy i niesienie pomocy
potrzebującym wymusiła na realizatorach Program Profilaktyki reorganizacji i dokonania zmian
stosownie do istniejących możliwości. Przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki starano się do
zachowania głównej osi programowej a w sytuacjach, w których nie było to możliwe rezygnowano ze
względów bezpieczeństwa z realizacji niektórych zadań ( między innymi z akcji „Lato w Mieście dla
organizujących ją stowarzyszeń czy „Wypoczynek Letni w Postaci Obozów i Kolonii) Ograniczeniu
uległo prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego z osobami
uzależnionymi oraz prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Tarnobrzega na rok 2020 został wprowadzony w życie uchwałą Nr XXI
1/238/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Celem strategicznym Programu było ograniczenie rozmiaru szkód
związanych z nadużywaniem alkoholu oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i prewencyjnych
w celu zmniejszenia negatywnych zjawisk społecznych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy
obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
które należą do zadań własnych gminy zaś ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy
obowiązek podejmowania działań polegających na przeciwdziałaniu narkomanii, które również należą
do zadań własnych gminy, a ich realizacja prowadzona jest w postaci ww. Programu.
Zadania ujęte w Programie na 2020 rok stanowią ważny i trwały element profilaktyki społecznej w
zakresie ochrony zdrowia, do którego należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc
dla rodzin dotkniętych alkoholizmem i narkomanią. Źródłem finansowania zadań zawartych
w Programie są środki finansowe z budżetu Miasta, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przyjęty przez Radę Miasta a opracowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok składał się z pięciu części: i nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjalnych w minionym roku w związku z ograniczeniami i zamknięciem placówek edukacyjnych
wydatkowano tylko kwotę 2 250 zł.
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 16 osób. Na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia
skierowano w minionym roku 7 osób.
Druga cześć 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 pięciu 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
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Króla, świetlicę prowadzoną 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
świetlicę prowadzoną przez Akcję Katolicką na osiedlu Dzików. W ramach swojej działalności świetlice
prowadziły zadania wychowawczo-profi laktyczne łącznie z 318 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. Ze względu na stan
epidemiologiczny działalność świetlic była ograniczona czasowo.
Ogółem koszty związane z dofinansowaniem świetlic terapeutycznych i ognisk wychowawczych
zamknęły się kwotą 164 600 zl.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną ubiegłoroczne zadania ujęte w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące
wypoczynku letniego oraz organizacji lata w mieście miały bardzo ograniczony zakres. Uczestnikami
imprez organizowanych jedynie przez jednostki miejskie w ramach akcji „Zima w Mieście" i „Lato
w Mieście” były dzieci, które z uwagi na pandemie nie miały możliwości wyjazdu na obóz czy kolonię
i pozostawały w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Ogółem podczas obu akcji odbyło się blisko
100 imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych. Koszt akcji „Zima w Mieście" i „Lato w Mieście"
to kwota 27 740 zł, z tego kwota 23 500-zł stanowiła dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego Domu
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Koszty związane z drukiem plakatów informujących
o imprezach w ramach akcji ferie i lato w mieście zamknęły się kwotą 740 zł. W ramach prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 400 uczniów tarnobrzeskich
szkół podstawowych i średnich wyasygnowano kwotę 52 835 zł. Na prowadzenie szkolnych programów
profilaktycznych, skierowanych do uczniów, rodziców.
W części trzeciej programu odnoszącej się do udzielania pomocy psychologicznej i prawnej oraz
ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy dofinansowano Punkt
Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę
alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą
Miejską oraz 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. Punkt Interwencji Kryzysowej jest placówką, która w
kompleksowy sposób pomaga potrzebującym, udziela im porad. Koszt utrzymania „PIK" w roku 2020
zamknął się kwotą 60 000 zł.
Cześć czwarta miejskiego programu profilaktyki dotyczyła wspomagania działalności stowarzyszeń
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tej działalności kwotą 30 000- zł
wsparto między innymi Klub Abstynenta „Krokus". Ponadto, wsparcie finansowe w kwocie 10 000,- zł
otrzymało Stowarzyszenie „Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie", Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci - 3.000 zł, ZHP – 5 000 zł. Łącznie na wsparcie działalności stowarzyszeń służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 48 000 zł. Z uwagi na panujące warunki
epidemiologiczne, ograniczony zakres rzeczowy miały zadania ujęte w ramach działań promujących
trzeźwość. W minionym roku dofinansowano nieliczne imprezy organizowane między innymi przez
stowarzyszenie Esteka, Tarnobrzeski Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła oraz PCK. Łączna
kwota dofinansowania wyniosła 16 217 zł.
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 13 kontroli placówek
zajmujących się handlem napojów alkoholowych, podczas których pouczano i przestrzegano
przedsiębiorców o skutkach łamania prawa. W minionym roku przeszkolono sprzedawców 50 punktów
handlowych w zakresie bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa dotyczących sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży alkoholu osobom
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nieletnim. Koszt szkolenia zamknął się kwotą 3 800 zł. Ponadto w minionym roku wykonano „Lokalną
Diagnozę Zagrożeń Społecznych dla Miasta Tarnobrzega" w oparciu, o którą będą konstruowane
przyszłe miejskie programy profilaktyczne. Koszt opracowania diagnozy zamknął się kwota 3 950 zł. W
ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
przekazano stowarzyszeniu TPD kwotę 4 250 -zł oraz ZHP kwotę 3 850 zł. Wymienione organizacje
realizowały zadania profilaktyczne skierowane do młodzieży.
Za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia wydatkowano kwotę 1 370 zł,
natomiast koszty sądowe dotyczące leczenia odwykowego zamknęły się kwotą 556 zł.
W miejskim programie profilaktyki zaplanowano środki inwestycyjne na zabezpieczenie zadania pod
nazwą „Modernizacja Skateparku - Etap 11" w wysokości 219 880 zł, z tego wydatkowano kwotę
219 825,69 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zamknęło się kwotą 56 976,42 zł.
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku
wyniosły 905 392,17 zł.
Ogółem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku wydatkowano kwotę 690 636,04 zł. Niewykorzystane
w 2020 roku środki w kwocie 250 019,24 zł zostaną przeniesione uchwałą Rady Miasta do realizacji w
2021 roku.
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INWESTYCJE I REMONTY

W 2020 roku w Mieście Tarnobrzeg zrealizowanych zostało 92 inwestycje, w tym:
• 20 inwestycji drogowych,
• 19 inwestycji budowlano-architektonicznych,
• 9 inwestycji oświetleniowych .
• 34 inwestycje w ramach budżetów osiedli.
Ponadto opracowano 9 dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz 1 ekspertyzę techniczną.
Rysunek 13. Podział inwestycji i remontów w 2020 r.

INWESTYCJE I REMONTY 2020 r.
Inwestycje drogowe
10

20
Inwestycje budowlanoarchitektoniczne

34

19
9

Oświetlenie

Inwestycje w ramach
budżetów osiedlowych
Dokumentacje projektowe,
Ekspertyzy techniczne

Inwestycje drogowe wydatki ogółem:
20 779 229,61 zł brutto
Inwestycje budowlano-architektoniczne wydatki ogółem:
15 539 264,45 zł brutto
Inwestycje oświetleniowe wydatki ogółem:
418 193,57 zł brutto
Inwestycje w ramach budżetów osiedlowych:
771 783,67 zł brutto
Dokumentacje projektowe, Ekspertyzy techniczne:
112 120,23 zł brutto
Łącznie w 2020 r. - 37 620 591,53 zł brutto, (dofinansowanie: 77 727 398,18 zł
(z uwzględnieniem dofinansowania zadań realizowanych w ramach środków bieżącego utrzymania
dróg oraz dofinansowań na realizację zadań niezakończonych tj. Obwodnicy Miasta Tarnobrzega,
Rewitalizacji Jeziora, Budowę dróg ul. Żeglarska, Plażowa, Przebudowa ul. Orląt Lwowskich).
Wydatki poniesione w 2019 r.- 9 997 249,84 zł brutto, (dofinansowanie: 1 719 043,63 zł)
Koszty bieżącego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega w 2020 r. - 6 283 656,53 zł brutto
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INWESTYCJE DROGOWE

1.1 Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega.
Realizacja zadania: zadanie w trakcie realizacji (przekazanie placu budowy w dniu 03.02.2021 r.),
planowane zakończenie robót budowlanych: 29.07.2022 r.
Zakres rzeczowy zadania:
1/ Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega” obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej oraz budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy
o długości ok. 9 km i szer. jezdni 7,0 m, budowę 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.
2/ Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa
obwodnicy Miasta Tarnobrzega”.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 1 152 455,49 zł brutto
Kwota umowy na roboty budowlane: 48 816 116,54 zł brutto
Środki otrzymane na realizację zadania: - 42 441 528,69 zł brutto, dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, zgodnie
z podpisaną umową Nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00 z dnia 28.09.2017 r. - 1 000 000,00 zł brutto Dotacja Celowa z Budżetu Województwa Podkarpackiego zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2019
z dnia 24 czerwca 2019 r.
1.2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega.
Zadanie w trakcie realizacji: termin wykonania do 07.06.2021 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Ul. PLAŻOWA:
1. wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni
2. budowa parkingów
3. budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, zjazdów
4. budowę oświetlenia drogi
5. budowę odwodnienia drogi
6. budowa kanału technologicznego
7. likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu, w tym przebudowę tego uzbrojenia,
jeżeli zajdzie taka potrzeba
Ul. ŻEGLARSKA:
1. wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni
2. budowa chodnika i ścieżki rowerowej
3. budowa oświetlenia drogi
Wykonanie wydatków w roku 2020: 12 588 000,00 zł brutto
Kwota umowy na roboty budowlane: 15 515 718,29 zł brutto
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Środki otrzymane na realizację zadania: 9 071 922,91 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1.3 Modernizacja drogi powiatowej Nr P1110 w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza.
Termin realizacji zadania: 16.12.2019 r. - 03.09.2020 r.
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.
Środki otrzymane na realizację zadania: Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na
podstawie umowy Nr FDS -30/A/2019 z dnia 28 października 2019 r. zawarta pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim, a Miastem Tarnobrzegiem - 1 916 065,00 zł
Wykonanie wydatków w roku 2020: 2 250 536,90 zł brutto
Łączny koszt zadania wartość z umowy: 3 345 363,00 zł brutto
1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt
Lwowskich.
Realizacji zadania: zadanie w trakcie realizacji (przekazanie placu budowy w dniu 22.10.2020 r.), termin
wykonania robót 15.10.2021 r.
Zakres rzeczowy zadania:
• Normalizacja szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~0+065
m, 6,0 od km ~0+280 do km 1+558,5 pobocze szer. 1, 0 m, a na odcinku dalszym o
przekroju drogowym z obustronnymi poboczami bitumicznymi o szerokości 1,0 m do
końca projektowanego odcinka,
• Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni.
• Przebudowa oraz budowa chodników i budowa ciągów pieszo-rowerowych.
• Odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego
i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów otwartych.
• 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 inwestycje.
• Przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków.
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• Budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych.
• Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.
• Budowa kanału technologicznego.
• Przebudowa oświetlenia ulicznego.
• Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
Środki otrzymane na realizację zadania: Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na
podstawie umowy Nr FDS -51/A/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim, a Miastem Tarnobrzegiem oraz aneksem nr 1 z dnia 11 grudnia 2020 r. do ww. umowy
- 2 223 905,00 zł
Wykonanie wydatków w roku 2020: 552 668,00 zł
Łączny koszt zadania wartość z umowy: 4 489 282,69 zł
1.5 Przebudowa ulicy Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I.
Termin realizacji: 09.12.2019 r. - 08.10.2020 r.
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.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 2 887 287,24 zł
Środki otrzymane na realizację zadania: 1 633 762,00 zł
1.6 Przebudowa ulicy Strefowej w Tarnobrzegu.
Termin realizacji zadania: 28.07.2020 r. - 31.05.2021 r.
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:
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- 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.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 1 563 000,01 zł
1.7 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do 2+118 ze skrzyżowaniem
ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka.
Termin realizacji zadania: 21.08.2020 r. - 07.12.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
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.
Koszt robót budowlanych: 563 847,25 zł
1.8 Inwestycje na drogach - drogi wojewódzkie, powiatowe.
Zakres rzeczowy zadań:
1. ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna -ul.
Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”:
a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy,
remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont parkingów o nawierzchni z kostki
brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
b) branża sanitarna: wymiana istniejących wpustów i przykanalików.
c) branża elektryczna: wymiana słupów wraz z oprawą i okablowaniem.
2. ,,Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul.
Sikorskiego a rondem z ul. Szpitalną i ul. Niepodległości w kilometrażu od 0+830 do km 0+920”:
- remont nawierzchni jezdni,
- remont elementów odwodnienia, montaż przykanalików,
- regulacja studzienek rewizyjnych oraz kratek ściekowych.
3. Przebudowa linii napowietrznej nN na ul. Fabrycznej: przewody, słupy, oprawy oświetleniowe,
badania i pomiar.
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4. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompletnego wniosku zgłoszenia robót
budowlanych wraz z załącznikami i przygotowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej dla
zadania pn.:
4.1) Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka prawa, JNI:01025174 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059.
4.2) Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka lewa, JNI:01025173 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059.
Ilość wykonanych zadań: 5 (w tym 3 inwestycje drogowe, 2 opracowane dokumentacje projektowe.
Koszt zadań: 344 353,98 zł brutto
1.9 Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami - parkingi, drogi.
Zakres rzeczowy zadania:
Realizacja robót budowlanych w zakresie parkingów i dróg:
1/ Remont nawierzchni parkingów i dróg przy bloku Kopernika 7.
2/ Remont chodnika na os. Skalna Góra.
Ilość wykonanych zadań: 2
Koszt zadań: 165 968,74 zł brutto
1.10 Inwestycje na drogach - drogi gminne, wewnętrzne.
Zakres rzeczowy zadań:
1) Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz kompletnych
wniosków pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami dla zadań pn.:
1.1) „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”
1.2) „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”
1.3)„Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych
miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu"
1.4) „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”
1.5) „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi” wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach
objętych zadaniem.
2) Roboty budowlane na Osiedlu Przywiśle w zakresie:
1. Remont nawierzchni betonowych polegających na;
- wykonie nawierzchni kostki betonowej
- wykonanie podbudowy zasadniczej( kruszywo łamane) i pomocniczej ( mieszanka związana
cementem)
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych
2. Remont kanalizacji deszczowej polegająca na;
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej
- układanie rur kanalizacyjnych
- montaż studni kanalizacji deszczowej
Ilość wykonanych zadań: 7 (w tym 5 opracowanych dokumentacji projektowych, 2 inwestycje
drogowe).
Koszt zadań: 100 229,95 zł brutto
1.11 Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami - chodniki.
Zakres rzeczowy zadania:
Realizacja robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej - chodników:
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1/ Remont chodnika przy ul. Zwierzynieckiej.
2/ Remont chodnika na os. Skalna Góra.
Ilość wykonanych zadań: 2
Koszt zadań: 50 000,00 zł brutto
1.12 Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
Zakres rzeczowy zadania:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na Stadionie przy ul. Niepodległości.
Koszt zadania: 87 196,91 zł brutto
1.13 Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej (budżet obywatelski).
Termin realizacji: 03.08.2020 r. - 12.10.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m - na odcinku od skrzyżowania
z ul. Odwet Jędrusie do przystanku autobusowego.
Koszt zadania: 9 800,00 zł brutto
1.14 Utwardzenie parkingu przy ul. Kościelnej w Sobowie (budżet obywatelski).
Termin realizacji: 17.07.2020 r.
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).
Koszt zadania: 9 996,67 zł brutto
1.15 Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i chodników zlokalizowanych przy budynku
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.
Realizacji zadania: zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania robót 29.10.2021 r.
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. - w zakresie wycinaki drzew zgodnie z
decyzją.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 6 888,48 zł brutto
Przewidywany koszt robót budowlanych: 700 000,00 zł brutto
1.16 Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów) - Budżet obywatelski.
Termin realizacji: 24.07.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.
Koszt zadania: 10 000,00 zł brutto
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INWESTYCJE BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE
1.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa
Sandomierskiego i Gorzyc.
Realizacja zadania: zadanie w trakcie realizacji (przekazanie placu budowy w dniu 17.10.2019 r.),
planowane zakończenie robót budowlanych: 31.08.2021 r.
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
Wykonanie wydatków w roku 2020: 6 952 919,44 zł brutto
Kwota umowy na roboty budowlane: 9 677 740,91 zł brutto
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Środki otrzymane na realizację zadania: 4 947 982,96 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
1.2 Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie
Miasta Tarnobrzega
Termin realizacji zadania: 22.09.2018 r. - 30.04.2022 r.
Zakres rzeczowy zadania: budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego; likwidacja
piecyków gazowych; wykonanie instalacji rozprowadzającej c.w.u.; wykonanie dwufunkcyjnych
węzłów ciepłowniczych w wybranych budynkach: wymiana w 126 domach jednorodzinnych
dotychczasowych źródeł ciepła (kotłów na paliwa stałe), obejmująca demontaż i likwidację
dotychczasowego źródła ciepła oraz instalację kotła gazowego/ kotła na pellet.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 4 898 655,91 zł brutto
Kwota umowy na roboty budowlane: 9 872 162,96 zł brutto
Środki otrzymane na realizację zadania: 7 583 989,00 zł (umowa nr RPPK.03.03.01-18-0016/18-00
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020).
1.3 Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej - Etap II.
Realizacja zadania: zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót budowlanych:
16.06.2021 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Budynek ścianki: Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie instalacji
elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, lampy oświetleniowe), docieplenie ścian wewnątrz wełną
mineralną, wykonanie konstrukcji drewniano-metalowej oraz montaż płyt ze sklejki pokrytej strukturą
piaskowo-żywiczną, wykonanie posadzki oraz montaż pianki polietylenowej i wykładziny
polipropylenowej, wyposażenie.
Łącznik: Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem, wykonanie instalacji elektrycznej wraz
z osprzętem, wykonanie posadzki epoksydowej, montaż płyt K-G na ścianach i suficie, malowanie ścian
i sufitu farbami emulsyjnymi.
Pomieszczenie zaplecza: Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie instalacji
elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, gniazdka, lampy oświetleniowe), wykonanie instalacji wodkan., montaż armatury i ceramiki (biały montaż), rozbiórki ścianek drewnianych przebieralni, szatni;
wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych,
montaż płyt K-G na ścianach, montaż sufitu podwieszonego, wykonanie posadzki epoksydowej,
malowanie ścian farbami emulsyjnymi, wyposażenie.
Zagospodarowanie terenu: rozbiórki, nawierzchnia chodników, opaska żwirowa, elementy
krawędziowe, mała architektura, trawniki.
Wykonanie wydatków w roku 2020: 1 996 768,15 zł brutto
Kwota umowy na roboty budowlane: 1 922 600,00 zł brutto
1.4 Inwestycje w oświacie.
Termin realizacji zadania: 14.07.2020 r. - 26.08.2020 r.
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,
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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.
Ilość wykonanych zadań: 3
Koszt robót budowlanych: 631 425,37 zł brutto
1.5 Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizacje systemu ochrony ppoż. budynku
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.
Termin realizacji zadania: 06.11.2020 r. - 17.12.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Zakres robót branży budowlanej:
- 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,
Zakres robót branży sanitarnej:
- modernizacja układu pomiarowego,
- montaż naściennego hydrantu wewnętrznego na kondygnacji piętra II,
- wykonanie instalacji hydrantowej.
Zakres robót branży elektrycznej:
- Montaż systemu sygnalizacji pożarowej
- Montaż systemu oddymiania klatek
- Montaż awaryjnego oświetlenie ewakuacyjne
- Montaż przeciwprądowego wyłącznika prądu.
- Montaż linii zasilających siłowniki żaluzji oddymiających, zasilających zasilacz ppoż. do klap
odcinających, zasilających sygnalizatory, linii dozorowych i sterujących typu NC.
Koszt robót budowlanych: 275 889,00 zł brutto
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1.6 Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu - etap II.
Termin realizacji zadania: 26.03.2020 r. - 08.06.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
1/ Wykonanie urządzenia skateparku: Funbox z poręczą, grindboxem i ławką 2+ Manual Pad z
Grindboxem - kpl. 1
2/ Nadzór autorski
Koszt robót budowlanych: 167 480,40 zł brutto
1.7 Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu.
Termin realizacji zadania: 24.02.2020 r. - 17.08.2020 r.
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,
Koszt robót budowlanych: 158 662,94 zł brutto
Środki otrzymane na realizację zadania: 146 075,77 zł PFRON
Łącznie: 304 738,71 zł brutto
1.8 Przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym
w Tarnobrzegu.
Termin realizacji zadania: 13.03.2020 r. - 08.04.2020 r.
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.
Koszt robót budowlanych: 94 710,00 zł brutto
1.9 Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków
oświatowych w Tarnobrzegu - I etap.
Termin realizacji zadania: 21.12.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Uruchomienie usługi Alarm serwera wraz z jego obsługą dla automatycznego odczytywania stanów
alarmowych z istniejących aplikacji technologicznych opartych na sterownikach swobodnie
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programowalnych (PLC). Dostosowanie istniejących aplikacji do współpracy z Alarm Serwerem, oraz
obsługa, zarządzania on-line gospodarką cieplną w 10 budynkach Miasta Tarnobrzeg.
Koszt: 97 908,00 zł brutto
1.10 Budowa monitoringu wizyjnego.
Zakres rzeczowy zadania: Dostawa i montaż szafy punktu kamerowego umiejscowionej przy
istniejącym słupie oświetleniowym wyposażonej w zasilacz z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym,
układy zabezpieczeń przeciążeniowych i przepięciowych, swtich PoE oraz elementy układu transmisji
światłowodowej. Konfiguracja i wyposażenie szafy kompatybilne i zgodne z standardem technicznym
monitoringu Miasta Tarnobrzega. Dostawa i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym kamery
obrotowej IP 2 Mpix (zoom x30) kompatybilnej z systemem Avigilon. Dostawa i montaż na istniejącym
słupie oświetleniowym kamery stałopozycyjnej IP 5 Mpix z motozoom kompatybilnej z systemem
Avigilon. Zestawienie transmisji światłowodowej z punktu kamerowego do Centrum Monitoringu.
Wykonanie zasilania 230V szafy punktu kamerowego z istniejącej szafy energetycznej. Budowa
ziemnych linii teletechnicznych. Dostawa i implementacja licencji kamerowych systemu monitoringu
szt.2. Dostawa, montaż i konfiguracja 2 szt dysków 4TB w macierzy dyskowej Centrum Monitoringu,
Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego w systemie monitoringu m. Tarnobrzega. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.
Koszt: 52 345,29 zł brutto
1.11 Czyszczenie i pogłębianie stawu (osiedle Wielowieś) - Budżet Obywatelski.
Termin wykonania: 07.08.2020 r. - 24.08.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Czyszczenie i pogłębianie stawu.
Koszt zadania: 10 000,00 zł brutto
1.12 Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla - I etap (osiedle Wielowieś) - Budżet
Obywatelski.
Termin wykonania: 07.08.2020 r. - 24.08.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Odmulenie i oczyszczenie stawu.
Koszt zadania: 10 000,00 zł brutto
1.13 Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - Lasek Buloński (osiedle Przywiśle) - Budżet
Obywatelski.
Termin wykonania: 05.10.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Dostawa i montaż ławek:
1/ Ławka bez oparcia MA 100 - szt. 5
2/ Ławka z oparciem MA 110 - szt. 10
Ławki z rur giętych o długości 1,80 m, montaż na krawężniku drogowym
Koszt zadania: 9 995,00 zł brutto
1.14 Budowa altany (osiedle Przywiśle) - Budżet Obywatelski.
Termin wykonania: 10.11.2020 r.
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Zakres rzeczowy zadania:
- Altana A 13 ośmiokątna o wymiarach 5m x 4,7m oparta na słupie świerkowym o grubości ∅ 240.
Zabudowa wykonana z deski z felcem 1cm. Powyżej zabudowy zamontowana kratka o wysokości 35cm,
kratka znajduje się w ramce zrobionej z kantówek 6x6cm, a nad nią zastrzały wzmacniające konstrukcje
o grubości ∅ 120, ściana mierzy 205cm. Wysokość altany: 355cm. Altana wykonana z drewna
sosnowego oraz świerkowego impregnowana zanurzeniowo w zbiorniku o pojemności 5000l.
Wyposażenie altany A13: Stół ośmiokątny o przekątnej 220 cm 7 ławek wolno-stojących z oparciami.
Montaż altany na bloczkach betonowych - 8 szt.
Koszt zadania: 9 200,00 zł brutto
1.15 Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę (osiedle Zakrzów) - Budżet Obywatelski.
Termin wykonania: 21.07.2020 r. - 31.08.2020 r.
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.
Koszt zadania: 9 840,00 zł brutto
1.16 Zakup i montaż krzesełek plastikowych na boisku sportowym (osiedle Ocice) - Budżet
Obywatelski.
Termin wykonania: 22.07.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Wymiana starych ławek na nowoczesne miejsca siedzące na boisku sportowym OKS ,,Koniczynka”
Ocice.
Koszt zadania: 9 950,00 zł brutto
1.17 Remont, renowacja i malowanie ogrodzenia wzdłuż wejścia na teren Szkoły Podstawowej nr 10.
Termin wykonania: 18.12.2020 r. - 29.12.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Remont, renowacja i malowanie ogrodzenia o długości 60 mb wzdłuż wejścia na teren Szkoły
Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu oraz dostawa i montaż stojaka na rowery
w zakresie: oczyszczenie murków z zalegającego mchu, uzupełnienie ubytków w murkach
ogrodzenia, wyczyszczenie ogrodzenia z zalegającej rdzy, malowanie ogrodzenia farbą antykorozyjną,
dostawa i montaż stojaka na rowery (4 x 5 stanowisk).
Koszt zadania: 7 439,18 zł brutto
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OŚWIETLENIE

1.1 Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny.
Zakres rzeczowy zadań:
1/ Przyłącze do zagospodarowania terenów zieleni nad Wisłą.
2/ Wykonanie oświetlenia alejek Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu: dobudowa kablowej linii
oświetlenia parkowego kablem YAKXS 4x35mm2 o długości 640 mb z montażem 19 szt. słupów oraz
23 szt. opraw oświetleniowych typu LED, do renowacji istniejące oryginalne 2 słupy na mostku
(słupy 01/11 i 01/12 malowane proszkowo), montaż na słupach murka ogrodzeniowego 2 szt.
opraw oświetleniowych (oprawy 01/6 i 01/7), montaż szafy oświetlenia parkowego; Oświetlenie
Zamek Dzikowski – dodatkowe rury do monitoringu.
3/ Wykonanie zasilania ekranu LED przy ul. Kościuszki promującego miasto Tarnobrzeg: ułożenie rur
osłonowych, rur winidurowych, układanie kabla YKY 5x4 mm2, wyłączniki, układanie bednarki,
badania i pomiary.
4/ Wymiana opraw oświetleniowych LED na boisku przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu:
wymiana opraw oświetleniowych 20 szt. Naświetlacz 500W 60000 Im na 6 słupach.
5/ Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Tarnobrzeg:
Zadanie nr 1 – Oświetlenie ulicy St. Orła na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu,
Zadanie nr 2 - Oświetlenie ulicy Elektrycznej – Etap II na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu.
Zadanie nr 3 – Oświetlenie bramy nr 3 stadionu sportowego w Tarnobrzegu,
Zadanie nr 4 - Oświetlenie figurki św. Barbary przy szpitalu w Tarnobrzegu
6/ Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ulic: Polna, Górki, Wałowa,
Czereśniowa, Żniwna, Konwaliowa, Ocicka, Jagielskiego, Leśna, Nowowiejska, Spółdzielcza,
Gruntowa, dojazdu do ul. Tracza, przejazdu przy parkingu UM, ciągu pieszo-rowerowego na oś.
Przywiśle i osiedla Piastów w Tarnobrzegu.
Ilość wykonanych zadań: 8
Koszt wykonanych zadań: 393 393,57 zł brutto
1.2 Oświetlenie ciągu pieszego-rowerowego ul. Wisłostrada.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zakres rzeczowy wykonany zadania:
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania
inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Wisłostrada w Tarnobrzegu”.
Koszt zadania: 24 800,00 zł brutto
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INWESTYCJE W RAMACH BUDŻETÓW OSIEDLOWYCH

1.1 Remonty i inwestycje na osiedlu Dzików.
Termin wykonania: 28.04.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Remont części chodnika przy ul. Marczaka.
Koszt zadania: 49 609,22 zł brutto
1.2 Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzyszów.
Termin wykonania: 08.06.2020 r. - 09.11.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- roboty budowlane: wykonanie parkingu na dziesięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych
z kostki brukowej betonowej na działce ewid. nr 1222/1, obręb Mokrzyszów.
Koszt zadania: 49 980,72 zł brutto
1.3 Remonty i inwestycje na osiedlu Miechocin.
Zakres rzeczowy zadań:
1/ 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.
2/ Wykonanie chodnika - alejki na osiedlu Miechocin ul. 12-go Października, J. Długosza i St. Orła:
roboty ziemne i przygotowawcze, roboty nawierzchniowe.
3/ Wykonanie zasilania energetycznego do monitoringu.
4/ Dostawa i montaż szafy punktu kamerowego umiejscowionej przy istniejącym słupie
oświetleniowym wyposażonej w zasilacz z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym, układy
zabezpieczeń przeciążeniowych i przepięciowych, swtich PoE oraz elementy układutransmisji
światłowodowej. Konfiguracja i wyposażenie szafy kompatybilne i zgodne z standardem
technicznym monitoringu Miasta Tarnobrzega.Dostawa i montaż na istniejącym słupie
oświetleniowym 2 szt kamer stałopozycyjnych IP 5 Mpix z motozoom kompatybilnych z systemem
Avigilon. Zestawienie transmisji światłowodowej z punktu kamerowego do Centrum Monitoringu.
Wykonanie zasilania 230V szafy punktu kamerowego z dedykowanego zasilania na słupie
energetycznym. Budowa ziemnych linii teletechnicznych. Dostawa i implementacja licencji
kamerowych systemu monitoringu szt.2. Dostawa, montaż i konfiguracja 2 szt dysków 4TB
w macierzy dyskowej Centrum Monitoringu, Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego
w systemie monitoringu m. Tarnobrzega. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Ilość wykonanych zadań: 4
Koszt zadania: 57 879,65 zł brutto
1.4 Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice.
Termin wykonania: 31.12.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
- Dostawa urządzenia klimatyzacyjnego do budynku OSP Ocice.
Koszt zadania: 9 686,25 zł brutto
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1.5 Remonty i inwestycje na osiedlu Piastów.
Termin wykonania: 28.12.2020 r.
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).
Koszt zadania: 66 293,57 zł brutto
1.6 Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże.
Zakres rzeczowy zadania:
- Przebudowa drogi wewnętrznej - Czereśniowa boczna na os. Podłęże - opracowanie dokumentacji.
Koszt zadania: 20 295,00 zł brutto
1.7 Remonty i inwestycje na osiedlu Przywiśle.
Termin wykonania: 09.09.2020 r. - 30.10.2020 r.
Zakres rzeczowy zadań:
1/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu kręgu kamiennego na terenach zielonych - osiedle Przywiśle,
Zadanie nr 2 - Budowa altany rekreacyjnej na osiedlu Przywiśle wraz z wyposażeniem.
2/ Wykonanie remontu kręgu kamiennego.
Ilość wykonanych zadań: 3
Koszt zadania: 32 672,06 zł brutto
1.8 Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec.
Termin wykonania: 17.07.2020 r.
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
Koszt zadania: 49 900,44 zł brutto
1.9 Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec.
Zakres rzeczowy zadań:
1. Wykonanie monitoringu na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu obejmującej 3 miejsca: plac zabaw, dom
osiedlowy, remizę OSP.
Dostawa i montaż szafy punktu kamerowego umiejscowionej w budynku OSP Sielec wyposażonej
w swtich PoE, zasilacz z zasilaniem awaryjnym, akumulator i układy zabezpieczeń. Konfiguracja
i wyposażenie szafy kompatybilne i zgodne z standardem technicznym monitoringu Miasta
Tarnobrzega. Zestawienie transmisji światłowodowej z punktu kamerowego do Centrum Monitoringu.
Wykonanie zasilania 230V do szafy punktu kamerowego. Dostawę i montaż kamery obrotowej IP 2
Mpix. Montaż kamery na słupie telekomunikacyjnym. Wykonanie okablowania do szafy punktu
kamerowego. 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. Rozbudowa systemu monitoringu
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o licencje kamerowe. Rozbudowa macierzy dyskowej w Centrum Monitoringu o dwa dyski 4TB.
Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego w systemie monitoringu Miasta Tarnobrzega.
2. Utwardzenie z kostki betonowej placu przy remizie OSP
Ilość wykonanych zadań: 2
Koszt zadania: 50 000,00 zł brutto
1.10 Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów.
Zakres rzeczowy zadań:
1. 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.
2. Zwiększenie mocy oświetlenia ulicznego.
3. Utwardzenie parkingu przy Kościele Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Sobowie
4. Budowa chodnika ul. Olszowa
Ilość wykonanych zadań: 4
Koszt zadania: 50 000,00 zł brutto
1.11 Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto.
Zakres rzeczowy zadań:
1. Budowa alejek pieszych (wykonanie z kostki grub. 6 cm typu „starobruk”). Stała organizacja ruchu.
Wykonanie prac ziemnych: nawiezienie ziemi, obsianie trawą.
2. 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 zakupiono i zamontowano:
- Ławka bez oparcia - szt. 5
- Kosz na śmieci stylizowany z kulką – szt. 5
- oraz tablice do prezentacji szt. 3.
3. Renowacja krzyża u zbiegu ulic Sandomierskiej i łącznika z ulicą Nadole w Tarnobrzegu w ramach
zadania pn.: Rewitalizacja placu Górnika.
Ilość wykonanych zadań: 3
Koszt zadania: 154 111,31 zł brutto
1.12 Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole.
Zakres rzeczowy zadań:
1. Wykonanie altanki ażurowej w miejscu składania odpadów komunalnych przy bloku mieszkalnym
ul. Wyspiańskiego 18 na nieruchomości 2015/19.
2. Opracowanie dokumentacji dla zadań:
2.1) „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”.
2.2) „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”.
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2.3) „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych
miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu".
Ilość wykonanych zadań: 4
Koszt zadania: 50 000,00 zł brutto
1.13 Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś.
Zakres rzeczowy zadań:
1. Czyszczenie i pogłębienie stawu przy ul. Górki
2. Poszerzenie chodnika ul. Warszawskiej.
3. Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi - opracowanie
dokumentacji.
Ilość wykonanych zadań: 3
Koszt zadania: 50 000,00 zł brutto
1.14 Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów.
Zakres rzeczowy zadań:
1/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.
2/ Wykonanie zasilania energetycznego do bramy wjazdowej.
3/ Zadaszenie nad podłoga taneczną na „Dębowej Polanie”.
4/ Wykonanie podwyższenia z kostki brukowej - podłoga taneczna „Dębowa Polana”.
5/ Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia
kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla Mieszkańców osiedla Zakrzów” na działce o nr ew. 527,
obręb Zakrzów poprzez wykonanie i dostawę obiektu małej architektury – kuli betonowej sferycznej o średnicy 185 cm.
Ilość wykonanych zadań: 5
Koszt zadania: 81 355,45 zł brutto
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DOKUMENTACJE PROJEKTOWE, EKSPERTYZY TECHNICZNE

1.1 Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - dokumentacja
projektowa.
Termin odbioru dokumentacji projektowej: 30.09.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania:
Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa budynku administracyjnego przy
ulicy Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu”:
- 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.
Koszt opracowania dokumentacji: 55 380,23 zł brutto
1.2 Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizacje systemu ochrony ppoż. budynku
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.
Termin realizacji zadania: 31.03.2020 r.
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej
budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.
Koszt opracowania ekspertyzy: 46 740,00 zł brutto
1.3 Budowa stadionu - Etap III.
Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem
autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie konstrukcji zewnętrznej pod telebim
na stadionie KS Siarka w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2.
Koszt opracowania dokumentacji: 10 000,00 zł brutto

87

INWESTYCJE NIEZREALIZOWANE

1.1 Przebudowa ulicy Siarkowej - dokumentacja projektowa.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na planowane utworzenie ciągu dróg Siarkowa-WakacyjnaTurystyczna, posiadających jeden numer drogi.
1.2 Remont istniejących chodników, zjazdu i parkingu dla samochodów osobowych oraz budowa
nowego zjazdu przy budynku szaletu miejskiego.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Brak dokumentacji projektowej.
1.3 Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie - Etap II.
Zakres rzeczowy zadania:
1/ roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy
ulic, podbudowy, roboty nawierzchniowe (utwardzenie nawierzchni parkingu
z kostki brukowe), oznakowanie, roboty towarzyszące i wykończeniowe.
2/ roboty elektryczne: ułożenie kabli YAKXS 4x35 mm2, wykonanie fundamentów betonowych pod
słupy oświetleniowe, montaż słupów.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Środki na realizację zadania zostały przeniesione na rok 2021 r. z uwagi na konieczność wydzielenia do
etapu II zakresu pomniejszonego, odpowiadającego kwocie zabezpieczonej w budżecie Miasta
Tarnobrzega.
1.4 Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Dominikańską w Tarnobrzegu.
Przyczyna braku realizacji zadania:
W roku bieżącym, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a prywatnym
inwestorem, zostanie opracowana dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania, na które
wymagane będzie uzyskanie decyzji ZRID. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu wszystkich
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, będzie można przystąpić do realizacji robót budowlanych.
1.5 Budowa dróg publicznych na odcinkach: a) od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich do
skrzyżowania z ul. Żeglarską - ul. Siarkowa, b) od skrzyżowania z ul. Żeglarską do skrzyżowania
z ul. Ocicką – ul. Wakacyjną.
Przyczyna braku realizacji zadania:
W odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega
do potencjalnych Wykonawców na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), założenia
techniczne i funkcjonalne, określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych dla zadań pn.:
1/ Przebudowa drogi - ul. Chmielowskiej.
2/ Przebudowa ciągu drogi - ul. Siarkowa - Wakacyjna -Turystyczna.
3/ Przebudowa drogi - ul. Górniczej.
Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono.
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1.6 Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu ppoż.
Zakres rzeczowy zadania:
- Dostosowanie budynku do wymagań p.poż.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Wykonanie dostosowania budynku do wymogów p.poż. uwarunkowane zostało od rozpoczęcia
kompleksowej przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7.
Ponieważ prace nie zostały rozpoczęte, zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynku do
wymagań p.poż. zostało zdjęte z budżetu Miasta Tarnobrzega.
1.7 Wykonanie otworu eksploatacyjnego w obrębie Jeziora Tarnobrzeskiego wraz z wykonaniem
badań.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Środki z zadania zostały przeznaczone na walkę z COVID 19.
1.8 Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Środki na realizację zadania zostały przeniesione na rok 2021 r. z powodu braku dokumentacji
projektowej na wykonanie robót.
1.9 Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto.
Zakres rzeczowy zadania - wykonanie oświetlenia ulicznego obejmującego:
1. Osiedle Stare Miasto:
a) Park przy Zamku Tarnowskich: oświetlenie od wejścia do Arboretum do ciągu pieszo-rowerowego
za Parkiem – wykonanie wraz z montażem 21 słupów oświetleniowych i 23 opraw,
b) ul. Wałowa - rozbudowa oświetlenia na odcinku od zalewu do ul. Śliskiej - wykonanie wraz
z montażem 22 słupów i 22 opraw oraz opracowanie projektu.
2. Osiedle Sielec:
a) ul. Nowowiejska - rozbudowa oświetlenia - wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Warszawską z ul. Spółdzielczą wykonanie wraz z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.
3. Osiedle Przywiśle: przebudowa oświetlenia parkowego od lasu ,,Bulońskiego” do altany ,,Natura
2000” - wykonanie wraz z montażem 69 słupów i 69 opraw oraz opracowanie projektu.
4. Osiedle Nagnajów: rozbudowa oświetlenia przy ul. Szewskiej - wykonanie wraz z montażem
1 oprawy.
5. Osiedle Ocice:
a) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ocickiej w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,
b) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Konwaliowej - 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie
projektu.
6. Osiedle Piastów:
a) doświetlenie chodnika pomiędzy ul. Mieszka i ul. Sikorskiego - wykonanie wraz z montażem
3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu,
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b) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Borów, Jaśminowa, Krucza,
Strzelecka, Tarninowa, Św. Onufrego.
7. Osiedle Zakrzów:
a) rozbudowa przy ul. Polnej - wykonanie wraz z montażem 20 słupów i 20 opraw oraz opracowanie
projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy bocznej od ul. Warszawskiej za budynkiem Domu Strażaka wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu.
8. Osiedle Mokrzyszów:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej - wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Jagielskiego - wykonanie wraz z montażem 15 słupów i 15 opraw
oraz opracowanie projektu.
9. Osiedle Serbinów: rozbudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiej Nr 10a,
a blokiem przy ul. Kwiatkowskiego Nr 3 - wykonanie wraz z montażem 24 słupów i 24 opraw.
10. Osiedle Sobów:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Dąbie - wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Bema – od ul. Młynarskiej do stadionu - wykonanie wraz z
montażem 7 słupów i 7 opraw.
11. Osiedle Siarkowiec:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Św. Barbary - wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Gruntowej - wykonanie wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw
oraz opracowanie projektu.
12. Osiedle Wielowieś:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Plebańskiej - wykonanie wraz z montażem 2 słupów i 6 opraw,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Górki - wykonanie wraz z montażem 8 słupów i 11 opraw oraz
opracowanie projektu.
13. Osiedle Miechocin:
a) rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 350 metrowej długości odcinka ul. Żniwnej - wykonanie
wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw oraz opracowanie projektu,
b) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż alejki na cmentarzu parafialnym w Miechocinie wykonanie wraz z montażem 16 słupów i 16 opraw.
14. Osiedle Wielopole:
a) budowa oświetlenia parkingu i drogi wyjazdowej za Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu,
b) dobudowa oświetlenia chodnika i parkingu na drodze wewnętrznej (będącej łącznikiem ulic
Wyspiańskiego i ul. Tracza) pomiędzy budynkami ul. Wyspiańskiego Nr 12-14 - wykonanie wraz
z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.
15. Osiedle Podłęże:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Freyera - wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia ul. Czereśniowej - Bocznej - wykonanie wraz z montażem 2 słupów
i 7 opraw oraz opracowanie projektu.
16. Osiedle Dzików:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Marczaka - od skrzyżowania z ul. Konfederacji Dzikowskiej
do ul. Słomki - wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu.

90

b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy Konfederacji Dzikowskiej - obok bloku nr 7 - wykonanie wraz
z montażem 3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Zwycięski projekt ,,duży” pn. Widno i bezpiecznie doświetlamy nasze miasto” nie został zrealizowany
w roku 2020. Przedmiotowy projekt został zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Miasto Tarnobrzeg odwołało się od decyzji RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Ze względu na utrzymanie decyzji RIO przez WSA, Miasto Tarnobrzeg zaskarżyło decyzję do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Z uwagi na toczące się podstępowanie przed NSA, zadanie nie było możliwe
do zrealizowania w 2020 r. Rozstrzygnięcie sądowe nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 9
czerwca 2021 r.
1.10 Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg.
Zakres rzeczowy zadania: Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Tarnobrzeg.
Przyczyna braku realizacji zadania:
Decyzją władz Miasta Tarnobrzega, odstąpiono od realizacji projektu.
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BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZAKUP
ENERGII DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.1 Drogi publiczne w Miastach na prawach powiatu:
1.1.1 drogi wojewódzkie i powiatowe:
a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg:
Zakres rzeczowy:
1. Remonty - bieżące utrzymanie na terenie dróg wojewódzkich i powiatowych:
- Remonty cząstkowe dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej.
- Oznakowanie pionowe.
- Oznakowanie poziome.
2. Remonty inwestycyjne:
1) „Remont drogi wojewódzkiej nr 723: 1) Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km
od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka:
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.
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, remont oświetlenia (wymiana lamp
oświetlenia ulicznego wraz ze słupami).
Termin realizacji zadania: 21.08.2020 r. - 07.12.2020 r.
Środki otrzymane na realizację zadania: dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej
Ministerstwa Finansów: 1 131 005,81 zł
2).,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”:
a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy,
remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont parkingów o nawierzchni z kostki
brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
b) branża sanitarna: wymiana istniejących wpustów i przykanalików.
c) branża elektryczna: wymiana słupów wraz z oprawą i okablowaniem.
Środki otrzymane na realizację zadania: dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej
Ministerstwa Finansów: 256 573,19 zł
Termin realizacji zadania: 08.10.2020 r. - 28.12.2020 r.
4. Remont nawierzchni ul. Zamkowej.
5. Remonty na osiedlach Miasta Tarnobrzega.
Razem: 3 533 818,60 zł brutto
b) Konserwacja sygnalizacji świetlnej, ekspertyzy techniczne, audyt BRD, dokumentacje projektowe,
przeglądy:
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Zakres rzeczowy:
1. Badanie instalacji sygnalizacji świetlnej.
2. Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej.
3. Wymiana sygnalizatora kołowego LED.
4. Wymiana przycisku dla pieszych.
5. Montaż masztu MS oraz przycisku dla pieszych na maszcie MS.
6. Ekspertyza techniczna drogi woj. 758 ul. Mickiewicza.
7. Podział dokumentacji proj. dla zadania pn.: Przebudowa drogi woj. nr 723.
8. Dokumentacja proj. remont dr. woj. 758.
9. Dokumentacja proj. przebudowa dr. woj. 758.
10. Mapa zasadnicza.
11. Audyt BRD pieszych na 871.
12. Projekt remontu obiektów mostowych.
13. Widoczność przejazdów kolejowych.
14. Dokumentacja projektowa ul. Zwierzyniecka i K. Wielkiego
15. Przeglądy dróg i mostów.
Razem: 347 265,62 zł brutto
c) Zakup energii do sygnalizacji świetlnej: 14 583,71 zł brutto
Łącznie wydatki na drogach wojewódzkich i powiatowych: 3 895 667,93 zł brutto
1.1.2 drogi gminne:
a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg gminnych:
Zakres rzeczowy:
Remonty bieżącego utrzymanie dróg.
Oznakowanie pionowe.
Oznakowanie poziome.
Zmiana stałej organizacji ruchu os. Przywiśle.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów - ul. Dąbrowskiej (przy SP nr 10) oraz ul.
Matejki (osiedle Serbinów).
Razem: 1 090 509,83 zł brutto
b) Przeglądy, projekty stałej organizacji ruchu:
Zakres rzeczowy:
Wykonanie stanu technicznego chodników i krawężników przy ul. M. Konopnickiej w Tarnobrzegu.
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont ulicy Łokietka”.
Program Funkcjonalno-Użytkowy - ul. Chemiczna i Zakładowa.
Dokumentacja projektowa ul. Gwarków i ul. Skarbka.
Przeglądy dróg i mostów.
Widoczność na przejazdach kolejowych.
Dokumentacja projektowa odwodnienia ul. Plażowej.
Aktualizacja projektu organizacji ruchu ul. Żeglarska i ul. Plażowa.
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Odwierty ul. Strefowa i ul. Żeglarska.
Razem: 122 945,68 zł brutto
Łącznie wydatki na drogach gminnych: 1 213 455,51 zł brutto
1.2 Drogi wewnętrzne:
a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg:
Zakres rzeczowy:
Remonty bieżącego utrzymania dróg.
Oznakowanie pionowe.
Oznakowanie poziome.
Razem: 1 137 811,59 zł brutto
b) Przeglądy:
Zakres rzeczowy:
1. Przeglądy mostów.
2. Książka obiektu mostowego ul. Żeglarska i ekspertyza stanu technicznego.
3. Wycinka drzew nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
4. Wykonanie kosztorysu - Przebudowa drogi do Urzędu Miasta.
Razem: 36 721,50 zł brutto
Łącznie wydatki na drogach wewnętrznych: 1 174 533,09 zł brutto
Łączne koszty bieżącego utrzymania dróg w 2020 r. - 6 283 656,53 zł brutto
Utrzymanie dróg w 2019 r. - 3 284 964,24 zł brutto.
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DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI OBSZARU
NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY

Jednostka jest zlokalizowana w północnym skrzydle zabudowań podworskich po lewej stronie
za bramą Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 27. Powstała w roku 2013 roku i
została rozbudowana w 2019 r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Jest to swego rodzaju muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach
oraz gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie. W ten sposób Centrum propaguje wiedzę
o funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000, popularyzuje zasady ochrony przyrody i
realizuje zadanie edukacji ekologicznej w gminie i w regionie.
Plan finansowy RCPON2000 w 2020 r.
Plan RCPON2000 – 258 846,00 zł.
Wydatki wykonane ogółem – 258 626,50 zł.
W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 59 826,84 zł
Stan zatrudnienia w RCPON2000
W roku 2020 w RCPON2000 zatrudnione były 2 osoby na 1/3 etatu, co daje łącznie 2/3 etatu:
•
•

kierownik jednostki – 1/3 etatu,
stanowisko kadrowo-administracyjne – 1/3 etatu.

Oferta obejmuje stałą ekspozycję obejmującą m.in.:
•
•
•
•

terraria z żywymi przedstawicielami rodzimej herpetofauny – jaszczurkami i zaskrońcami,
tarrarium z żółwiami,
paludaria z wertykalnym układem roślinnym i wodnym,
potężne 1000-litrowe akwaria z żywymi rybami i skorupiakami wiślanymi (ryby nurtu
wiślanego, ryba biała, drapieżniki itp.) oraz mniejsze akwaria
• przestrzenną dioramę obrazującą przekrój siedlisk Tarnobrzeskiej Doliny Wisły
z preparowanymi zwierzętami i modelami roślin
• tablice interaktywne prezentujące odgłosy ptaków i ssaków,
• okazy minerałów, przekroje drzew, elementy anatomiczne zwierząt i inne eksponaty, związane
ze środowiskiem naturalnym,
• prezentacje fotografii przyrodniczej na fotoramie,
• gry przyrodnicze i puzzle edukacyjne dla najmłodszych,
• zbiór biblioteczny, dotyczący zagadnień związanych z ochroną przyrody.
W związku z wybuchem pandemii w marcu 2020 r. większość zadań edukacyjnych, opartych
na kontakcie bezpośrednim z uczestnikami (warsztaty, wykłady, wycieczki) została zawieszona.
Zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia, Centrum, jako jednostka o charakterze muzealnym
musiało być nieczynne dla zwiedzających. W tym okresie prowadziło edukację w sposób wirtualny –
opracowując i udostępniając serię filmów pn. Wirtualne zwiedzanie Centrum Natura 2000 na kanale
Youtube i facebook-u (12 odcinków, oglądalność na poziomie 100-260 odsłon/odcinek) W okresie
letnio-jesiennym, gdy muzea zostały pootwieranie, Centrum udostępniało ekspozycję zwiedzającym
indywidualnym i grupom zorganizowanym, zorganizowało serię wydarzeń edukacyjnych w ramach
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Lata w mieście pn. „Wakacje w Naturze” (wycieczki, gry, zabawy, warsztaty, filmy) oraz poprowadziło
wycieczki na rykowisko jeleni.
W roku 2020 doposażone zostały także sala wykładowa multimedialna oraz pracownie –
plastyczna i mikroskopowa, które po remoncie jednostki w 2019 r. oczekiwały na wyposażenie.
Wybrane zadania statutowe jednostki:
•
•
•
•
•
•
•
•

prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, konkursów,
opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – folderów, ulotek o obszarze Natura
2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
tworzenie baz danych o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
tworzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego,
aktualizacja danych o obszarze na prowadzonej stronie internetowej,
organizacja corocznych konkursów plastycznych i fotograficznych,
organizacja wystaw pokonkursowych.
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PROCEDURA WYŁANIANIA PROJEKTÓW

Rozpoczęcie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega ogłoszonego na 2020 rok
zainicjowała Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego 10 czerwca 2019 roku.
Budżet Obywatelski Miasta Tarnobrzega to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega
przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez Mieszkańców Miasta zadań w trybie
określonym Regulaminem przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, 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 2020 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:
•
•

budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej,
działania mającego na celu poprawę warunków życia Mieszkańców.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego można było zgłaszać w dwóch kategoriach:
•

projekt ,,mały” - którego koszt szacunkowy wynosił do 10 000 zł, zaś środki przewidziane
do rozdysponowania na tę kategorię to 100 000 zł
• projekt ,,duży” - którego koszt szacunkowy wynosił powyżej 10 000 zł do wyczerpania puli
środków przewidzianych do rozdysponowania na tę kategorie projektów. Na realizację
projektów ,,dużych”, przeznaczono kwotę w wysokości 1 411 394,20 zł
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok zostały
skierowane: 10 projektów ,,małych”, które uzyskały największą liczbę głosów, oraz 1 projekt ,,duży”
który uzyskał największa liczbę głosów oraz wyczerpał pulę środków przewidzianych
do rozdysponowania w tej kategorii projektów.
Każdy projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego musiał spełniać odpowiednie wymagania
w szczególności: wymogi formalne, posiadać wymaganą liczbę podpisów Mieszkańców popierających
projekt, a także był poddany ocenie pod względem jego zgodności z prawem oraz wykonalności
technicznej.
Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ustalony został Zarządzeniem
Nr 244/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok oraz
ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.
Zgodnie z wymienionym aktem prawnym zgłaszanie projektów odbywało się w okresie od 4 lipca do 2
sierpnia 2019 roku. Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie, odbyło się w terminie
od 30 września do 4 października 2019 r. w siedzibie Miasta Tarnobrzega oraz 6 października w
wyznaczonym lokalu.
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Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło łącznie 23 projekty ,,małe” do 10 000 zł oraz 7 projektów
,,dużych” powyżej 10 000 zł, z czego 1 projekt ,,mały” oraz 1 projekt ,,duży” zostały zweryfikowane
negatywnie. Przyczyną zaopiniowania negatywnie odnośnie projektu ,,małego” była niezgodność z
Rozdziałem 1 § 7 Uchwały Rady Miasta, ponieważ zgłoszone zadanie obejmowało swoim zakresem
wyłącznie wykonanie dokumentacji technicznej, zaś odnośnie projektu ,,dużego” zadanie obejmowało
nieruchomości nienależące do Miasta Tarnobrzega. Wnioskodawca zaopiniowanego negatywnie
projektu ,,dużego” odwołał się do Komisji Głównej Rady Miasta. Ostatecznie odwołanie nie zostało
uwzględnione i do głosowania poddanych zostało 22 projekty ,,małe” oraz 6 projektów ,,dużych”.
Poniższe tabele prezentują zweryfikowane pozytywnie projekty zgłoszone przez Mieszkańców w
kategorii projektów ,,małych” oraz ,,dużych”.
Tabela 31. Projekty ,,małe” budżetu obywatelskiego na 2020 rok zweryfikowane pozytywnie.

Nr

Tytuł projektu
obywatelskiego

Miejsce
realizacji
projektu

1.

Altanka śmietnikowa
ażurowa zamykana
na klucz z podbudową
z kostki brukowej.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Wielopole

2.

Remont małej Sali
i zaplecza socjalnego
Domu Osiedlowego.

Tarnobrzeg,
Osiedle Sielec

3.

4.

Rozbudowa parkingu przy
ul. Kościelnej (os. Sobów).

Doposażenie budynku
osiedlowego, altany
i renowacja - Osiedle
Nagnajów.

Opis projektu (na podstawie
formularza zgłoszeniowego)
Zadanie przewiduje zakup altanki
śmietnikowej ażurowej o
wymiarach 5,0x3,0 m wraz z jej
montażem przy bloku mieszkalnym
na ul. Wyspiańskiego 18 (działka o
nr ewid. 2015/19) oraz wykonanie
utwardzenia terenu pod altanką.
Zadanie przewiduje remont
pomieszczeń w Domu Osiedlowym
obejmującym:
- ułożenie płytek podłogowych - 35
m2,
- pomalowanie sufitów i ścian farbą
emulsyjną białą - 75 m2,
- montaż żaluzji.

Przewidywany
koszt projektu

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Tarnobrzeg,
Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje powiększenie
istniejącego parkingu przy Kościele
Parafialnym na osiedlu Sobów
poprzez wykorytowanie terenu
o powierzchni 340,00 m2 oraz jego
utwardzenie warstwą tłucznia.

10 000,00 zł

Tarnobrzeg,
Osiedle
Nagnajów

Zadanie przewiduje:
- doposażenie budynku osiedlowego
w środki czystości, zastawę stołową
(talerze, filiżanki, szklanki, sztućce,
widelce itp.) oraz sprzęt AGD
(czajnik bezprzewodowy - 2 szt.,
kuchenka mikrofalowa, lodówka),
- zabezpieczenie pergoli w altanie
poprzez montaż płyt z poliwęglanu z
funkcją przesuwania,
- renowację i malowanie ławek
parkowych (6 szt.) oraz drzwi w
budynku osiedlowym (2 szt.).

10 000,00 zł
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5.

Doświetlenie ulic Ziołowa
Boczna, Ziołowa.

Tarnobrzeg,
Osiedle Podłęże

6.

Poszerzenie chodnika przy
jezdni ul. Warszawskiej.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Wielowieś

7.

Czyszczenie i pogłębianie
stawu na os. Wielowieś.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Wielowieś

8.

Odmulenie i oczyszczenie
stawu przy ul. Grobla –
I Etap.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Wielowieś

9.

Budowa altany.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Przywiśle

10.

Poprawa funkcjonalności
i estetyki wokół stawu
przy stadionie w
Mokrzyszowie - I Etap.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Mokrzyszów

Zadanie przewiduje:
a) dobudowę oświetlenia na ul.
Ziołowej - Bocznej w zakresie
podwieszenia przewodu na
istniejących słupach oraz montażu
dwóch opraw oświetleniowych,
b) dobudowę oświetlenia na ul.
Ziołowej w zakresie montażu dwóch
opraw oświetleniowych na
istniejących słupach.
Zadanie przewiduje wykonanie
poszerzenia chodnika przy ul.
Warszawskiej do szerokości 2,75 m na odcinku od skrzyżowania
z ul. Odwet Jędrusie do przystanku
autobusowego.
Zadanie przewiduje odmulenie
i pogłębienie stawu zlokalizowanego
na terenie u zbiegu ulic Warszawska
i Górki (działka o nr ewid. 1152/76)
wraz z robotami towarzyszącymi
w zakresie usunięcia trzciny ze
stawu, wyregulowania i
profilowania skarp brzegów stawu.
Zadanie przewiduje wykonanie
I etapu odmulenia stawu
zlokalizowanego na działce o nr
ewid. 102/102 wraz z robotami
towarzyszącymi w zakresie
usunięcia roślinności oraz
oczyszczenia stawu ze śmieci.
Zadanie przewiduje zwiększenie
atrakcyjności terenów
zlokalizowanych przy ulicy Wiślnej
poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej w zakresie budowy
altany o powierzchni do 25 m2
(działka o nr ewid. nr 292) wraz z jej
wyposażeniem (stoły i ławki),
stanowiącej docelowo miejsce
spotkań integracyjnych
Mieszkańców Tarnobrzega.
Zadanie przewiduje wykonanie I
etapu:
- udrożnienia rowu biegnącego
wzdłuż ulicy Grzybowej,
- pogłębienia stawu położonego na
działce o nr ewid. 895,
- zagospodarowania terenu wokół
stawu poprzez montaż słupków
ostrzegawczych, oświetlenia (lampa
parkowa) oraz elementów małej
architektury (ławka parkowa).
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10 000,00 zł

9 800,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

11.

Bezpieczne przejścia dla
pieszych na Osiedlu
,,Serbinów” ul. M. Dąbrowskiej (przy
Szkole Podstawowej Nr
10) oraz ul. J. Matejki.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Serbinów

12.

Bezpieczne przejścia dla
pieszych na Osiedlu
,,Serbinów” ul. E. Kwiatkowskiego oraz
ul. Zwierzyniecka.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Serbinów

13.

Łączy nas sport Rozbudowa siłowni przy
ul. Kopernika.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Siarkowiec

14.

Brama wjazdowa wraz
z furtką na Dębową
Polanę w Zakrzowie.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Zakrzów

15.

Chodnik nad
Mokrzyszówką (osiedle
Sobów).

Tarnobrzeg,
Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie
i montaż tablic D-6 (przejście dla
pieszych) i T-27 (agatka) na
jednolitym seledynowym tle, 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).
Zadanie przewiduje wykonanie
wysepki dla pieszych (azylu o
szerokości 2,5 m) w miejscu już
istniejącego przejścia dla pieszych
w bezpośrednim otoczeniu Parku
Handlowego Tarnobrzeg
na ul. E. Kwiatkowskiego (obok
Targu) oraz wykonanie i montaż
tablic D-6 (przejście dla pieszych)
oraz T-27 (agatka) na jednolitym
seledynowym tle, które uwidoczni
przejście dla pieszych na ulicy
Zwierzynieckiej (obok pizzerii
Tertio).
Zadanie przewiduje rozbudowę
siłowni zewnętrznej zlokalizowanej
przy ul. Kopernika obejmującej:
- zakup i montaż urządzeń do street
workout,
- zakup i montaż urządzeń do
kalisteniki.
Zadanie przewiduje zakup i montaż
dwuskrzydłowej automatycznej
bramy wjazdowej na Dębową
Polanę wraz z utwardzeniem
terenu.
Zadanie przewiduje budowę
alei/deptaka o długości 90 mb
i szerokości 1 m, z jednostronnym
obrzeżem na działce o nr ew. 226/3
(odcinek od ul. Olszowej do kładki
prowadzącej do Kościoła
Parafialnego na osiedlu Sobów).
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10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

16.

17.

Zakup wyposażenia do
pomieszczeń w budynku
Domu Osiedlowego
w Tarnobrzegu - Osiedlu
Miechocin.

Relaks na terenach
zielonych Skalna Góra "Lasek Buloński".

Tarnobrzeg,
Osiedle
Miechocin

Zadanie przewiduje zakup
wyposażenia do pomieszczeń w
budynku Domu Osiedlowego
w zakresie:
- meble kuchenne, stół (1 szt.),
krzesła (4 szt.),
- zastawa stołowa (dla 12 osób),
- gablota wewnętrzna (ścienna - 1
szt.),
- aluminiowa gablota muzealna
stojąca (4 szt.),
- firany i zasłony okienne
(7 kompletów).

Tarnobrzeg,
Osiedle
Przywiśle

Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie
zagospodarowania na terenach
zielonych "Lasku Bulońskiego"
w okolicach "Kamiennego Kręgu"
w zakresie dostawy i montażu
7 ławek parkowych oraz wymianę
siedzisk na murku kręgu.

18.

Zakup i montaż krzesełek
plastikowych.

Tarnobrzeg,
Osiedle Ocice

19.

Montaż tablic
ekspozycyjnych.

Tarnobrzeg,
Osiedle Stare
Miasto

20.

Uzupełnienie małej
infrastruktury na Placu
Górnika.

Tarnobrzeg,
Osiedle Stare
Miasto

21.

Doposażenie placu zabaw.

Tarnobrzeg,
Osiedle Stare
Miasto

Zadanie przewiduje wymianę
starych ławek na nowoczesne
miejsca siedzące na boisku
sportowym OKS ,,Koniczynka”
Ocice.
Zadanie przewiduje realizację
kolejnego etapu Projektu
Rewitalizacji Placu Górnika
obejmującego swym zakresem:
- wykonanie i montaż 3 szt. tablic
prezentujących historię wsi Dzików,
z możliwością wykorzystania tablic
jako miejsca do okazjonalnych
plenerowych wystaw
fotograficznych.
Zadanie przewiduje realizację
kolejnego etapu Projektu
Rewitalizacji Placu Górnika
obejmującego swym zakresem:
- zakup i montaż elementów małej
architektury (10 szt. ławek
parkowych, 5 szt. koszy na śmieci)
przy globusie, placu zabaw oraz mini
boisku wraz z zakupem i montażem
dodatkowej bramki piłkarskiej.
Zadanie przewiduje realizację
kolejnego etapu Projektu
Rewitalizacji Placu Górnika
obejmującego swym zakresem:
- doposażenie placu zabaw w nowe
urządzenia zabawowe: huśtawkę
podwójną, huśtawkę ważkę,
karuzelę krzyżakową, konika
bujanego.
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10 000,00 zł

9 950,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

22.

Wykonanie altany
ogrodowej na placu
osiedlowym.

Tarnobrzeg,
Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie
altany ogrodowej na terenie,
pomiędzy ulicami Marczaka i
Tarnowskiego - obok istniejącej
siłowni napowietrznej (działka ewid.
nr 644/16) w centrum osiedla
Dzików.

10 000,00 zł

Tabela 32. Projekty ,,duże” budżetu obywatelskiego na 2020 rok zweryfikowane pozytywnie.

Nr

Tytuł projektu
obywatelskiego

Miejsce
realizacji
projektu

1.

Wykonanie ujęcia wód
siarczkowych dla potrzeb
ośrodka leczniczorekreacyjnego nad
Jeziorem Tarnobrzeskim.

Tarnobrzeg,
obręb Kajmów,
Jezioro
Tarnobrzeskie

2.

Kompleks boisk do
sportów plażowych nad
Jeziorem Tarnobrzeskim.

Tarnobrzeg,
Teren obok
Mariny

3.

,,Rekreacyjno-edukacyjny
plac zabaw przy
Przedszkolu nr 5
w Tarnobrzegu” zmodernizowanie
istniejącego placu zabaw
oraz uatrakcyjnienie
otoczenia Przedszkola nr 5
w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg,
Osiedle
Wielopole

Opis projektu (na podstawie
formularza zgłoszeniowego)
Zadanie przewiduje:
- opracowanie projektu robót
geologicznych dla potrzeb budowy
ujęcia wód siarczkowych,
- opracowanie planu ruchu zakładu
wykonującego roboty geologiczne,
- wykonanie jednego otworu
eksploatacyjnego ujęcia wód,
- opracowanie dokumentacji
hydrologicznej przedstawiającej
wyniki prac geologicznych, wraz z
ich interpretacją oraz określeniem
stopnia osiągnięcia zamierzonego
celu projektu.
Zadanie przewiduje budowę
kompleksu boisk do sportów
plażowych obejmującego:
- dwa pełnowymiarowe boiska do
siatkówki plażowej wraz z
wyposażeniem (słupki, siatki, linie
boisk),
- jedno pełnowymiarowe boisko do
piłki nożnej wraz wyposażeniem
(bramki, linie boiska),
- montaż trybun widowiskowych dla
ok. 300 osób,
- montaż piłkochwytów chroniących
teren i infrastrukturę wokół boisk.
Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie
zagospodarowania terenu przy
Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu
poprzez:
- wymianę elementów małej
architektury (ławki, kosze na śmieci,
stojaki na rowery) na terenach
zielonych,
- modernizację placu zabaw w
zakresie montażu nowych urządzeń
zabawowych (karuzele, pociąg,
bujaki, huśtawki),
- budowę altanki rekreacyjnoedukacyjnej do celów organizacji
zajęć plenerowych i dydaktycznych.
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Przewidywany
koszt projektu

551 717,00 zł

215 562,00 zł

153 000,00 zł

4.

Renowacja kamiennego
krzyża, montaż kamery
monitoringu, budowa
miejsc parkingowych
przed bramą Zamku
Dzikowskiego - Plac
Górnika.

Tarnobrzeg,
Osiedle Stare
Miasto

5.

Widno i bezpiecznie doświetlamy nasze
miasto.

Tarnobrzeg,
wszystkie
Osiedla Miasta
Tarnobrzega

Zadanie przewiduje realizację
kolejnego etapu Projektu
Rewitalizacji Placu Górnika
obejmującego swym zakresem:
a) renowację betonowego krzyża,
b) wykonanie 12 szt. miejsc
parkingowych, w tym jednego dla
osób niepełnosprawnych,
c) montaż kamery monitoringu
wizyjnego Miasta do kontroli
bezpieczeństwa i porządku na
terenie Placu Górnika.
Zadanie przewiduje wykonanie
oświetlenia ulicznego
obejmującego:
1. Osiedle Stare Miasto:
a) Park przy Zamku Tarnowskich:
oświetlenie od wejścia do
Arboretum do ciągu pieszorowerowego za Parkiem –
wykonanie wraz z montażem 21
słupów oświetleniowych i 23 opraw,
b) ul. Wałowa - rozbudowa
oświetlenia na odcinku od zalewu
do ul. Śliskiej - wykonanie wraz z
montażem 22 słupów i 22 opraw
oraz opracowanie projektu.
2. Osiedle Sielec:
a) ul. Nowowiejska - rozbudowa
oświetlenia - wykonanie wraz z
montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy
drodze wewnętrznej łączącej ul.
Warszawską z ul. Spółdzielczą wykonanie wraz z montażem 10
słupów i 10 opraw oraz
opracowanie projektu.
3. Osiedle Przywiśle: przebudowa
oświetlenia parkowego od lasu
,,Bulońskiego” do altany ,,Natura
2000” - wykonanie wraz z
montażem 69 słupów i 69 opraw
oraz opracowanie projektu.
4. Osiedle Nagnajów: rozbudowa
oświetlenia przy ul. Szewskiej wykonanie wraz z montażem 1
oprawy.
5. Osiedle Ocice:
a) dobudowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Ocickiej w kierunku Jeziora
Tarnobrzeskiego - wykonanie wraz
z montażem 6 słupów i 6 opraw
oraz opracowanie projektu,
b) wykonanie oświetlenia ulicznego
przy ul. Konwaliowej - 10 słupów i
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100 000,00 zł

1 354 000,00 zł

10 opraw oraz opracowanie
projektu.
6. Osiedle Piastów:
a) doświetlenie chodnika pomiędzy
ul. Mieszka i ul. Sikorskiego wykonanie wraz z montażem 3
słupów i 3 opraw oraz opracowanie
projektu,
b) wykonanie dokumentacji
projektowej oświetlenia ulicznego
dla ul. Borów, Jaśminowa, Krucza,
Strzelecka, Tarninowa, Św.
Onufrego.
7. Osiedle Zakrzów:
a) rozbudowa przy ul. Polnej wykonanie wraz z montażem 20
słupów i 20 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy
bocznej od ul. Warszawskiej za
budynkiem Domu Strażaka wykonanie wraz z montażem
6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu.
8. Osiedle Mokrzyszów:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Leśnej - wykonanie wraz z
montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Jagielskiego - wykonanie wraz z
montażem 15 słupów i 15 opraw
oraz opracowanie projektu.
9. Osiedle Serbinów: rozbudowa
oświetlenia ulicznego pomiędzy
blokiem przy ul. Dąbrowskiej Nr
10a, a blokiem przy ul.
Kwiatkowskiego Nr 3 - wykonanie
wraz z montażem 24 słupów i 24
opraw.
10. Osiedle Sobów:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Dąbie - wykonanie wraz z
montażem 4 słupów i 4 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Bema - od ul. Młynarskiej do
stadionu - wykonanie wraz
z montażem 7 słupów i 7 opraw.
11. Osiedle Siarkowiec:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Św. Barbary - wykonanie wraz z
montażem 4 słupów i 4 opraw,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Gruntowej - wykonanie wraz z
montażem 12 słupów i 12 opraw
oraz opracowanie projektu.
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12. Osiedle Wielowieś:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Plebańskiej - wykonanie wraz z
montażem 2 słupów i 6 opraw,
b) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Górki - wykonanie wraz z montażem
8 słupów i 11 opraw oraz
opracowanie projektu.
13. Osiedle Miechocin:
a) rozbudowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż 350 metrowej długości
odcinka ul. Żniwnej - wykonanie
wraz z montażem 12 słupów i 12
opraw oraz opracowanie projektu,
b) budowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż alejki na cmentarzu
parafialnym w Miechocinie wykonanie wraz z montażem 16
słupów i 16 opraw.
14. Osiedle Wielopole:
a) budowa oświetlenia parkingu i
drogi wyjazdowej za Urzędem
Miasta przy ul. Mickiewicza wykonanie wraz z montażem 5
słupów i 5 opraw oraz opracowanie
projektu,
b) dobudowa oświetlenia chodnika i
parkingu na drodze wewnętrznej
(będącej łącznikiem ulic
Wyspiańskiego i ul. Tracza)
pomiędzy budynkami ul.
Wyspiańskiego Nr 12-14 wykonanie wraz z montażem 10
słupów i 10 opraw oraz
opracowanie projektu.
15. Osiedle Podłęże:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Freyera - wykonanie wraz z
montażem 6 słupów i 6 opraw oraz
opracowanie projektu,
b) rozbudowa oświetlenia ul.
Czereśniowej - Bocznej - wykonanie
wraz z montażem 2 słupów i 7
opraw oraz opracowanie projektu.
16. Osiedle Dzików:
a) rozbudowa oświetlenia przy ul.
Marczaka - od skrzyżowania z ul.
Konfederacji Dzikowskiej do ul.
Słomki - wykonanie wraz z
montażem 5 słupów i 5 opraw oraz
opracowanie projektu.
b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy
Konfederacji Dzikowskiej - obok
bloku nr 7 - wykonanie wraz z
montażem 3 słupów i 3 opraw oraz
opracowanie projektu.
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6.

Bliżej zwierząt
bezdomnych - Aleja
Edukacyjna dla Dzieci i
Młodzieży w Schronisku.

Tarnobrzeg,
Obręb Kajmów,
Jezioro
Tarnobrzeskie

Zadanie przewiduje:
- budowę alei edukacyjnej z kostki
brukowej na terenie Schroniska
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(oświetlenie, ogrodzenie alei) i
elementami małej architektury
(ławki parkowe, stacje edukacyjne,
tablice informacyjne),
- zakup i montaż kontenera
administracyjno-biurowego dla
odwiedzających.

90 036,00 zł

GŁOSOWANIE

Poniżej zamieszczone tabele przedstawiają wyniki głosowania na projekty ,,małe” oraz ,,duże”.
Pogrubioną czcionką zaznaczono projekty wybrane do realizacji w 2020 roku.
Tabela 33. Wyniki głosowania na projekty ,,małe” budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Lp.

Tytuł projektu (pogrubione – wybrane do realizacji)

Ilość oddanych
głosów

1.

Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki
brukowej (osiedle Wielopole)

131

2.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” - ul. Kwiatkowskiego
oraz ul. Zwierzyniecka

278

3.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ulicy
M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ulicy J. Matejki

295

4.

Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie

314

5.

Budowa altany (osiedle Przywiśle)

320

6.

Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)

497

7.

Czyszczenie i pogłębianie stawu na osiedlu Wielowieś

650

8.

Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja - Osiedle Nagnajów

9.

Doposażenie placu zabaw (osiedle Stare Miasto)

233

10.

Doświetlenie ulic Ziołowa Boczna, Ziołowa (osiedle Podłęże)

134

11.

Łączy nas sport - Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika (osiedle Siarkowiec)

255

12.

Montaż tablic ekspozycyjnych (osiedle Stare Miasto)

176

106

63

13.

Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla - I Etap (osiedle Wielowieś)

647

14.

Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w
Mokrzyszowie - I Etap

215

15.

Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej (osiedle Wielowieś)

671

16.

Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - "Lasek Buloński" (osiedle
Przywiśle)

520

17.

Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego (osiedle Sielec)

155

18.

Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (osiedle Sobów)

493

19.

Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika (osiedle Stare Miasto)

222

20.

Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym (osiedle Dzików)

247

21.

Zakup i montaż krzesełek plastikowych (osiedle Ocice)

282

22.

Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego
w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin

268

Tabela 34. Wyniki głosowania na projekty ,,duże” budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Lp.

Tytuł projektu (pogrubiony – wybrany do realizacji)

Ilość oddanych
głosów

1.

Bliżej zwierząt bezdomnych - Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży
w Schronisku

176

2.

Kompleks boisk do sportów plażowych nad jeziorem Tarnobrzeskim

116

3.

,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” –
zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia
Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu.

146

4.

Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc
parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego - Plac Górnika.

80

5.

Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto.

6.

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczorekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

2453
284

REALIZACJA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW
W roku 2020 zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 10 projektów ,,małych”, które znalazły
się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2020. Zrealizowane projekty ,,małe” dotyczyły następujących
osiedli:
•
•
•
•

1 projekt na osiedlu Serbinów,
1 projekt na osiedlu Zakrzów,
2 projekty na osiedlu Przywiśle,
2 projekty na osiedlu Sobów,
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• 3 projekty na osiedlu Wielowieś,
• 1 projekt na osiedlu Ocice.
Zwycięski projekt ,,duży” pn. Widno i bezpiecznie doświetlamy nasze miasto” nie został
zrealizowany w roku 2020. Przedmiotowy projekt został zakwestionowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Miasto Tarnobrzeg odwołało się od decyzji RIO do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Ze względu na utrzymanie decyzji RIO przez WSA, Miasto Tarnobrzeg zaskarżyło
decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z uwagi na toczące się postępowanie przed NSA,
zadanie nie było możliwe do zrealizowania w 2020 r.
Poniżej zamieszczona tabela, przedstawia zrealizowane projekty ,,małe” w roku 2020.
Tabela 35. Projekty ,,małe” budżetu obywatelskiego na 2020 rok zrealizowane w 2020 roku.

Nr

Nazwa zadania

Termin
realizacji

Zakres

Koszty realizacji
w zł brutto

Osiedle Serbinów

1.

Bezpieczne przejścia dla
pieszych na Osiedlu
,,Serbinów” – ulicy
M. Dąbrowskiej (przy
Szkole Podstawowej Nr
10) oraz ulicy J. Matejki.

Wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście
dla pieszych) i T-27 (agatka) na jednolitym
seledynowym tle, 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).

22.12.2020 r.

2 879,53 zł
brutto

Osiedle Zakrzów

2.

Brama wjazdowa wraz
z furtką na Dębową
Polanę w Zakrzowie.

Zakup i montaż dwuskrzydłowej
automatycznej bramy wjazdowej na
Dębową Polanę wraz z utwardzeniem
terenu.

07.09.2020 r.

9 840,00 zł
brutto

Osiedle Przywiśle

1. Budowa altany.
3.

2. Relaks na terenach
zielonych Skalna Góra "Lasek Buloński".

1. 10.11.2020
r.
2. 05.10.2020
oraz 06.11.2020

1. Budowa altany o powierzchni do 25 m2
(działka o nr ewid. nr 292) wraz z jej
wyposażeniem (stoły i ławki), stanowiącej
docelowo miejsce spotkań integracyjnych
Mieszkańców Tarnobrzega.
2. Dostawa i montaż 7 ławek parkowych
oraz wymianę siedzisk na murku kręgu.
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1. 9 200,00 zł
brutto
2. 9 995,00 zł
brutto +
22 200,06 zł
brutto dołożone
w ramach
środków
budżetu
osiedlowego

Osiedle Sobów

1. Chodnik nad
Mokrzyszówką.

1. 17.07.2020 r.

4.
2. Rozbudowa parkingu
przy ul. Kościelnej.

2. 24.07.2020 r.

1. Budowa alei/deptaka o długości 90 mb
i szerokości 1 m z jednostronnym
obrzeżem na działce o nr ew. 226/3
(odcinek od ul. Olszowej do kładki
prowadzącej do Kościoła Parafialnego na
osiedlu Sobów).
2. Powiększenie istniejącego parkingu
przy Kościele Parafialnym na osiedlu
Sobów poprzez wykorytowanie terenu
o powierzchni 340,00 m2 oraz jego
utwardzenie warstwą tłucznia.

1. 10 000,00 zł
brutto
2. 9 996,67 zł
brutto

Osiedle Wielowieś

1. Odmulenie i pogłębienie stawu
zlokalizowanego na terenie u zbiegu ulic
Warszawska i Górki (działka o nr ewid.
1152/76) wraz z robotami towarzyszącymi
w zakresie usunięcia trzciny ze stawu,
wyregulowania i profilowania skarp
brzegów stawu.

1. Czyszczenie i
pogłębianie stawu.

5.

2. Odmulenie
i oczyszczenie stawu
przy ul. Grobla - I Etap.

1. 24.08.2020 r.

3. Poszerzenie chodnika
przy jezdni
ul. Warszawskiej
(osiedle Wielowieś).

3. 12.10.2020 r.

2. 24.08.2020 r.

2. Wykonanie I etapu odmulenia stawu
zlokalizowanego na działce o nr ewid.
102/102 wraz z robotami towarzyszącymi
w zakresie usunięcia roślinności oraz
oczyszczenia stawu ze śmieci.
3. Wykonanie poszerzenia chodnika przy
ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Odwet
Jędrusie do przystanku autobusowego.

1. 10 000,00 zł
brutto
+ 5 000,00 zł
brutto dołożone
w ramach
środków
Wydziału GKŚ
2. 10 000,00 zł
brutto
+ 5 000,00 zł
brutto dołożone
w ramach
środków
budżetu
osiedlowego
3. 9 800,00 zł
brutto
+ 242,48 zł
brutto ze
środków
bieżącego
utrzymania dróg

Osiedle Ocice
6.

Zakup i montaż
krzesełek plastikowych.

22.07.2020 r.

Wymiana starych ławek na nowoczesne
miejsca siedzące na boisku sportowym
OKS ,,Koniczynka” Ocice.
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9 950,00 zł
brutto

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2020 ROK

W 2020 r. Rada Miasta Tarnobrzega VIII kadencji 2018-2023 podjęła 158 uchwał. Dodać należy, że
na podstawie inicjatywy Prezydenta Miasta podjętych zostało 132 uchwały, co stanowi 84% wszystkich
uchwał podjętych przez organ stanowiący Miasta Tarnobrzega.
Zrealizowanych w całości zostało 116 uchwał. W trakcie realizacji pozostają 33 uchwały, które
dotyczą aktów normatywnych stanowiących prawo miejscowe, tryb i zasady realizacji zadań
realizowanych przez organ wykonawczy w okresie obowiązywania przedmiotowych uchwał.
Wojewoda Podkarpacki, jako organ nadzoru, unieważnił w całości 2 uchwały Rady Miasta, które
dotyczyły zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za wyniki sportowe oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego TSSE – Machów II. Wojewoda Podkarpacki unieważnił również
część zapisów w 2 kolejnych uchwałach Rady Miasta w sprawie odpadów komunalnych. Uchwały te w
niezakwestionowanej przez Wojewodę części zostały zrealizowane.
W przypadku 4 uchwał rozstrzygnięcia nadzorczego dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie. Rozstrzygnięcie RIO unieważniło część uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega
w zakresie dotyczącym realizacji budżetu obywatelskiego w kategorii projektu dużego oraz
wprowadzało do uchwały inne projekty do realizacji w ramach wspomnianej kategorii. Rozstrzygnięcie
to zostało zaskarżone przez Radę Miasta do WSPA w Rzeszowie oraz wniesiona została skarga
kasacyjna do NSA. Poza tym RIO w Rzeszowie unieważniło trzy kolejne uchwały dotyczące zmian w
budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Szczegóły wszystkich rozstrzygnięć zamieszczone
zostały w poniższej tabeli.
Jedna uchwała nie została zrealizowana ze względu na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia.
Jej realizacja jest uzależniona od decyzji Rządu w sprawie zniesienia ograniczeń.
Tabela 36. Stopień realizacji uchwał Rady Miasta Tarnobrzega podjętych w 2020 roku.
Lp.

Nr uchwały

Stopień realizacji

W sprawie:

1

XXIII/256/
2020

zmiany uchwały Nr XX/222/2019 Rady Miasta
Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

2

XXIII/257/
2020

zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego
Miasta Tarnobrzega

Zrealizowana

3

XXIII/258/
2020

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

4

XXIII/259/
2020

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2020 rok

W realizacji

Stwierdzona nieważność w części
dot. budżetu obywatelskiego (przez
Kolegium RIO w Rzeszowie, Uchwałą
Nr VII/783/2020 z dnia 25.02.2020 r.
W dniu 04.03.2020 r. skierowano
skargę do WSA, która została
oddalona wyrokiem z dnia
04.08.2020 r.
W dniu 08.10.2020 r. skierowano
do NSA
skargę
kasacyjną.
Rozstrzygnięcie sądowe nastąpi
na posiedzeniu niejawnym w dniu
9 czerwca 2021 r.
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5

XXIII/260/
2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany 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

6

XXIV/261/
2020

uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miasta Tarnobrzega

Zrealizowana

7

XXIV/262/
2020

uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i
Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega

Zrealizowana

8

XXIV/263/
2020

uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew pomników przyrody nr rej. 668 i 669 w Tarnobrzegu

Zrealizowana

9

XXIV/264/
2020

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej –
obręb Wielowieś w Tarnobrzegu

W realizacji

10

XXIV/265/
2020

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Zrealizowana

11

XXIV/266/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

12

XXIV/267/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

13

XXIV/268/
2020

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Zrealizowana

14

XXIV/269/
2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

15

XXIV/270/
2020

zmiany uchwały 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 2020 rok

W realizacji

16

XXIV/271/
2020

rozpatrzenia petycji

Zrealizowana

17

XXIV/272/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

18

XXIV/273/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

19

XXIV/274/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

20

XXIV/275/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

21

XXV/276/2
020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających
na terenie Miasta Tarnobrzega

Zrealizowana

22

XXV/277/2
020

przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega

Zrealizowana

23

XXV/278/2
020

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków” na terenie Gminy
Tarnobrzeg

Zrealizowana

24

XXV/279/2
020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

25

XXV/280/2
020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana
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W realizacji

XXV/281/2
020

ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie
Miasta Tarnobrzega oraz wysokości opłat i opłaty
dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich
pobierania

W realizacji

27

XXV/282/2
020

sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów
niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach
komunalnych Gminy Tarnobrzeg nie będących
drogami publicznymi oraz wysokości stawek za
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania

W realizacji

28

XXV/283/2
020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr
VII/783/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Zrealizowana

26

Stwierdzona nieważność (przez
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwałą Nr XII/1154/2020 z dnia
05.05.2020 r.)
Stwierdzona nieważność (przez
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwałą Nr X/1056/2020 z dnia
07.04.2020 r.)

29

XXVI/284/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

30

XXVI/285/
2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

31

XXVI/286/
2020

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” w 2020 r.

Zrealizowana

32

XXVII/287/
2020

przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości

Zrealizowana

33

XXVII/288/
2020

określenia zadań na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku
2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej

Zrealizowana

34

XXVII/289/
2020

przystąpienia Miasta Tarnobrzega do realizacji
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora ” oraz
Programu „Miasto Przyjazne Seniorom”

35

XXVII/290/
2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 27
marca 2020 r. znak P-II.4131.2.91.2020

Zrealizowana

XXVII/291/
2020

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr
ewidencyjnymi 647/1, 673 i 710 położonych w
Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność
Gminy Tarnobrzeg

Zrealizowana

XXVII/292/
2020

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr
ewidencyjnymi 547, 548, 422, 1346/2, 894, 888/2
położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów
stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Zrealizowana

36

37
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W realizacji

38

XXVII/293/
2020

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
ewidencyjnym 423 położonej w Tarnobrzegu obręb
Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg

39

XXVII/294/
2020

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w
Tarnobrzegu, obręb Dzików

Zrealizowana

40

XXVII/295/
2020

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w
Tarnobrzegu, obręb Wielowieś

Zrealizowana

41

XXVII/296/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów obręb
Tarnobrzeg

W realizacji

42

XXVII/297/
2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za
usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat
dodatkowych w komunikacji miejskiej

Zrealizowana

43

XXVII/298/
2020

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 kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Zrealizowana

44

XXVII/299/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

45

XXVII/300/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

46

XXVII/301/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

Zrealizowana

Stwierdzona nieważność (przez
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
Uchwałą Nr XVII/1546/2020 z dnia
14.07.2020 r.
47

XXVII/302/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

48

XXVII/303/
2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

49

XXVII/304/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

50

XXVII/305/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

51

XXVII/306/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

W dniu 11.08.2020 r. skierowano
skargę do WSA, która została
oddalona wyrokiem z dnia
10.09.2020 r. W dniu 12.11.2020 r.
złożono skargę kasacyjną do NSA.
Dnia 12.02.2021 r. NSA wyrokiem
oddaliło skargę.
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52

XXVII/307/
2020

rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

53

XXVII/308/
2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego

Zrealizowana

XXVIII/309
/2020

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu

W realizacji

XXVIII/310
/2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu sklepu
Kaufland w Tarnobrzegu

W realizacji

XXVIII/311
/2020

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów

Stwierdzona nieważność § 2 ust. 2
lit g, § 2 ust. 2 lit i, § 5 ust. 4, (na
podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody
Podkarpackiego)
w pozostałej części zrealizowana

57

XXVIII/312
/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tarnobrzeg

Stwierdzona nieważność § 1 ust 1
(na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody
Podkarpackiego)
w pozostałej części zrealizowana

58

XXVIII/313
/2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

Zrealizowana

59

XXVIII/314
/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Zrealizowana

60

XXVIII/315
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

61

XXVIII/316
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

62

XXVIII/317
/2020

rozpatrzenia petycji

Zrealizowana

63

XXVIII/318
/2020

rozpatrzenia petycji

Zrealizowana

64

XXVIII/319
/2020

rozpatrzenia petycji

Zrealizowana

65

XXIX/320/
2020

udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

66

XXIX/321/
2020

rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 r.

Zrealizowana

67

XXIX/322/
2020

udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Zrealizowana

XXIX/323/
2020

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu
obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy
Tarnobrzeg

Zrealizowana

54

55

56

68
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69

XXIX/324/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej,
Rubinowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów

Zrealizowana

70

XXIX/325/
2020

utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia
jej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. gen. Władysława
Sikorskiego w Tarnobrzegu

Zrealizowana

71

XXIX/326/
2020

utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia
jej w skład Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława
Staszica w Tarnobrzegu

Zrealizowana

72

XXIX/327/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

73

XXIX/328/
2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr
XV/1376/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Zrealizowana

74

XXX/329/2
020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Zrealizowana

75

XXX/330/2
020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

76

XXXI/331/
2020

odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu

Zrealizowana

77

XXXI/332/
2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru między
ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w
Tarnobrzegu

78

XXXI/333/
2020

zniesienia pomników przyrody

79

XXXI/334/
2020

regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Tarnobrzeg

W realizacji

80

XXXI/335/
2020

określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania
dotacji służących rozwojowi sportu

W realizacji

81

XXXI/336/
2020

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w
krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym

82

XXXI/337/
2020

sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr
1 i nr 2 położonych w Tarnobrzegu przy Placu
Bartosza Głowackiego 4 wraz z udziałami w częściach
wspólnych budynku i gruntu

83

XXXI/338/
2020

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w
Tarnobrzegu obręb Kajmów i obręb Ocice

Zrealizowana

84

XXXI/339/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb
Nagnajów

Zrealizowana

85

XXXI/340/
2020

wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w
Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg

Zrealizowana

W realizacji

Zrealizowana
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Stwierdzona nieważność (na
podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody
Podkarpackiego)
W realizacji

86

XXXI/341/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

87

XXXI/342/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

88

XXXI/343/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

89

XXXI/344/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

90

XXXI/345/
2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

XXXI/346/
2020

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

92

XXXI/347/
2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr
XVI/1467/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie

W realizacji

93

XXXI/348/
2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr
XVII/1546/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

W realizacji

94

XXXI/349/
2020

rozpatrzenia wniosku

Zrealizowana

95

XXXII/350/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok.

Zrealizowana

96

XXXII/351/
2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega.

Zrealizowana

97

XXXIII/352
/2020

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic
Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza
Głowackiego w Tarnobrzegu.

W realizacji

98

XXXIII/353
/2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice.

W realizacji

99

XXXIII/354
/2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej obręb
Mokrzyszów

W realizacji

100

XXXIII/355
/2020

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś.

Zrealizowana

101

XXXIII/356
/2020

zmiany przebiegu ulicy Żeglarskiej położonej w
Tarnobrzegu.

Zrealizowana

102

XXXIII/357
/2020

zmiany przebiegu ulicy Plażowej położonej w
Tarnobrzegu.

Zrealizowana

103

XXXIII/358
/2020

przystąpienia do Związku Miast Polskich

Zrealizowana

91

116

104

XXXIII/359
/2020

nadania imienia kortom tenisowym przy ul.
Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu.

Zrealizowana

105

XXXIII/360
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok.

Zrealizowana

106

XXXIII/361
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok.

Zrealizowana

107

XXXIII/362
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok.

Zrealizowana

108

XXXIII/363
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok.

Zrealizowana

109

XXXIII/364
/2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega.

Zrealizowana

110

XXXIII/365
/2020

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Zrealizowana

111

XXXIII/366
/2020

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w
krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.

W realizacji

112

XXXIII/367
/2020

określenia zadań na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku
2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej

Zrealizowana

113

XXXIII/368
/2020

pozbawienia drogi Nr 122087R – ul. Marii Curie
Skłodowskiej kategorii drogi gminnej i zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych

Zrealizowana

114

XXXIII/369
/2020

pozbawienia drogi Nr 122085R – ul. Marii
Dąbrowskiej kategorii drogi gminnej i zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych

Zrealizowana

115

XXXIV/370
/2020

w sprawie emisji obligacji serii A20, B20, C20, D20,
E20, F20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu,

Zrealizowana

116

XXXIV/371
/2020

w sprawie emisji obligacji serii G20 oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu

Zrealizowana

117

XXXIV/372
/2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

118

XXXIV/373
/2020

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Tarnobrzega

Zrealizowana

119

XXXV/374/
2020

przyjęcia do realizacji Programu psychologicznoterapeutycznego dla osób stosujących przemoc w
rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny” na
rok 2021

Realizacja uzależniona od stanu
epidemiologicznego w kraju

120

XXXV/375/
2020

uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

W realizacji
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XXXV/376/
2020

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 2021 rok

W realizacji

117

122

XXXV/377/
2020

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w Tarnobrzegu, obręb Ocice

W realizacji

123

XXXV/378/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Tarnobrzegu, obręb Sielec

W realizacji

124

XXXV/379/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr
1088/2 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej,
obręb Miechocin

W realizacji

125

XXXV/380/
2020

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr
1106/2, 1106/3 i 1106/4 położonych w Tarnobrzegu
przy ul. Żniwnej, obręb Miechocin

W realizacji

126

XXXV/381/
2020

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej - Machów II

127

XXXV/382/
2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Zrealizowana

128

XXXV/383/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

129

XXXV/384/
2020

przyjęcia „Miejskiego planu Adaptacji do zmian
klimatu dla Miasta Tarnobrzega na rok 2027”

130

XXXV/385/
2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

131

XXXV/386/
2020

zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

132

XXXVI/387
/2020

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021

Zrealizowana

133

XXXVI/388
/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami

Zrealizowana

134

XXXVI/389
/2020

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 2020 na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Zrealizowana

135

XXXVI/390
/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

Zrealizowana

136

XXXVI/391
/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o.
na lata 2017-2023

137

XXXVI/392
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

138

XXXVI/393
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

139

XXXVI/394
/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

140

XXXVI/395
/2020

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana
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Stwierdzona nieważność
(na podstawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody
Podkarpackiego)

W realizacji

W realizacji

141

XXXVI/396
/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zrealizowana

142

XXXVII/39
7/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

143

XXXVII/39
8/2020

zmian w budżecie na 2020 rok

Zrealizowana

144

XXXVII/39
9/2020

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 2020 na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Zrealizowana

145

XXXVIII/40
0/2020

zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

Zrealizowana

146

XXXVIII/40
1/2020

w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych

Zrealizowana

147

XXXVIII/40
2/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Tarnobrzeg

Zrealizowana

148

XXXVIII/40
3/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tarnobrzeg

Zrealizowana

149

XXXVIII/40
4/2020

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiącej
własność Gminy Tarnobrzeg

W realizacji

150

XXXVIII/40
5/2020

sprawie sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul.
Borów i ul. Strzeleckiej

W realizacji

151

XXXVIII/40
6/2020

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika
w formie kamienia pamiątkowego z tablicą
upamiętniającego założycieli i strażaków Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Mieszkańców wsi Ocice

W realizacji

152

XXXVIII/40
7/2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej - Machów II

Zrealizowana

153

XXXVIII/40
8/2020

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie Miasta
Tarnobrzega

Zrealizowana

154

XXXVIII/40
9/2020

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r.

W realizacji

155

XXXVIII/41
0/2020

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Tarnobrzegu na lata
2021 – 2023

W realizacji

156

XXXVIII/41
1/2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
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Zrealizowana

157

XXXVIII/41
2/2020

w sprawie wydatków budżetu Miasta i Miasta na
prawach powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z
upływem roku budżetowego

Zrealizowana

158

XXXVIII/41
3/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zrealizowana
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EDUKACJA

Przedszkola

Na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonuje 14 przedszkoli. Poniższa tabela zawiera dane
dotyczące liczby uczniów oraz nauczycieli i pracowników zatrudnionych w poszczególnych
przedszkolach.
Tabela 37. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – przedszkola.

L.p.

Nazwa jednostki i adres

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

Liczba
nauczycieli
(liczba osób)

Liczba etatów
administracji i
obsługi

1

Przedszkole Nr 1

93

9,82

17

11

2

Przedszkola Nr 2

88

9,39

12

10

3

Przedszkole Nr 3

100

9,38

15

10

4

Przedszkole Nr 4

98

9,31

11

10

5

Przedszkole Nr 5

80

9,35

13

12

6

Przedszkole Nr 6

83

8,35

11

11

7

Przedszkole Nr 7

118

13,08

18

15

8

Przedszkole Nr 8

61

5,89

8

8

9.

Przedszkole Nr 9

75

20,48

25

6

10.

Przedszkole Nr 12

100

8,27

11

7

11.

Przedszkole Nr 13

99

9,21

14

12

12.

Przedszkole Nr 15

120

11,08

16

14

13.

Przedszkole Nr 17

79

8,58

14

12

14.

Przedszkole Nr 18

63

6,52

10

10

Oferta edukacyjna przedszkoli
W 2020 roku oferta edukacyjna przedszkoli zawierała następujące elementy:
•
•
•
•
•
•

korzystanie z aplikacji iPrzedszkole na Platformie Innowacyjny Tarnobrzeg. Rodzice mają łatwy
dostęp do informacji, możliwość kontaktu z nauczycielami, korzystanie z aplikacji podczas
nauki zdalnej;
systematyczne zajęcia edukacyjno- wychowawcze i zabawy zgodnie z programem min:
rozwijanie mowy, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne, komputerowe,
muzyczne, ruchowe oraz język angielski i religia;
organizowanie edukacji włączającej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego;
udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci;
organizacja uroczystości;
zajęcia umuzykalniające- rytmika dla dzieci;
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•

prowadzenie stołówek przedszkolnych i serwowanie wyżywienia dla dzieci.

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych
„Mały miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski projekt edukacyjny celem, którego jest
rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami
podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce
i zagranicą. Program realizowany w modułach zaproponowanych przez organizatorów.
Ogólnopolski program „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania mająca na celu propagowanie
codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania
zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie
spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne - realizacja
we wszystkich grupach wiekowych przez okres całego roku szkolnego.
Ogólnopolski Program zdrowotno – profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”. Celem Programu
jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu
tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony
własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Realizacja elementów ogólnopolskiego programu „Chronimy dzieci” - cykli zajęć edukacyjno –
profilaktycznych na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz unikania zagrożeń
w Internecie.
Program „Przedszkole promujące zdrowie” - celem jest organizowanie warunków umożliwiających
dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i
innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje
stan zdrowia dziecka. Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa i zdrowia w życiu naszych
wychowanków.
Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury” celem programu jest
kształtowanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej dla dzieci oraz rodziców. Dbałość o zdrowie
dzieci poprzez propagowanie zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia
Pomoc materialna dla uczniów, nagrody i wyróżnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dofinansowanie obiadów przez MOPR;
Przekazanie w ramach pomocy dla dzieci i ich rodzin produktów pozyskanych z Banku
Żywności;
Regionalny konkurs plastyczny pod patronatem Tygodnika Nadwiślańskiego i Zakładów
Chemicznych „Siarkopol” ,,Od ziarna aż po plon”
Zbiórka karmy dla zwierząt z tarnobrzeskich schronisk;
Zbiórki zabawek dla Domu Dziecka w Skopaniu oraz w Tarnobrzegu.
Akcji „Góra grosza”
Zbiórka pluszaków w ramach akcji „Misie Ratownisie”;
Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

Działania z zakresu wychowania, profilaktyki, opieki i bezpieczeństwa
W 2020 roku dyrektorzy i pracownicy przedszkoli zapewniali bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
dzieci w przedszkolach. Przedszkola w miarę możliwości i utrudnień wynikających z sytuacji
epidemicznej w Polsce organizowały i brały udział w kampaniach społecznych oraz w propagowaniu
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aktywności społecznej sprzyjającej rozwojowi postaw charytatywnych w stosunku do osób
wymagających pomocy i wsparcia poprzez:
•
•
•
•

rozpowszechnianie informacji o prawach i obowiązkach w świetle obowiązujących przepisów
prawa;
rozmowy, pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy, podczas wyjazdu, a także
przemocy w rodzinie, dzieci dowiedziały się jak w takiej sytuacji powinno i należy się zachować;
udział w Akcji Sprzątania Świata – Polska – kampania społeczna we współpracy z Prezydentem
Tarnobrzega;
zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach.

Pomocy psychologiczno – pedagogiczna polegała na:
• rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych;
• rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
• aktywnym uczestnictwie rodziców w życiu przedszkola – zaangażowanie podczas pracy zdalnej.
Przedszkola na bieżąco współpracowały z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
W roku 2020 zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolach
i poza nim poprzez przestrzeganie wewnętrznych procedur w tym zakresie (odbierania
i przyprowadzania dzieci, stosowanie zasad bezpieczeństwa zabaw na placu zabaw, procedur
bezpieczeństwa w tym Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku
z emisją covid-19 poprzez następujące działania tj. prowadzenie zajęć, pogadanek i prelekcji na temat
czynników warunkujących bezpieczeństwo, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz
obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Nauczyciele mieli świadomość pełnej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci, podczas wszystkich zajęć:
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i egzekwowali je w praktyce, szczególnie w okresie
ryzyka zakażeniem koronawirusem.
Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnobrzegu - dzięki tym
działaniom dzieci 5, 6 – letnie we wrześniu były poddawane badaniom logopedycznym w celu wykrycia
ewentualnych wad wymowy. Przedszkolaki, które wymagały pomocy logopedycznej były nią objęte
uczestnicząc w zajęciach ze specjalistą – logopedą organizowanych regularnie w przedszkolach przez
cały rok szkolny.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – pomoc i udzielanie porad, wsparcie materialne
podopiecznych.
W ciągu całego roku dzieci uczyły się dbać o swoje zdrowie – zarówno w sytuacjach codziennych,
nadarzających się okazjach, jak i zaplanowanych poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz
zabawy. Podejmowane były na bieżąco działania dyrektorów i nauczycielek w związku z potencjalnym
ryzykiem zakażenia koronawirusem. Nauczycielki uczyły dzieci przestrzegania zasad higieny, aby
ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19 poprzez: prowadzenie zajęć, pogadanek, instruktaż
dokładnego mycia rąk. Personel przedszkola codziennie sprawdzał, czy urządzenia ogrodowe
są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Nauczyciele, wychodząc
z dziećmi do ogrodu przedszkolnego sprawdzali, czy furtka i brama przedszkolna są odpowiednio
zabezpieczone i zamknięte, sprawdzali czy stan znajdujących się na ogrodzie przedszkolnym urządzeń
technicznych stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Podczas zabaw w ogrodzie nauczyciel nie
oddalał się od swojej grupy. Nauczyciele zapoznawali dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania
ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach na terenie ogrodu przedszkolnego i podczas korzystania
ze sprzętu ogrodowego. Nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad reżimu sanitarnego.
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SZKOŁY PODSTAWOWE

Tabela 38. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok - szkoły podstawowe.

Lp.

Nazwa jednostki i adres

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

Liczba
nauczycieli
(liczba osób)

Liczba etatów
administracji
i obsługi

1

Szkoła Podstawowa nr 3

682

99,50

88

21

2

Szkoła Podstawowa nr 4

535

72,45

72

16

3

Szkoła Podstawowa nr 6

119

21,08

28

3

4

Szkoła Podstawowa nr 7

99

15,45

21

5

5

Szkoła Podstawowa nr 8

120

18,36

29

4

6

Szkoła Podstawowa nr 9

431

78,72

72

15

7

Szkoła Podstawowa nr 10

822

100,86

104

34

8

Szkoła Podstawowa nr 11

137

18,92

34

4

Miasto Tarnobrzeg realizując zadania gminy jest organem prowadzącym dla ośmiu obwodowych
szkół podstawowych są to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera z siedzibą w Tarnobrzegu przy
ul. Jana Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą
w Tarnobrzegu przy ul. Adama Mickiewicza 86, Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego
z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza 215 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława
Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Piętaka 53, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana
Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4, Szkoła Podstawowa nr 10 im Janusza Korczaka z
siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wincentego
Buczka z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Olszowej 1. Prowadzone szkoły posiadają szeroką ofertę
edukacyjną, dwie z nich specjalizują się w konkretnych aspektach edukacyjnych. W Szkole
Podstawowej nr 3 są prowadzone oddziały sportowe, zaś w Szkole Podstawowej nr 9 utworzono
oddziały integracyjne. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają świetlice, oraz możliwość
zorganizowania spożywania przez dzieci obiadów, w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 9, 10 funkcjonują
szkolne kuchnie. W szkołach podstawowych realizowane są innowacje pedagogiczne oraz edukacja
włączająca poprzez zbudowanie systemu wsparcia dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole m.in.
poprzez zatrudnianie według potrzeb specjalistów takich jak terapeuci, logopedzi, pedagodzy,
rewalidatorzy, socjoterapeuci oraz realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzony
przez Miasto Tarnobrzeg Program Innowacyjny Tarnobrzeg zapewnił nowe techniczne możliwości w
postaci e- dziennika i e- rekrutacji.

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych
Tarnobrzeskie szkoły podstawowe realizowały szereg programów edukacyjno-wychowawczych oraz
profilaktycznych. Poniżej znajduje się informacja dotycząca realizacji wspomnianych programów
w każdej ze szkół podstawowych, tj.:
Szkoła podstawowa Nr 3
•
•

Udział w tarnobrzeskiej edycji projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”;
Realizacja ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj formę’’;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizacja programu profilaktycznego w zakresie profilaktyki antynikotynowej Bieg
po Zdrowie- „ Nie pal przy mnie proszę” w kl. IV we współpracy z sanepidem;
Projekt -Zdrowy tryb życia bez alkoholu. Projekt realizowany był we współpracy
ze Stowarzyszeniem Esteka;
Realizacja programu „5 porcji zdrowia w szkole” w kl. II a, w oparciu o scenariusze zajęć
i ćwiczenia zgromadzone w Podręczniku Medycznym Programu ABC Zdrowego Żywienia pod
patronatem MEN;
Realizacja projektu ogólnopolskiego „Ortograficzna wyprawa”;
Realizacja międzynarodowego projektu „ Good Start”;
Realizacja ogólnopolskiego projektu „ Kierunek bezpieczeństwo”;
Realizacja projektu międzynarodowego „ Be Happy”;
Współpraca z MOPR:
− Realizacja programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017/2022”;
− Realizacja 3-letniego „Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2021-2023”
Realizowane innowacje pedagogiczne;
„Czytam z klasą lekturki z chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój
czytelnictwa wśród uczniów kl. I-III realizowany w roku szkolnym 2020/2021 w klasie 1c;
„Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” – innowacja pedagogiczna
prowadzona w roku szkolnym 2020/2021 w klasie 1c w oparciu o materiały dostępne
na stronie Uniwersytetu Dziecięcego;
3.Dalsza podróż klasy III a do zdobywania kompetencji kluczowych z Uczymy Dzieci
Programować”;
„Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”;
„Warzywa i owoce, które mają super moce”;
„Z Melpomeną za Pan Brat” – innowacją pedagogiczna z zakresu edukacji teatralnej;
„Mali artyści - kreatywnie i twórczo w świetlicy” – innowacja z zakresu plastyki;
„Zabawy i przygody w krainie przyrody – innowacja z zakresu przyrody i ekologii”.

Szkoła podstawowa Nr 4
•
•
•
•
•
•

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas 1-3 „ Nie pal przy mnie proszę”;
Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Ratujemy i uczymy ratować”;
Program Profilaktyki Czerniaka w klasach 7-8;
Program „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w klasach 4;
Program „Trzymaj formę”;
Dni Bezpiecznego Internetu.

Szkoła podstawowa Nr 6
•
•
•
•
•
•

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”;
Projekt „Mała książka- wielki człowiek” realizowany ze środków Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki
oraz Rzecznika Praw Dziecka;
Ogólnopolski Projekt edukacyjny z serią „Operacja”;
Program czytelniczy „Czytam sobie” organizowany przez Wydawnictwo HarperCollins Polska,
wydawcę książek z serii „Czytam sobie”, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej;
Ogólnopolskim programie edukacyjnym – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;
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•
•
•
•
•
•
•

Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”- mająca na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu
powstania w getcie warszawskim;
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”;
Ogólnopolska Kampania Edukacyjna "Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?"
zorganizowanej przez Fundację Archeologiczną Archeo pod patronatem honorowym Ministra
Edukacji Narodowej;
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – „Świetliczaki na tropie skrzydeł natury”;
Ogólnopolska Kampania „BohaterOn” mająca na celu upamiętnienie i podziękowanie
powstańcom warszawskim. Klasy 4,6 i 7 przygotowały kartki dla powstańców , które zostały
przekazane żyjącym bohaterom wydarzeń z 1944 roku;
Ogólnopolski program edukacyjny „Mogę być”, który zachęca do realizacji własnych marzeń i
pasji.
Akcja „Razem na święta” Szkolny Klub Wolontariusza był z wizytą u pensjonariuszy Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

Szkoła podstawowa Nr 7
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję.
Segreguję”;
Ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”. Uczniom zostały przypomniane zasady zdrowego
odżywiania;
Ogólnopolski program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa "Akademia Bezpiecznego
Puchatka";
Projekt zewnętrzny realizowany we współpracy z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Tarnobrzegu: „Nie mów drugiemu, co tobie nie miłe”. Tolerancja i wrażliwość w relacjach.
Słowa, które ranią- zajęcia realizowane w ramach zajęć z wychowawcą;
Nie hejtuję - reaguję! - projekt organizowany przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłęprzeprowadzenie zajęć dla uczniów kl. 1-7 przez pedagoga szkolnego i nauczyciela matematyki
i wychowawcę kl. 7;
Zajęcia profilaktyczne dla wszystkich uczniów SP nr 7 „Znamię! Znam je?”- czyli co musisz
wiedzieć o czerniaku skóry w ramach programu edukacyjnego rekomendowanego przez
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Polskie Towarzystwo
Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej;
Organizacja Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i Człowieka oraz Dnia Życzliwości
i Pozdrowień, Dnia Tolerancji. – zajęcia online;
Spotkanie uczniów klas I - III z przedstawicielami Policji w ramach akcji Bezpieczna Droga do
szkoły.
Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu - „Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów
Internetu” oraz „Odpowiedzialność prawna nastolatków”;
Realizacja zajęć w ramach akcji bezpieczeństwo na drogach - „Jestem widoczny, jestem
bezpieczny”;
Profilaktyka zapobiegania wszawicy – realizacja działań w ramach akcji „Problem z głowy”;
Konsultacje stacjonarne z humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych przedmiotów
dla uczniów w czasie nauki zdalnej (czerwiec 2020);
"Pięć sposobów na Eko-oszczędzanie SKO" - zajęcia ramach Światowego Dnia Oszczędzania 31.10.2020 na temat różnych sposobów oszczędzania -segregacja odpadów, wody, prądu,
drewna itp.;
Organizacja Dnia Otwartego Szkoły (luty 2020);
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Innowacje pedagogiczne:
•
•
•
•

- Mały Ratowniczek- nauka udzielania I pomocy,
- Do serca przytul psa- nauka dbania o zwierzęta, szacunku dla życia zwierząt,
- Przyjaźń bez barier- nacisk na wzajemne relacje z osobami niepełnosprawnymi,
- „Arteterapia, jako budowa kreatywności w szkole”- wykorzystywanie terapeutycznych
właściwości sztuki w praktyce.
Działania nauczycieli i pedagoga szkolnego w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno
– Wychowawczego w czasie edukacji zdalnej w dobie pandemii - zamieszczanie na stronie szkoły i
wysyłanie przez e-dziennik informacji dla uczniów i rodziców:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ręce Są Bardzo Ważne w Naszym Życiu - Dbaj o Nie – (film zajął II miejsce w konkursie aquanet)
Poznaj siebie - internetowy test predyspozycji.
Psychotesty online:
Eksperyment myślowy - sprawdź swój umysł.
Jaki rodzaj pamięci posiadasz?
Sprawdź w 30 sekund jak używasz swojego mózgu.
Przemoc domowa w czasie epidemii:
− Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii
koronawirusa,
− Plan awaryjny, cd. plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy
domowej w trakcie epidemii.
Jak reagować na przemoc domową?
Zanim sięgniesz po papierosa:
− Papierosy elektroniczne są szkodliwe – plakat gis
− Co zawiera dym papierosowy?
− Pokaż, że jesteś przeciw hejtowi w sieci. załóż pomarańczową sznurówkę, symbol akcji
#jestnaswiecej - materiał online.

Szkoła podstawowa Nr 8
•
•
•

•
•
•
•

Program Wychowawczo – Profilaktyczny;
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję.
Segreguję”;
Zajęcia profilaktyczne dla uczniów SP nr 8 „Znamię! Znam je?”- czyli co musisz wiedzieć
o czerniaku skóry w ramach programu edukacyjnego rekomendowanego przez Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie
Towarzystwo Onkologii Klinicznej;
Spotkanie uczniów klas I - III z przedstawicielami Policji w ramach akcji Bezpieczna Droga
do szkoły, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje;
Zajęcia dla uczniów prowadzone z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
„Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu” oraz
„Odpowiedzialność prawna nastolatków”;
Akcji bezpieczeństwo na drogach - „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.

Szkoła podstawowa Nr 9
•
•
•
•
•
•

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny;
Zawsze Razem;
Trzymaj Formę;
Nie Pal Przy Mnie Proszę;
Zachowaj Trzeźwy Umysł;
Przyjaciele Zippiego;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej;
Bieg po zdrowie;
Ogólnopolski program Edukacyjny „ Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”;
Ogólnopolski projekt „ Nowe technologie. Jak zmieniają świat?” w ramach programu
Uniwersytet Dzieci w Klasie objętego patronatem MEN;
„Bezpieczne wakacje”;
Ogólnopolski program profilaktyczny „ ABCDE czerniaka”;
Innowacje pedagogiczne między innymi: „Ważne sprawy”;
„Ja potrzebuję Ciebie a Ty potrzebujesz mnie – wszyscy jesteśmy wyjątkowi”;
„Programowanie z robotami Ozobot – TIK”, „ Zabawy z matematyka”;
Projekt „BohaterON- włącz historię”;
Ze względu na pandemię zakupiono pakiety edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowia i
uzależnień
(realizowane on-line).

Szkoła podstawowa Nr 10
Działania Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu w zakresie realizacji Szkolnego Programu
Profilaktyczno-Wychowawczego w roku kalendarzowym 2020 obejmowały działania edukacyjne
polegające na poszerzaniu wiedzy rodziców, nauczycieli, wychowawców na temat prawidłowości
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prowadzono także działania profilaktyczne
polegające na wspieraniu uczniów w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym , promowaniu
zdrowego stylu życia w kontekście zaistniałej sytuacji pandemicznej, a także działania wychowawcze
polegające na czuwaniu nad przestrzeganiem obowiązujących procedur, realizacją obowiązku
szkolnego, udzielaniu uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
Szkoła podstawowa Nr 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizacja zadań zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym;
Powszechna nauka pływania dla klas: I – V;
Program – obiady – MOPR;
,,Bezpieczna droga do szkoły’’;
,,Bezpieczeństwo w Internecie’’;
Akcja - ,, Góra Grosza’’;
Akcja - ,, Zakrętka’’;
,,Narodowe czytanie’’;
,,Sprzątanie Świata’’;
,,Pomóż i Ty’’;
,,Szkoła Promująca Zdrowie’’;
,,Kartka dla medyka’’;
,,Mała książka – wielki człowiek’’;
,,Ogólnopolski Program Czerniaka’’.

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych:
Szkoła Podstawowa nr 4 :
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Pierwszy projekt, o tematyce sportowej „We are a T.E.A.M.! Together EU and Me!” realizujemy
wspólnie z pięcioma europejskimi szkołami z Sycylii, Grecji, Bułgarii, Słowenii i Hiszpanii. Na realizację
tego projektu Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole kwotę 26 550
EUR;
Drugi projekt „PEER BULLYING AND ALTERNATIVE SOLUTIONS IN EUROPEAN ASPECT” realizujemy
wspólnie ze szkołami z Turcji, Portugalii, Czech, Anglii i Sycylii, w zakresie profilaktyki działań
wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie takim zjawiskom jak zastraszanie rówieśników,
agresja wśród uczniów, brak tolerancji. Budżet tego projektu to 29 040 EUR.
Szkoła Podstawowa nr 6:
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ” - pozyskana kwota 5 000,- zł, w tym wkład własny
organu prowadzącego 1 000,- zł.
Szkoła Podstawowa nr 7:
Udział 7 nauczycieli w projekcie grantowym Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:
Enter.
Zgłoszenie szkoły do projektu "Nie zmarnuj swojego talentu" realizowanego przez fundację–
RYMcerze.pl – finansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Tarnobrzegu. Przeprowadzenie zajęć online dla uczniów kl. 1-5 - grudzień 2020.
Szkoła Podstawowa nr 8:
•
•
•
•

Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III;
Zajęcia sportowe – SKS;
Mleko w szkole;
Owoce w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 10:
W szkole realizowanych jest 5 projektów w ramach programu Erasmus+. Uczniowie wraz
zagranicznymi partnerami pracują nad zagadnieniami z dziedziny ekologii, sztuki, informatyki,
matematyki i spraw społecznych. Chociaż rzeczywistość uniemożliwia realizowanie mobilności,
uczniowie pracują nad kolejnymi etapami projektów, pozostają w stałym kontakcie ze swoimi
partnerami w Europie zgłębiając badane zagadnienia, tworząc realne produkty swojej pracy. Doskonalą
przy tym umiejętności komunikowania się w języku angielskim (język wiodący wszystkich projektów),
nabierają umiejętności technicznych niezbędnych do pracy projektowej w warunkach, które
uniemożliwiają realne spotkania i dyskusje.
Szkoła Podstawowa nr 11:
Ministerialny program - ,,Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020:
doposażenie klasopracowni: chemii, fizyki, biologii, geografii.

Wnioski
W roku 2020 r. pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 tarnobrzeskie szkoły
podstawowe realizowały swoją misję edukacyjną. Poza realizacją swoich podstawowych zadań
w obiektywnie trudnych warunkach zewnętrznych, uczestniczyły również w programach edukacyjnowychowawczych i edukacyjnych, a także programach finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym
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unijnych. W kolejnych latach należy spodziewać się konieczności reakcji na skutki pandemii w zakresie
edukacji.
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Tabela 39. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – szkoły ponadpodstawowe.

L.p.

Nazwa jednostki i adres

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

Liczba
nauczycieli
(liczba
osób)

Liczba etatów
administracji i
obsługi

1

Zespół Szkół nr 1

748

96,20

69

13

2

Zespół Szkół nr 2

343

47,24

45

10

3

Zespół Szkół nr 3

497

63,92

60

17

4

Zespół Szkół

930

96,84

86

13

5

Liceum Ogólnokształcące

885

72,36

62

12

Miasto Tarnobrzeg jest organem prowadzącym dla 5 szkół ponadpodstawowych:
•
•
•
•
•

Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika
49
Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4
Zespołu Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 1B
Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 1
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 13.

Oferta edukacyjna
Każda z wyżej wymienionych szkół realizuje kształcenie na wielu atrakcyjnych i różnorodnych
kierunkach. Oferta edukacyjna obejmuje:
W Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego:
Technikum:
•
•
•
•
•
•
•

Technik informatyk;
Technik żywienia i usług gastronomicznych;
Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych;
Technik reklamy;
Technik usług fryzjerskich;
Technik organizacji turystyki;
Technik handlowiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
•
•
•
•

Kucharz;
Fryzjer;
Cukiernik;
Sprzedawca.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego:

131

Technikum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technik Spedycji;
Technik Logistyki;
Technik Architektury Krajobrazu;
Technik Rachunkowości;
Technik Ekonomista;
Technik Hotelarstwa;
Technik Eksploatacji Portów i Terminali;
Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich;
Technik Agrobiznesu;
Technik Usług Pocztowych i Finansowych (szkoła policealna);
Technik Administracji (szkoła policealna).

W Zespole Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego:
Technikum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technik budownictwa z innowacją architektoniczną;
Technik geodeta z elementami nawigacji;
Technik inżynierii sanitarnej (hydraulik);
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
Technik ochrony środowiska;
Technik budowy dróg;
Technik robót wykończeniowych w budownictwie z aranżacją wnętrz (innowacja);
Technik spawalnictwa;
Technik gazownictwa;
Technik dekarstwa.

Liceum ogólnokształcące - zajęcia pozalekcyjne w grupach o profilach:
•
•
•
•

pielęgniarsko – rehabilitacyjny;
ratowniczo – pożarniczy;
bezpieczeństwo wewnętrzne;
animator czasu wolnego.

Branżowa szkoła I stopnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
Ślusarz;
Monter sieci i instalacji sanitarnych (monter hydraulik);
Murarz – tynkarz;
Betoniarz – zbrojarz;
Cieśla;
Dekarz;
Stolarz.

W Zespole Szkół im. ks. St. Staszica:
Liceum:
•
•
•

biologiczno-chemiczne;
biologiczno-chemiczne z elementami ratownictwa medycznego;
matematyczno-fizyczne z rozszerzoną informatyką;
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• matematyczno-geograficzne;
• turystyczno-językowe;
• humanistyczne;
• mundurowe pod patronatem MON.
Technikum:
• Technik programista;
• Technik automatyk;
• Technik teleinformatyk;
• Technik mechanik;
• Technik pojazdów samochodowych;
• Technik elektronik;
• Technik elektryk;
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej z drukiem 3D.
Branżowa Szkoła I Stopnia:
•
•
•

Mechanik pojazdów samochodowych;
Elektromechanik;
Elektryk.

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika:
Klasy o profilach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematyczno -fizyczno -angielskim;
Matematyczno -inforamtyczno-angielskim;
Matematyczno -geograficzno-angielskim;
Biologiczno -chemiczno-matematycznym;
Biologiczno -chemiczno-angielskim;
Polonistyczno -biologiczno-angielskim;
Polonistyczno-geograficzno-angielskim;
Polonistyczno-historyczno-wos.

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych
W Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego:
Prowadzono działalność profilaktyczną, wychowawczą i pomoc uczniom w rozwiązywaniu
problemów poprzez:
•
•
•
•
•
•

szerzenie wiedzy o uzależnieniach, wynikających z nich zagrożeniach oraz sposobach
zapobiegania uzależnieniom;
organizowanie spotkań ze specjalistami na temat profilaktyki wychowawczej;
realizację programów profilaktycznych;
współpracę z instytucjami w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i uzależnieniom wśród
młodzieży;
dążenie do zagospodarowywania czasu wolnego ucznia poprzez zachęcanie do udziału
w kołach zainteresowań, konkursach, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych, itp.
konsekwentne eliminowanie postaw agresji i przemocy wśród młodzieży:
− umiejętne zażegnywanie konfliktów: przyswajanie metod i technik negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;
− zwracanie uwagi na kulturę słowa;
− nauka zachowań asertywnych;
− okazywanie uczniom zainteresowania ich problemami życiowymi;
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−

poszerzanie wiedzy własnej i uczniów na temat problemów okresu dojrzewania
i powodów frustracji prowadzących do agresywnych zachowań;
− zawieszenie gazetki „Gdzie szukać pomocy?”
− wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród młodzieży poprzez udzielanie skutecznej,
konstruktywnej pochwały.
Działania edukacyjno- informacyjne podejmowane przez Zespół Szkół nr 1: prowadzenie zajęć
edukacyjno – informacyjnych dotyczących zagadnień przemocy oraz umiejętności szukania pomocy
w sytuacjach trudnych.
Programy edukacyjno- informacyjne realizowane przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną w Tarnobrzegu: Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów Złośliwych Skóry
„Skóra pod Lupą” realizowany w ramach Programu Edukacyjnego „ Znamię. Znam je?”.
Uczniowie nabyli wiedzę na temat czerniaka, zwiększyli swoją świadomość w budowaniu
odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw. Uczniowie potrafią określić podstawowe cechy
czerniaka, a także wymienić zasady profilaktyki - czym jest profilaktyka i jakie płyną z niej korzyści.
Ponadto nabyli umiejętności samobadania skóry, potrafią rozróżnić czerniaka od zwykłego znamiona.
Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” Realizacja programu pozwoliła uczniom
szkoły na zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego
powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy
(profilaktyka pierwotna i wtórna), motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom
profilaktycznym przez całe życie, przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej
w środowisku lokalnym, dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania
cytologiczne.
Program edukacyjny „Podstępne WZW”. Realizacja programu w szkole dała możliwość
dostarczenia młodzieży informacji pozwalających na rozpoznanie a tym samym unikanie sytuacji, które
wiążą się z podwyższonym ryzykiem zakażenia.
Realizacja celów i założeń Szkolnego Klubu Honorowego Krwiodawcy „Prymasówka”.Szkoła
otrzymała Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi. Certyfikat jest nadawany za udział
w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki
zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata
2015-2020”
Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI Wojewódzki konkurs wiedzy logistycznej;
Debata „Czy warto prowadzić oszczędności”;
Konkurs językowy „English in logistics”;
Warsztaty lotnicze, multimedialne, graficzne (współpraca z WSiZ);
„Chroń Ziemię, to nasz dom”- ekowyzwanie- konkurs;
Konkurs na najlepsze zdjęcie pt „ 100 dni do matury”;
Lekcje ZUS – olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”;
Olimpiada ekonomiczna;
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa;
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;
Konkurs „8 wspaniałych”;
Werbinaria SGH;
Projekt domków dla owadów w ramach współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba;
Projekt koncepcji ogrodu sensorycznego w ramach współpracy ze Szkołą Specjalną
w Tarnobrzegu;
Konkurs fotograficzny – „Pokoloruj świat”;
Światowy Dzień Zwierząt – zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w obchodach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień;
Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji;
Cyberprzemoc – prezentacje na temat bezpieczeństwa w sieci;
Prezentacje- „Motywacje do nauki”;
„Stop fake friends”- używki, substancje psychoaktywne – cykl prezentacji;
Akcja Krew = życie;
Netykieta – jak zachować się podczas nauki zdalnej;
Warsztaty o tematyce emocjonalnej „Świadomość swoich słabych i mocnych stron. Budowanie
poczucia wartości”;
Udział w Światowym Dniu Depresji;
Udział w Światowym Dniu Autyzmu;
Warsztaty „Higiena zdrowia podczas nauczania zdalnego”;
„Racjonalne odżywianie się”- debaty na temat dbania o swoje ciało;
Hipokineza – długotrwała bezczynność ruchowa – warsztaty dla rodziców i uczniów;
Udział w akcjach WOŚP i Sprzątanie świata.

Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego:
•
•
•
•
•
•
•
•

Europejski Kodeks walki z rakiem – profilaktyka antynowotworowa.
Znamię! Znam je? – profilaktyka raka skóry, w tym czerniaka.
Wybierz życie – Pierwszy krok - profilaktyka zakażeń HPV i raka szyjki macicy.
Profilaktyka HIV i AIDS.
Stop cyberprzemocy – działania mające na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń
czyhających w sieci.
Wiem, co jem – zajęcia z dietetykiem.
Odpowiedzialność prawna nieletnich – prelekcja przedstawiciela KMP w Tarnobrzegu.
Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przeprowadzone przez pracowników Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Programy edukacyjno-wychowawcze, profilaktyczne skierowane do rodziców: Depresja. Rozumiesz.
Pomagasz.
Programy edukacyjno-wychowawcze, profilaktyczne skierowane do nauczycieli:
•
•
•

Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole - szkolenie online z zakresu podstawowych zasad
bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela zarówno w sieci jak i w szkole.
Przemoc karmi się milczeniem- profilaktyka zachowań agresywnych.
Depresja. Rozumiesz. Pomagasz- profilaktyka chorób związanych z psychiką człowieka.

Zespół Szkół im. ks. St. Staszica:
Główne obszary pracy prowadzono z uwzględnieniem poniższych problemów wiodących:
•
•
•
•

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów.
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
osób dorosłych.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
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•
•

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.
Realizowane są, uwzględnione w Programie Wychowawczo-Profilaktycznego, tematy wiodące
na bieżący rok szkolny, zwłaszcza Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach
oświatowych, Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, Wychowanie
do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, Kształtowanie postaw
i respektowanie normy społecznych.

W roku szkolnym 2020 szkoła podjęła następujące działania:
Pracę zorientowano na realizację kierunków polityki oświatowej państwa tj.:
•

•
•

•

•

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów poprzez realizację zapisów w programach nauczania
i wychowawczych poszczególnych klas.
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji osób
dorosłych poprzez wykorzystanie metod i technik edukacji zdalnej dostosowanej do specyfiki
tego kształcenia.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez
dostosowanie metod pracy oraz udzielenie na terenie szkoły pomocy psychologicznopedagogicznej
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych poprzez
edukację cyfrową, profilaktykę uzależnienia cyfrowego oraz działania zapobiegające
nadużyciom w sieci.
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i norm
społecznych poprzez realizacje klasowych programów wychowawczych, przedsięwzięć
szkolnych i o charakterze lokalnym oraz współpracy ze środowiskiem.

Monitorowano realizację programu poprzez: obserwacje, rozmowy z wychowawcami klas,
nauczycielami, konsultacje z uczniami i rodzicami.
Szkoła organizuje i udzielała pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z: rodzicami
uczniów lub pełnoletnimi uczniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży takimi jak Sąd, MOPR. Osobami inicjującymi objęcie
ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną byli: uczniowie, rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele,
higienistka szkolna, kurator sądowy, asystent rodziny, pracownik poradni psychologicznopedagogicznej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej - Internetu, platformy „Pearson”
ePanel oraz Microsoft Teams.
W ramach wywiadówki i lekcji wychowawczych, zapoznano rodziców i uczniów z zadaniami Szkoły
Promującej Zdrowie – ulotka: „Górnik – Szkołą Promującą Zdrowie”. -Szkoła brała udział w akcji
„Sprzątanie świata”.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w akcjach oddawania krwi.
Realizacja programów doskonalenia zawodowego:
•
•

„Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line”;
„Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące egzaminu maturalnego z fizyki,
matematyki, chemii, geografii, biologii w roku szkolnym 2020-2021.";
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•
•
•
•
•

„Teamsy od podstaw – warsztaty z Microsoft Teams”;
„MS Teams + Office 365 w pracy nauczyciela”;
„Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie - narzędzia i metody pracy przydatne
w kreowaniu uczącej się społeczności”;
Projekt Polsko - Norweski -„Zdrowy Styl Życia- Myślimy globalnie, działamy lokalnie”;
Systematycznie, każdy nauczyciel przedmiotów matematyczno- przyrodniczych uczestniczy
w szkoleniach i webinariach organizowanych przez wydawnictwa i uczelnie.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika:
Szkoła w 2020 r. realizowała i nadal realizuje następujące programy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ars, czyli jak dbać o miłość;
Podstępne WZW;
Wybierz życie;
Znamię! znam je;
Cyberprzemoc;
Dziękuję nie pije;
Pilotażowe lekcje dotyczące prawoznawstwa;
Doradztwo zawodowe;
Potencjalni dawcy szpiku kostnego;
Warsztaty teatralne;
Współpraca z ZUS, komendą miejską policji, strażą miejską, TDK, PPP i innymi instytucjami;
Organizacja działań charytatywnych dla wspólnoty chleb życia;
Ratownictwo medyczne;
Zespół radiowęzła szkolnego;
Webmastering.

Realizowane są również zagadnienia wynikające z Planów Pracy Wychowawczej zawierające
tematykę bezpieczeństwa i profilaktyki.
Na bieżąco realizowane są działania korekcyjno-edukacyjne, kształtowane są postawy uczniów
i rodziców poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne. Szkoła prowadzi również
pedagogizację rodziców, podnosi kwalifikacje kadry pedagogicznej i współpracuje z różnymi
instytucjami. Nauczyciele oferują uczniom różne nieagresywne formy spędzanie wolnego czasu np.:
SKS i inne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych
Zespół Szkół nr 1 im. ks. Kard. St. Wyszyńskiego:
Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa
Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych,
językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek
pracy.
1. Projekt pt.: „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”.
Data rozpoczęcia: 2018-07-16.
Data zakończenia: 2020-07-15, ze względu na pandemię czas realizacji przedłużony do 15.07.2021
r.
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kwota dofinansowania:: 149 624,00 €.
W ramach projektu 59 uczniów odbyło 2-tygodniowe praktyki w Maladze w Hiszpanii,
w projekcie wzięli udział uczniowie 3 klas technikalnych, kształcących w zawodach: technik
informatyk, usług fryzjerskich, obsługi turystycznej, żywienia i usług gastronomicznych.
Na czerwiec 2021 planowany wyjazd grupy 19 uczniów z klas technikum informatyk i obsługi
pasażerów.
2. Projekt pt." Międzynarodowe doświadczenia inspiracją dla rozwoju".
Data rozpoczęcia: 01.09.2020.
Data zakończenia: 30.04.2022.
kwota dofinansowania:144 344,00 €.
W ramach projektu 76 uczniów odbędzie 2-tygodniowe praktyki w Maladze w Hiszpanii,
uczestnikami projektu są uczniowie 2 i 3 klas technikalnych, kształcących w zawodach: technik
informatyk, usług fryzjerskich, obsługi pasażerów, obsługi turystycznej, organizacji reklamy,
żywienia i usług gastronomicznych.
Planowane terminy praktyk: wrzesień -październik 2021 i maj 2022.
Szkoła uzyskała AKREDYTACJĘ na okres 3 lat. Akredytacja zapewnia uproszczony sposób
wnioskowania i uzyskiwania dofinansowania do realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+
Sektora: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz jest gwarancją regularnego otrzymywania
dofinansowania na działania związane z mobilnością w okresie 01.09.2021 - 31.08.2024. W ramach
Akredytacji planowane są praktyki zawodowe dla 207 uczniów i 41 pracowników.
Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego:
•
•
•

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów . Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność
naszym atutem” (POWER).
Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” – Erasmus+.
Zadania publiczne w tematyce ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym
(UM):
− „Jestem wolny od nałogów”
− „Sportowy dzikowiak 2020”
− Zajęcia sportowe dodatkowe SKS w ramach programu MKDNiS.

Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu:
Power Vet - Projekt praktyk zagranicznych dla klas technikum budownictwa i robót
wykończeniowych oraz technikum odnawialnych źródeł energii pod nazwą „Mobilność – Szansa
Na Sukces”. Finansowany jest ze środków programu POWER VET. Dwie grupy wyjazdowe: technikum
budownictwa i robót wykończeniowych będzie pracować w Hiszpanii a technikum odnawialnych
źródeł energii we Włoszech. Projekt trwa 18 miesięcy. Jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą grupa
„hiszpańska” zrealizuje projekt w czerwcu 2021 a grupa „włoska” na przełomie września i października
2021. Budżet projektu to 25 0786,41 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych
uczniów, rozwinięcie umiejętności językowych oraz rozbudowa ich świadomości społecznej w
kontekście kontaktów międzynarodowych.
Profilaktyka uzależnień od alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych – warsztaty
przeprowadzone przez psychologa z PPP w Tarnobrzegu w ramach projektu finansowanego przez
Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka”.
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Projekt organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka” z zakresu Sportu i Turystyki
w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży na kwotę 2 250 zł pt. „Zajęcia turystyczno-krajoznawcze
i sportowe dla dzieci, młodzieży i Mieszkańców internatu ZS nr 3 w Tarnobrzegu”.
Projekt organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka” w ramach zajęć pozalekcyjnych
dla młodzieży z zakresu Ochrony zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym na kwotę 7 000 zł
pt. „aktywność fizyczna i zdrowy styl życia szansą sukcesu zawodowego”.
Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu:
Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Badanie jest jednym
z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów
szkolnictwa branżowego, rozwijanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Instytut
Badań Edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane
do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Podpisano porozumienie z CKE w Krakowie w sprawie przeprowadzenia próbnego zastosowania
zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach realizacji Projektu
pn. „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego – etap II. „Przedmiot porozumienia jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 2.15. W ramach współpracy uczniowie jak
i
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych
mogą
zapoznać
się
z przykładowymi
zadaniami egzaminacyjnymi z kwalifikacji dla podstawy programowej 2019r, które są przez nich
testowane podczas próbnych egzaminów. Wpływa to na podniesienie jakości kształcenia. Ponadto
w wyniku tego porozumienia szkoła otrzymuje dodatkowe środki finansowe, które są wykorzystywane
na zakup wyposażenia pracowni. Umowa obejmuje próbne egzaminy dla kierunków: Technik
teleinformatyk, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Dzięki efektywnej pracy nauczycieli i uczniów szkoła może się pochwalić 13 stypendystami Zarządu
Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie zdolnych – szkolnictwo zawodowe i ogólne
współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ubiegłym roku kalendarzowym 2020- nie był realizowany żaden projekt unijny. Ostatnie
realizowane to wyjazd do Irlandii dla uczniów Technikum zakończony jesienią 2019, oraz Synergia2019r.
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika:
Projekt Culture shadow-cultural learning cookbook jest przewidziany do realizacji od 1.09.2019
roku do 31.08.2021 roku. Budżet projektu dla szkoły, które pełni w nim rolę koordynatora wynosi
28 317,00 Euro. Projekt jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna-wymiana dobrych praktyk. W projekcie biorą również
udział szkoły średnie z Łotwy, Turcji i Włoch. Są to: Rigas 31. Vidusskola Ryga/ Łotwa, Metin Nuran
Cakallikli Anadolu Lisesi Antalya/Turcja, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore «Sebastiano
Mottura» Caltanisetta/Sycylia.
Równolegle z pracą projektową w szkołach prowadzony będzie projekt eTwinning pod tym samym
tytułem.
Głównym celem projektu jest ponowne odkrycie i eksploracja lokalnej i narodowej kultury wraz
ze wzrostem kompetencji kluczowych uczniów takich jak: świadomość i ekspresja kulturowa. Wzrost
wiedzy i świadomości na temat kultury i dziedzictwa społeczności lokalnej, narodowej, Europejskiej
i ich miejsca w świecie. W tym projekcie szkoła chce uświadomić uczniom wpływ kultury
na kształtowanie i socjalizację człowieka; komunikacja w języku ojczystym i obcych. Celem jest
promowanie podejścia komunikacyjnego i kompleksowego do uczenia się i nauczania języków; rozwój

139

kompetencji cyfrowych poprzez użycie ICT w projekcie, wytwarzaniu jego produktów
i upowszechnianiu rezultatów; inicjatywa i przedsiębiorczość poprzez praktyki obserwacyjne
w zawodach i instytucjach związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym.
Projekt Leben und geniessen in Franken und im Karpatenvorland– ein deutsch-polnisches
Kochbuch (mit Crossoverkueche) jest przewidziany do realizacji od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 r..
Budżet projektu dla naszego liceum wynosi 23 112,00 Euro. Projekt jest w całości finansowany
ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.
W projekcie biorą udział również szkoły z Niemiec – Deutschhaus Gymnasium z Miasta Wurzburg.
Cele projektu i planowane rezultaty: poszukiwanie informacji i pogłębienie wiedzy na temat grup
etnicznych zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii, ich historii, kultury życia i jedzenia;
komunikacja w języku ojczystym i obcym. Kontakt z żywym językiem w codziennych sytuacjach oraz
wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych w praktyce; rozwój kompetencji cyfrowych poprzez
użycie ICT w projekcie, wytwarzaniu jego produktów i upowszechnianiu rezultatów; pogłębienie
wiedzy o społeczeństwie i kulturze, rozwijanie kreatywności; uświadomienie roli kuchni i kultury
gotowania oraz jedzenia w życiu każdego człowieka jako jednostki społecznej, wymiana wartości
międzynarodowych; wspólnie wydana książka kucharska z autorskimi przepisami uczestników
projektu.
Kontynuacja pierwszego w Polsce innowacyjnego projektu HOBOS w ramach programu Erasmus
Plus (aplikacja została złożona do Agencji Narodowej w Niemczech), w projekcie jest 10 szkół z Europy,
organizacje Europafels i Since of Stage oraz Uniwersytet w Monachium. Projekt ma ściśle naukowy
charakter i bada życie pszczół pasiecznych, z wykorzystaniem sensorycznego zapisu istotnych wartości
pomiarowych wewnątrz i wokół ula. Dzięki rozpowszechnieniu tego projektu w formie europejskiej
sieci, uzyskano ogromne możliwości badawcze i edukacyjne. Na wiosnę 2015 roku powstał na terenach
przyległych do szkoły prototyp ula wyposażony w sensory oraz stację meteorologiczną. Elementy
te zostały zbudowane i zainstalowane przez partnerów z Niemiec. Poprzez sieć HOBeeBoxes uczniowie
sami zbierają dane, komunikują się między sobą oraz opracowują wspólne projekty lekcji.
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Łączna kwota przyznana na realizację zadania
wynosi 18 400,00 zł, w tym kwota dotacji celowej 14 000, 00 zł.
Szkoła od lat realizuje programy i projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej. Działania te prowadzą do wzbogacenia oferty szkolnej,
uczą pracy w grupach, przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz pozwalają na rozwój
sprawności i umiejętności uczniów w różnych obszarach. Realizowane programy i projekty z
komponentem międzynarodowych są często nagradzane w Polsce i za granicą oraz uznawane jako
przykłady dobrych praktyk. Uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach o zasięgu
ogólnopolskim. Rezultaty potwierdzają indywidualizację pracy z uczniem zdolnym i podkreślają pracę
nauczycieli ukierunkowaną na rozwój zainteresowań i umiejętności. Działania te przekładają się
na rozwój szkoły i odbijają echem wśród społeczności lokalnej, co gwarantuje ustawiczny sukces
w procesie rekrutacyjnym.

Wnioski z pracy szkół ponadpodstawowych:
Zespół Szkół nr 1 im. Kard. St. Wyszyńskiego:
Uczniowie szkoły wyjeżdżają na praktyki do Arłamowa, pływają promami do Szwecji gdzie
zdobywają dodatkowe umiejętności, co roku otrzymujemy zgodę na kontynuację eksperymentu
pedagogicznego technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych.
Od września 2021r. wprowadzamy innowację do kierunku technik informatyk – „Obsługa
bezzałogowych statków powietrznych”, technik żywienia i usług gastronomicznych – „Coaching
zdrowia i żywności, technik reklamy – „Social media”. Na wyposażeniu szkoły mamy zakupiony dron.
Nauczyciel naszej szkoły został przeszkolony do stopnia instruktora i egzaminatora obsługi
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i eksploatacji dronów. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Co roku mamy duży nabór
do klas pierwszych.
Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego:
Pomimo trudnego z oczywistych względów bieżącego roku szkolnego szkole udało się zrealizować
wiele inicjatyw przedsięwzięć między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doposażyć pracownie szkolne;
Wyremontować i doposażyć pracownię hotelarstwa;
Zainstalować nowoczesną bramę wjazdową na teren szkołą;
Wykonać termomodernizację małej hali sportowej;
Założyć radiowęzeł szkolny (prośba SU);
Modernizacja sieci informatycznych w pracowni ekonomicznej;
Montaż rolet w salach dydaktycznych;
Zagospodarowanie części terenu szkolnego pod łąkę kwietną;
Mimo nauki zdalnej osiągnęliśmy bardzo wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie (w dwóch sesjach);
Wśród naszych uczniów mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów, Marszałka
Województwa Podkarpackiego dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, laureatów
konkursów i olimpiad na szczeblu krajowym;
Rozwijamy działania proekologiczne;
Pozyskaliśmy nowe (na kolejne lata) projekty unijne.

Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu:
Szkoła przeprowadziła remonty z wykorzystaniem własnych sił w ramach zajęć praktycznych
uczniów wyremontowano:
•
•
•
•
•

Korytarz sali gimnastycznej szkoły; gruntowny remont posadzki, ścian, sufitu i drzwi
do pomieszczeń w ciągu sportowym.
Boisko wielofunkcyjne przy szkole, wykorzystanie terminu gwarancji, zgłoszenie
do wykonawcy i odnowienie ubytków w piłko chwytach, namalowanie na nowo linii, oznaczeń
boiska.
Gruntowny remont dwóch klasopracowni.
Kontynuacja remontu Sali Konferencyjnej (Patrona Szkoły).
Projekt, aranżacja i wykonanie części wypoczynkowej i cichej nauki korytarza II piętra szkoły.

Ze względu na zaistniałą sytuację niemożliwe było organizowanie spotkań dla uczniów
z przedstawicielami firm budowlanych. Niemniej jednak na początku semestru 24 lutego 2020 r.
odbyło się szkolenie z Firmy Festool dla uczniów technikum i szkoły branżowej
Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu:
W 2020r. szkoła pracowała zarówno stacjonarnie jak i hybrydowo oraz zdalnie. Praca zdalna
z uczniami odbywała się na platformach edukacyjnych głównie na Teamsach. Dzięki temu zapewniono
lepszą organizację i kontrolę pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Tradycyjnie od wielu lat szkoła
organizuje kursy z kwalifikacji zawodowych dla uczniów np. operator wózków widłowych, spawanie
w technologii TIG oraz operator koparko-ładowarek. Do nowych zawodów nauczanych w szkole dzięki
wsparciu Urzędu Miasta tworzone są pracownie zawodowe dostosowane do wymogów
egzaminacyjnych np. technika automatyka, programisty, teleinformatyka. Pozyskano i zakupiono już
większość wyposażenia (komputery i oprogramowanie do tych pracowni), również dzięki otrzymaniu
darowizny z firmy FENIKS METALS.
Szkoła jako jedyna w Tarnobrzegu współpracuje
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z ze stowarzyszeniem „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny” w realizacji projektu Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego w zakresie działania 9.4 - Poprawa jakości kształcenia
zawodowego. Tytuł: Podkarpacka Akademia Motoryzacji –Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II.
Dzięki takim działaniom podnosi jakość pracy i ma możliwość doposażenia pracowni oraz
przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli. Szkoła bierze udział poprzez ankiety
w realizacji ogólnopolskiego projektu pt. „Rola pracodawców w doskonaleniu nauczycieli kształcenia
zawodowego - nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki
zawodu”. Badanie jest jednym z etapów prac nad systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli
rozwijanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika:
Szkoła od lat realizuje programy i projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej. Działania te prowadzą do wzbogacenia oferty szkolnej,
uczą pracy w grupach, przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz pozwalają na rozwój
sprawności i umiejętności uczniów w różnych obszarach. Realizowane programy i projekty z
komponentem międzynarodowych są często nagradzane w Polsce i za granicą oraz uznawane jako
przykłady dobrych praktyk.
Uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Rezultaty
potwierdzają indywidualizację pracy z uczniem zdolnym i podkreślają pracę nauczycieli ukierunkowaną
na rozwój zainteresowań i umiejętności. Działania te przekładają się na rozwój szkoły i odbijają echem
wśród społeczności lokalnej, co gwarantuje ustawiczny sukces w procesie rekrutacyjnym.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

Zespół Szkół Specjalnych na terenie Miasta Tarnobrzega ma swoją siedzibę przy ul. Kopernika 18.
Jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głębokim, ze sprzężeniami, autyzmem, w tym
Zespołem Aspergera.
W ramach działalności wspiera rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego rodziny.
W roku 2020 do placówki uczęszczało 79 uczniów z różnymi dysfunkcjami, 4 dzieci realizujących
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 85 dzieci na WWRD.
Tabela 40. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – Zespół Szkół Specjalnych.

Nazwa jednostki i adres

Zespół Szkół Specjalnych

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

Liczba
nauczycieli
(liczba osób)

Liczba etatów
administracji i
obsługi

79

56,94

61

18

Cykl kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych obejmuje:
•
•

szkołę podstawową (ośmioletni)
szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym (trzyletni)
Szkoła posiada w swoich zasobach pracownie:
• komputerowe
• plastyczno - techniczną
• gastronomiczne
• integracji sensorycznej
• muzyczną
• pracownię ceramiczną.
Szkoła realizuje zadania poprzez wykorzystanie możliwych metod takich jak pedagogikę zabawy,
programy aktywności M. Ch. Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę Dobrego
Startu M. Bogdanowicz, program M. Frostig, wspomaganie komputerowe oraz techniki relaksacyjne.
Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych
Program wychowawczo-profilaktyczny pod hasłem „Chcę być sobą – wiem co dla mnie jest dobre”
zatwierdzony do realizacji przez grono pedagogiczne i radę rodziców. Realizowany jest zgodnie z
planem.
Realizowano założenia zawarte w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych
opracowanych przez zespół specjalistów na dany etap edukacyjny dla danego ucznia oraz
modyfikowany w miarę potrzeb.
IPETy realizowano zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Szkoła realizuje programy:
•
•

Szkoła Promująca Zdrowia;
Owoce, warzywa i mleko w szkole – Program dla Szkół;
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• Szkoła bez przemocy;
• Klub Sportowy Orange.
Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne zgodne z planem innowacji, zatwierdzonym przez
dyrektora szkoły:
• „Kuchnie świata”.
• „Kreatywnie z klasą”.
Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ministerialnych: Program „Za
życiem”

Wnioski
Efekty kształcenia specjalnego:
•
•
•
•

Uczniowie realizują podstawę programową, uzyskują kompetencje w zakresie funkcjonowania
społecznego, samoobsługi i komunikacji, efekty działań widoczne są w poprawie jakości ich
życia, lepszego rozumienia otaczającego świata.
Efektem terapii jest wyciszenie zachowań trudnych, zmniejszenie agresji, poprawienie relacji
w grupie, wytworzenie właściwych nawyków.
Dzięki możliwości osiągania sukcesów w szkole i poza nią uczniowie podnoszą swoją
samoocenę, zyskują wiarę we własne siły.
Uczniowie dzięki uczestnictwu w innowacjach pedagogicznych budują poczucie wspólnoty,
sprawstwa, uczą się nowych technik plastycznych, artystycznych, poszerzają wiedzę na temat
geografii, kultury, historii kuchni z całego świata, uczą się nowych smaków, umiejętności
gastronomicznych, układania jadłospisów, dekorowania potraw.

Efekty udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
•
•
•
•
•

pozwoliła na stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego oraz rozwój i stabilizacja
procesów emocjonalno-motywacyjnych;
stosowane metody terapii rozwinęły pamięć, uwagę, myślenie, spostrzeganie i rozumienie
przez uczniów otaczającej rzeczywistości;
pogłębianie umiejętności społecznych oraz rozumienia norm i zasad postępowania;
rozwinięcie umiejętności samokontroli, rozwijania rozumienia uczuć własnych i innych osób
w konkretnych sytuacjach, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z nagromadzonymi
emocjami;
uległa zwiększeniu ilości uczniów, którzy do komunikacji używają mowy czynnej, prowadzą
dialog z rówieśnikami i osobami dorosłymi, posiadają bogaty zasób słownictwa, potrafią mówić
poprawnie i zrozumiale dla otoczenia, wyrażają swoje emocje, potrzeby za pomocą symboli
PCS, są bardziej samodzielne w codziennym funkcjonowaniu, lepiej rozumieją świat i zasady
życia społecznego.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), funkcjonujące dotychczas jako Centrum Kształcenia
Praktycznego (CKP) mieści się w Tarnobrzegu przy ul. M. Kopernika 5 oraz ul. Św. Barbary 1C.
Tabela 41. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – Centrum Kształcenia Zawodowego.

Lp.

Nazwa jednostki i
adres

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

Liczba
nauczycieli
(liczba osób)

1

Centrum Kształcenia
Zawodowego

487

25,73

21

Liczba
etatów
administracji
i obsługi

Liczba
budynków,
w których
mieści się
CKZ

4

2

Kierunki kształcenia
1. Branża mechaniczno-samochodowo- energetyczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 MG.18 / MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz
naprawa pojazdów samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych (zawód wygaszony możliwość kształcenia)
741203 MG.12. / MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów
pojazdów samochodowych.
Ślusarz 722204 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Mechanik moner maszyn i urządzeń 723310 (możliwość kształcenia) MEC.03. Montaż i obsługa
maszyn i urządzeń.
Elekromechanik741201 (możliwość kształcenia) ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
elektrycznych.
Elektryk 741103 (możliwość kształcenia) ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Operator obrabiarek skrawających 722307 (możliwość kształcenia w zakresie obrabiarek
konwencjonalnych).
Technik pojazdów samochodowych 311513 MG.18. / MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz
naprawa pojazdów samochodowych.
Technik mechanik 311504 MG.20 / MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi albo MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Technik elektryk 311303 (możliwość kształcenia) ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Technik spawalnik 311516 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi lub MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 BD.17 / ELE .10 Montaż
i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; ELE.11E eksploatacja urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej.
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2. Branża budowlana:
•
•
•

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 BD.04. Wykonywanie
robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; BUD.11. Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 BD.04. Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; BUD.11. Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Technik budownictwa 311204 BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjnobudowlanych, BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Wnioski
Ubiegły rok to prowadzenie działalności w warunkach pandemii , co powodowało znaczne
ograniczenie możliwości prowadzenia zajęć, praktyk czy podejmowania prac na rzecz innych
placówek Miasta. Nie mniej udało się z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzić egzaminy
zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów ze szkół współpracujących, a także
przeprowadzono kurs spawalniczy w metodzie MAG 135 dla uczniów ZSP 3 w Tarnobrzegu
w zawodzie ślusarz.
Przeprowadzono egzamin zawodowy dla słuchaczy KKZ B.18 Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich.
W ramach zajęć praktycznych wykonano prace na rzecz LO w Tarnobrzegu polegające na remoncie
dwóch sal lekcyjnych oraz prowadzone są prace remontowe w ZS nr 3 w Tarnobrzegu.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Nazwa jednostki i adres

Liczba
diagnoz

Liczba
korzystających

Liczba form
udzielonej
pomocy

Tabela 42. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – Centrum Kształcenia Zawodowego.

Liczba etatów
nauczycielskich

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna

823

3270

1481

19

Liczba
nauczycieli
(liczba
osób)

Liczba etatów
administracji
i obsługi

22

4

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu ma swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 30.
Poradnia realizuje zadania z zakresu:
• terapii psychologicznej i pedagogiczna,
• terapia rodzin,
• terapii logopedycznej,
• psychoterapii,
• organizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,
• treningu umiejętności społecznych,
• organizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, porady i konsultacje,
• prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
W roku 2020 Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna zrealizowała następujące programy
edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne: „Spójrz inaczej” - ogólnopolski program profilaktyczny
A. Kołodziejczyk.
Autorskie programu profilaktyczne opracowane przez pracowników poradni:
• „Bawimy się zgodnie”;
• „Wyprawa w znane i nieznane” – program inspirujący twórcze myślenie;
• „Zabawowe przedszkole”;
• „Zabawa uczy i wychowuje”;
• Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami metody P. Dennisona.
Efekty jakie przyniosła realizacja powyższych programów:
•
•
•
•

Wzrost umiejętności psychospołecznych,
Poprawa społecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym,
Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze stresem,
umiejętności współpracy,
Wzrost umiejętności nawiązywani i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poradnia prowadzi następujące formy:
•
•
•
•

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – orzecznictwo,
Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psychoterapia,
Trening umiejętności społecznych,
Porady i konsultacje.
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Wszystkie podejmowane przez Poradnię działania dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi mają za zadanie:
• Poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym,
• Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze stresem,
• Wzrost umiejętności podtrzymania więzi,
• Umiejętności rozładowania napięcia emocjonalnego,
• Wzrost umiejętności budowania adekwatnej samooceny.
Poradnia zorganizowała dla dzieci klas I – VI profilaktyczny konkurs plastyczny „ Ja w sieci, Ty
w sieci – bezpieczeństwo i zagrożenia”.
Wnioski
W poradni uruchomiony został telefon zaufania pn. Niebieski Telefon, który dedykowany jest
głównie dzieciom, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole. Kontaktować się mogą również
rodzice i nauczyciele, którzy byli świadkami stosowania przemocy wobec dzieci.
W poradni została uruchomiona platforma edukacji zdalnej MS Teams i ZOOM co pozwoliło
na prowadzenie w formie zdalnej terapii psychologiczno-pedagogicznej, warsztatów dla nauczycieli
i rodziców oraz seminariów.
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PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ
PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Ofertę edukacyjną naszego Miasta uzupełniają prowadzone przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne szkoły, przedszkola i placówki, które
na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) otrzymują z budżetu Miasta Tarnobrzega dotacje
przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W 2020 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie
18 767 734,54 zł.
Tabela 43. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2020 rok – wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Nazwa szkoły/przedszkola/placówki

Organ prowadzący

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II
Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Małego Księcia
Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Małego Księcia
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana
Tarnowskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu
Medyczna Szkoła Policealna w Tarnobrzegu
Policealna Szkoła w Tarnobrzegu
Profesjonalna Szkoła Biznesu

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ul. Konstytucji 3 Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg
Społeczne Towarzystwo OświatowoNaukowe im. Małego Księcia,
ul. Jana Kochanowskiego 3
Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo
Oświatowe, ul. Dominikańska 7,
39-400 Tarnobrzeg
RATIO Sp. z o.o.,
ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce
Anna Baran

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Chatka

Simonetta Chrabańska-Jajko

Niepubliczne Przedszkole Bociania Kraina

Joanna Grębowiec

Przedszkole Akademia Malucha

Elżbieta Smykla

Niepubliczne Przedszkole nr 1

Agata Piwowar
PSONI, Al. Niepodległości 2,
39-400 Tarnobrzeg

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Bajka
Niepubliczna Szkoła Policealna NOVA nr 1
Niepubliczna Szkoła Policealna NOVA nr 2

Stowarzyszenie NOVA Edukacja,
ul. Zamkowa 123, 39-400 Tarnobrzeg
WSSiG w Przeworsku, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 2, 37-200 Przeworsk

Bursa Szkolna

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Siarka
Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Klub Sportowy Siarka, Al. Niepodległości 2,
39-400 Tarnobrzeg
Jacek Sadrakuła

Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia
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Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki
Policyjne Liceum Ogólnokształcące
Niepubliczne Policealne Studium Administracji
I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP
dla Dorosłych

Sebastian Sadrakuła

I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Informacja dotycząca średniorocznej liczby uczniów/słuchaczy/dzieci/wychowanków w szkołach,
przedszkolach i placówkach niesamorządowych w 2020 roku:
Tabela 44. Średnioroczna liczba uczniów/słuchaczy za 2020 rok w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Średnioroczna liczba
uczniów/dzieci/słuchaczy/wychowanków

Typ dotowanej jednostki niesamorządowej
przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej

345

szkoła podstawowa

376

liceum ogólnokształcące dla młodzieży

592

liceum ogólnokształcące dla dorosłych

211

branżowa szkoła I stopnia

55

szkoła policealna

275

ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy

26

internat/bursa szkolna

157

RAZEM

2037

Dodatkowo w 2020 roku szkołom i placówkom niesamorządowym przekazano z tytułu rządowego
programu wsparcia 500+ na naukę zdalna nauczycieli kwotę 62.961,03 zł.
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PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA W
ZAKRESIE OŚWIATY

W 2020 roku, pomimo pandemii COVID -19 zrealizowano następujące programy i projekty:
Program ,,Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3
W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego
wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków w roku 2020 pozyskano kwotę w wysokości 151 961, 41 zł na doposażenie i poprawę
standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) dla Szkoły
Podstawowej Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Kwota finansowego wkładu własnego Miasta Tarnobrzeg wyniosła 63 851,61 zł.
Rządowy program ,,Aktywna tablica”
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli z zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna
tablica” pozyskano 69 987,97 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół ponadpodstawowych.
Wkład własny Miasta wyniósł 19 888,19. Całkowity koszt zakupu 34 laptopów i 14 głośników wyniósł
89 876,16 zł.
Zdalna Szkoła
W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącego
realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1120/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zawartą
pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zakupiono 40 sztuk laptopów za
kwotę 100 000 zł dla Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega
Laptopy zostały przekazane dla 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta
Tarnobrzega i użyczone uczniom i nauczycielom na czas nauki zdalnej.
Zdalna Szkoła +
Dodatkowo, w ramach konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-202O Osi Priorytetowej nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu
o wysokich przepustowościach, Projekt grantowy zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej - zakupiono 45 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi dla 7 tarnobrzeskich szkół
podstawowych Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy będą służyły uczniom i nauczycielom w siedzibach
szkół. Miasto Tarnobrzeg pozyskała na ten cel grant w wysokości 114 999,75 zł z Centrum Projektów
Polska Cyfrowa. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 114 999,59 zł.

Zakup tabletów do nauki zdalnej
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W związku z epidemią COVID -19 oraz zgłaszanymi brakami sprzętu komputerowego wśród uczniów
tarnobrzeskich szkół ramach środków własnych budżetu Miasta w 2020 roku zakupiono 147 tabletów
w celu użyczenia uczniom tarnobrzeskich szkół do nauki zdalnej. Koszt zakupu- 97.999,02 zł. Tablety
zostały przekazane do szkół na podstawie umów użyczenia zawartych pomiędzy dyrektorami szkół
a Prezydentem Miasta Tarnobrzega.
Środki z rezerwy 0,4 % subwencji ogólnej
W 2020 roku pozyskano kwotę w wysokości 23 019 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Szkoły
Podstawowej Nr 11 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
W ramach powyższego programu pozyskano środki w wysokości 26 491,71 zł na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności
uczęszczających do tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych oraz Zespołu Szkół specjalnych.
Dofinansowaniem objęto 103 uczniów.
Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla nauczycieli
W 2020 roku Miasto Tarnobrzeg otrzymało środki w wysokości 442 000 zł na wypłatę jednorazowego
dofinansowania sprzętu komputerowego lub internetu dla nauczycieli. Kwotę w wysokości do 500 zł
przyznano dla 735 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg oraz
149 nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzącym są podmioty spoza sektora finansów
publicznych.
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INWESTYCJE I REMONTY

Pomimo trwającej pandemii, w 2020 roku wykonano zaplanowane prace remontowe
w budynkach tarnobrzeskich przedszkoli i szkół.
Należy wspomnieć, że duże remonty i adaptacje budynków miały miejsce w 2019 roku, w związku
z przenoszeniem szkół do nowych lokalizacji. W 2020 roku realizowane były prace, będące
kontynuacją prac z 2019 roku, na które zabrakło środków finansowych.
Sytuacja taka miała miejsce w Zespole Szkół Nr 2, gdzie w 2020 roku wykonano
termomodernizacja oraz remont dachu w segmencie płn.-zach. (budynek B i C). W budynku przy ul.
Jachowicza 4, w Zespole Szkół Specjalnych, wybudowano windę w budynku przy ul Kopernika 18.
Zespół Szkół Specjalnych otrzymał także środki finansowe na malowanie korytarzy.
Z uwagi na przeciekający dach, przez który zalewane były nowo wyremontowane sale lekcyjne,
podjęto decyzję o remoncie pokrycia dachowego segmentów A i D. dodatkowo przyznano środki
na zabezpieczenie okien w ścianach szczytowych korytarzy, dzięki czemu zwiększono bezpieczeństwo
uczniów. W związku z pandemią COVID-19 wymieniono podłogi w Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu
Nr 17, tak aby spełniały wymogi służb sanitarnych.
Przekazano także środki na wykonanie we własnym zakresie przez placówki oświatowe mniejszych
remontów i adaptacji, które były niezbędne ze względu na zalecenia wydane przez służby sanitarno epidemiologiczne, straż pożarną, nadzór budowlany itp.

Remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu prowadzone przez Urząd Miasta
Termomodernizacja oraz remont dachu w segmencie płn.-zach. (budynek B i C) w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu.
Zakres robót: docieplenie stropu – bud. B; remont zewnętrznej części płn.-zach. – bud. C: roboty
rozbiórkowe, remont pokrycia dachowego, remont kominów, docieplenie ścian fundamentowych,
docieplenie ścian zewnętrznych, opaska, instalacja odgromowa; łącznik pomiędzy budynkiem B i C:
docieplenie stropu, wymian drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont ścian i sufitu, oświetlenie
Wartość robót: 233 195,49 zł brutto
Termin wykonania: 17.08.2020 r.
Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu.
Zakres robót: 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.
Wartość robót: 295 570,37 zł brutto
Termin wykonania: 17.08.2020 r.
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Remont budynków oświatowych w Tarnobrzegu
Zadanie nr 1 – Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1,
Segment A: parter: remont szatni wf (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,
Wartość robót: 147 477,00 zł brutto
Termin wykonania: 28.08.2020 r.
Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10:
- remont pokrycia dachowego segmentów „A” i „D”
Wartość robót: 112 702,98 zł brutto
Termin wykonania: 28.08.2020 r.
Zadanie nr 3 - Liceum Ogólnokształcące ul. Jachowicza 13:
- remont odwodnienia części zachodniej dachu małej sali gimnastycznej, malowanie dachu,
- remont ścian wewnętrznych,
Wartość robót: 33 903,24 zł brutto
Termin wykonania: 28.08.2020 r.
Wymiana podłóg w Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 17 – 70 000 zł.
Przedszkole Nr 13 Remont nawierzchni terenu wokół budynku Przedszkola Nr 13 ( wymiana rury,
wyrównanie podłoża, ułożenie kostki brukowej) 86 941,04

Środki przekazane do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na wykonanie remontów we
własnym zakresie przez jednostki oświatowe
Oprócz dużych remontów wykonanych przez Urząd Miasta, istniała również potrzeba
dokonywania remontów przez jednostki oświatowe, w tym dokonywanie pilnych napraw i usuwanie
skutków awarii.
W tym celu, w 2020 roku przekazano łączną kwotę w wysokości 346 143 zł dla przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych.
Wśród placówek, które otrzymały środki finansowe były:
•
•
•
•
•
•

Przedszkole Nr 1;
Przedszkole Nr 2;
Przedszkole Nr 3;
Przedszkole Nr 5;
Przedszkole nr 8;
Przedszkole Nr 15;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 6;
Szkoła Podstawowa Nr 8;
Szkoła Podstawowa Nr 10;
Szkoła Podstawowa Nr 11;
Zespół Szkół Nr 1;
Zespół Szkół Nr 3;
Liceum Ogólnokształcące;
Zespół Szkół Specjalnych;
Centrum Kształcenia Zawodowego.
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PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury od początku wystąpienia epidemii COVID-19 wspierał
działalność szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tarnobrzeg
oraz szkół i placówek niesamorządowych.
Miasto w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, na początku wystąpienia epidemii
zakupiło na potrzeby żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek
oświatowych, kulturalnych oraz sportowych środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W celu zapewnienia najwyższego
poziomu bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom czy wychowankom placówek zakupiono płyny do
dezynfekcji rąk, fartuchy ochronne, płaszcze ochronne, dozowniki łokciowe do płynu do dezynfekcji
rąk, płyny do dezynfekcji rąk z pompką, maski ochronne, przyłbice, maty dezynfekujące z płynem do
mat, opryskiwacze do dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń, rękawice ochronne oraz termometry
bezdotykowe. Łączna kwota zakupów wyniosła 114 948,92 zł. Wszystkie zakupione środki zostały
przekazane do jednostek.
W związku z ponowną potrzebą zakupu środków ochrony, w oparciu o potrzeby zgłaszane przez
dyrektorów jednostek, w listopadzie 2020 r. dokonano kolejnego zbiorowego zamówienia. Kwota
zamówienia wyniosła 72 320,77 zł. Zamówiono płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni, rękawice
jednorazowe, dozowniki do płynu dezynfekującego, maty dezynfekujące wraz z płynami do ich
uzupełnienia, przyłbice, fartuchy flizelinowe, kombinezony ochronne, maseczki wielokrotnego użytku.
Oprócz zakupów dokonanych ze środków własnych Miasta, jednostki otrzymały również płyny do
dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń przekazane z Ministerstwa Zdrowia. Środki te zostały
przekazane, zgodnie z zaleceniami placówkom oświatowym, placówkom ochrony zdrowia oraz
placówkom kultury i sportu. Łącznie przekazano:
- płyn do dezynfekcji rąk liczba opakowań po 5 litrów – 210 sztuk
- płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń liczba opakowań po 5 litrów – 210 sztuk
- płyn do dezynfekcji powierzchni liczba opakowań po 5 litrów – 325 sztuk
Korzystając z ponownej możliwości uzyskania bezpłatnie płynów do dezynfekcji rąk i maseczek
ochronnych z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
publicznych i niepublicznych przekazano łącznie w III turach: 2 484 szt. płynów dezynfekujących oraz
43 150 szt. maseczek odbieranych z Państwowej Straży Pożarnej.
Miasto otrzymało również nieodpłatnie od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu
31.08.2020 r. 12 szt. termometrów, z przeznaczeniem dla szkół podstawowych publicznych
i niepublicznych oraz w dniu 01.09.2020r. maseczki i termometry bezdotykowe. Ilość maseczek 51 300
szt., termometry 112 szt. przeznaczone, zgodnie z wykazem do placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest miasto Tarnobrzeg oraz dla placówek, których organem prowadzącym
nie jest jednostka samorządu terytorialnego, które dokonały zgłoszenia w aplikacji Systemu Informacji
Oświatowej.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w czerwcu 2020 r.. otrzymali z Ministerstwa Zdrowia
stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji, dostarczane i montowane bezpłatnie
po wcześniejszym wypełnieniu wniosku.
We współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pozyskano
dla placówek oświatowych, internatów oraz placówek ochrony zdrowia(publicznych i niepublicznych)
od Ministerstwa Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego:
- 385 szt. Płynu do dezynfekcji rąk
- 257 szt. Płynu do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń
- 301 szt. Płynu do dezynfekcji powierzchni
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Ponadto Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury uczestniczył również w dezynfekcji
pomieszczeń przedszkoli i żłobków przed wznowieniem ich działalności. Dzięki pomocy Państwowej
Ochotniczej Straży Pożarnej istnieje możliwość dezynfekcji pomieszczeń w razie wystąpienia
w placówce przypadku zakażenia wirusem COVID-19.
W związku z COVID-19 wymieniono podłogi w Przedszkolu Nr 5 oraz Nr 17, przekazano środki
na wymianę parkietu w Przedszkolu Nr 3 oraz zakupiono żaluzje do Przedszkola Nr 9.
Przekazano również środki finansowe do przedszkoli na zakup nowych zabawek spełniających wymogi
sanitarne w czasie trwania pandemii.
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OCHRONA ZDROWIA
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
Na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują publiczne i niepubliczne 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 2020
r. poz. 295 ze zm.)
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla których organem prowadzącym nie jest
Miasto Tarnobrzeg funkcjonuje 11 placówek niepublicznych
Tabela 45. Wykaz placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla których organem prowadzącym nie jest Miasto
Tarnobrzeg.

L.p.

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)
umowa z NFZ

1.

„Nasze Zdrowie” Sp. z o.o.

2.

„Machów” Sp. z o.o.

3.

„ESKULAP” J. Zięba, B. Stawiarz, M. Hetel Sp. J.

4.

ul. Sienkiewicza 67
ul. Strefowa 2

Centrum Medyczne „PULS”

ul. Warszawska 378
ul. Targowa 5

Grupowa Praktyka Lekarska S.C.

5.

Spółka Lekarska Puls 1 Łukasiewicz i Partnerzy Centrum
Medyczne „PULS 1”

6.

Gabinet Lekarza Rodzinnego Nella Biernat

7.

Praktyka Lekarska „MEDYK”

8.

adres/telefon

ul. 1 Maja 11
ul. Konf. Dzikowskiej 14
ul. 1 Maja 11

Zespół Lekarzy „MEDYTAR”
S. Krawczuk, B. Lipczyńska-Krużel Sp. Partnerska

ul. Kościuszki 40

9.

Spółka Lekarska „POLIMED” Kamiński i Partnerzy

ul. 1 Maja 1

10.

Zakład Lekarza Rodzinnego „FAMILIA”

ul. Sienkiewicza 67

11.

Centrum Medyczne „TarMed”

ul. Kopernika 25/1

12.

Nocna i świąteczna opieka medyczna

ul. Szpitalna 1

Tabela 46. W zakresie placówek opieki zdrowotnej - specjalistycznych

Lp.

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)
umowa z NFZ

1.

Pogotowie stomatologiczne "SANITAS-DENT"

2.

„Centrum Medyczne SBB”

adres/telefon
ul. 11 Listopada 8
ul. 1 Maja 1
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3.

„Centrum Medyczne Borek”

ul. Borek 13

4.

„Machów” Sp. z o.o.

5.

Przychodnia specjalistyczna „ZIG MED”

ul. Sienkiewicza 64

6.

„Laryngologia”

ul. Sienkiewicza 67

7.

Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza „FEN”

8.

Spółka Partnerska Lekarzy Neurologów „Neuron”

9.

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza „Omega”

ul. Targowa 5

10.

Zespół Praktyk Specjalistycznych „WENA” Gabinet
Dermatologiczny i Okulistyczny

ul. Targowa 5

11.

Gabinet Okulistyczny Julita Sabeł „VISUS” Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 67/105

12.

Centrum Dializ Fresenius

ul. Strefowa 2

ul. Konf. Dzikowskiej 18
ul. Sienkiewicza 67

ul. Szpitalna 1

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)
Opiekę medyczną w mieście sprawują również trzy samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej (SP ZOZ) dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Tarnobrzega, oraz
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej którego organem założycielskim jest Samorząd
Województwa Podkarpackiego.
Przychodnia Specjalistyczna
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;

159

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc;
Poradnia Laryngologiczna;
Poradnia Chirurgii Ogólnej;
Poradnia Chirurgii Dziecięcej, Urazowej i Preluksacyjnej;
Poradnia Medycyny Pracy;
Pracownia RTG i badań densytometrycznych;
Pracownia USG;
Poradnia Protetyki Stomatologicznej;
Poradnia Ortodontyczna;
Poradnia Stomatologiczna;
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;
Poradnia Alergologiczna.

Przychodnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych środków
i uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów. 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.
Środki uzyskiwane są także z akcji profilaktycznych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia. Inne przychody to: wpłaty z czynszów od wynajmowanych
pomieszczeń, tablic reklamowo – informacyjnych, odpłatne świadczenia zdrowotne dla osób
nieubezpieczonych i nieposiadających uprawnień do świadczeń.
•
•
•

Przychody Przychodni Specjalistycznej za 2020 rok wyniosły - 6 341726,96 zł.
Koszty Przychodni Specjalistycznej za 2020 rok wyniosły – 6 311825,39 zł.
Dotacja Gminy Tarnobrzeg – 80 000 zł

Przychodnia osiągnęła dodatni wynik finansowy za 2020 rok. Przychodnia dysponuje własnym
wysokospecjalistycznym i nowoczesnym sprzętem medycznym, gwarantującym świadczenie usług na
wysokim poziomie. W 2020roku Przychodnia Specjalistyczna zatrudniała łącznie 108 osób,
zatrudnionych w różnych formach tj.; umowa o pracę, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
umowa zlecenie, umowa o dzieło. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny z dużym
doświadczeniem, w tym 59 lekarzy specjalistów, 14 pielęgniarek, 4 higienistki stomatologiczne,
2 psychologów, 1 psychoterapeutę, 5 techników medycznych, 1 dietetyczka, oraz pozostały personel.
Przychodnia na bieżąco realizuje zadania wynikające z realizacji Ustawy dotyczącej wzrostu
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników służby zdrowia. Przychodnia posiada
własną bazę diagnostyczną dysponuje własnym, wysokospecjalistycznym i nowoczesnym sprzętem
medycznym, gwarantującym świadczenie usług na wysokim poziomie w tym:
•
•
•
•

pełen zakres badań RTG - badania wykonywane metodą cyfrową,
pracownia badań densytometrycznych na wyposażeniu której znajduje się nowoczesny
densytometr który został zakupiony w 2020 r,
badania USG – posiadamy trzy aparaty USG znajdujące się na wyposażeniu pracowni USG,
poradni ginekologiczno - położniczej, poradni chirurgii i ortopedii,
echo serca,
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•

pracownia badań kardiologicznych na wyposażeniu której
do wykonywania testów wysiłkowych, 2 aparaty EKG, 4 holtery.

znajdują

się:

bieżnia

Przychodnia Specjalistyczna jako jedna z niewielu na Podkarpaciu posiada nowoczesny sprzęt
stosowany w okulistyce zakupiony w 2019 r. Jest to spektralny optyczny tomograf koherentny
do wykonywania badań OCT siatkówki, z możliwością wykonywania angio OCT nerwu wzrokowego
i przedniego odcinka oka. Aparat ten stosowany jest w diagnostyce jaskry i chorób siatkówki. Służy
do obrazowania in vivo warstw włókien nerwu wzrokowego oraz tarczy nerwu wzrokowego, pomiarów
siatkówki i naczyń bez konieczności podawania kontrastu. W 2020 roku zakupiony został nowoczesny
aparat do badań densytometrycznych. Koszt zakupu aparatu – 124 935,00 zł. Zakup udało się
zrealizować dzięki dotacji Gminy Tarnobrzeg w kwocie 80 000 zł, oraz środków własnych Przychodni
44 935,00 zł. Wykonano prace remontowe w pracowni RTG . Koszt prac remontowych 109 834,62.
Rok 2020 był okresem w którym wystąpiły znaczne utrudnieniem w działalności Przychodni
spowodowane występująca pandemia SARS-CoV-2 COVID 19. Koszt własny dodatkowych zakupów
środków jednorazowego użytku służących zapobieganiu i skutkom epidemii - 119 047,91 zł. Znacząca
pomoc samorządu Miasta Tarnobrzeg w formie otrzymanych płynów do dezynfekcji, odzieży ochronnej
jednorazowej, pozwoliła Przychodni na zachowanie ciągłości udzielania świadczeń. Wartość
przekazanych materiałów - 21 016,20 zł. Nieoceniona jest pomoc udzielona Przychodni w tym trudnym
okresie przez firmy z którymi współpracujemy. Otrzymaliśmy nieodpłatnie maseczki, przyłbice, płyny
do dezynfekcji. Jak wszystkie jednostki służby zdrowia tak i Przychodnia musiała się zmierzyć z nową
rzeczywistością i dostosować swoją działalność do panującej sytuacji. Przez cały okres Przychodnia
udzielała i udziela świadczeń medycznych przyjmując pacjentów w formie osobistej lub teleporad.
Nawet w najgorszym okresie pandemii nie zawieszono przyjęć pacjentów.
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej jest działanie
na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu. Istotą funkcjonowania
ośrodka 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.
Główne źródło finansowania Ośrodka to kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2020
roku wyniósł 1578428,98 zł. Został zrealizowany w 94,3%. Przyczyną niewykonania planu było
rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. Od 16 marca
do 11 maja wykonywanie świadczeń w zakresie rehabilitacji zostało zawieszone. Płynność finansowa
w tym czasie została zachowana dzięki płatnościom z tytułu realizacji umów z NFZ. Jednak przekazane
środki nie stanowiły bezzwrotnego wsparcia. Możliwość wykonania świadczeń za które SPORL otrzymał
środki istnieje do 30.06.2021 roku. Ośrodek pozyskał dotację z budżetu Miasta w kwocie 80 000 zł.,
którą przeznaczono na: zakup 3 aparatów do elektroterapii + ultradźwięków, 2 urządzeń do
hydroterapii, aparatu do laseroterapii, lampy Sollux, 2 stołów rehabilitacyjnych, 2 kompletów osprzętu
do UGULa, sprzęt informatyczny, wymieniono instalację wodną ppoż. oraz zasilania i cyrkulacji ciepłej
wody. Ze środków własnych między innymi wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu wraz z montażem dźwigu osobowego” - w kwocie 18 450
zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej prowadzi również
dodatkową działalność zmierzającą do zwiększenia przychodów poprzez: prowadzenie medycyny
pracy, wynajmowanie niewykorzystanych pomieszczeń, wykonywanie szczepień ochronnych,
prowadzenie gimnastyki profilaktyczno – leczniczej, która w czasie epidemii koronawirusa została
zawieszona. 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 z zakresy rehabilitacji. W celu
podnoszenia kwalifikacji pracowników SPORL w 2020 roku skorzystał z dofinansowania z Krajowego
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Funduszu Szkoleniowego na kursy dla 16 pracowników. Pomimo trudnego czasu wszystkie kursy i
szkolenia zaplanowane na początku 2020 roku zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. W
2020 roku ośrodek zatrudniał wysoko wykwalifikowany personel medyczny w tym: 6 lekarzy, 25
fizjoterapeutów, 2 pielęgniarki, logopedę, psychologa, pedagoga oraz pozostały personel. Rok 2020
pomimo wielu trudności związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. udało się zakończyć w
dobrej kondycji finansowej. Wynik finansowy jest dodatni.
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela świadczeń medycznych, dietetycznych, pielęgnacyjnych,
opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych i logopedycznych. Zakład
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w 2020 r. miał podpisany kontrakt z NFZ na 77 pacjentów. Dodatkowo
Zakład opiekuje się 15 osobami w ramach tzw. pielęgnacyjnej opieki 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.
Misją Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskiwaniu możliwie
największego zakresu sprawności i niezależności, poprawa jakości jego życia oraz zaangażowanie
bliskich mu osób. Celem Zakładu jest zaspokajanie wszystkich potrzeb człowieka. Zakład zapewnia
pacjentom świadczenia medyczne polegające na: świadczeniu całodobowych, kompleksowych działań
pielęgniarskich i sprawowaniu opieki, 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 pobudzających
aktywność życiową, przygotowaniu chorego i jego bliskich do samoopieki i samopielęgnacji. Poza
świadczeniem usług medycznych zajmujemy się także: edukacją zdrowotną pacjentów i ich rodzin,
udzielamy wsparcia psychologicznego oraz neurologopedycznego, świadczymy usługi socjalnoopiekuńcze, dla wszystkich pensjonariuszy prowadzimy zespół terapeutycznego, aktywnie kierujemy
pracami zespołu wsparcia rodzin, współpracujemy z lokalnymi placówkami i organizacjami
wspomagającymi nas w organizacji imprez okolicznościowych dla pensjonariuszy, udzielamy
systematycznie instruktaży dla chorych i ich opiekunów z zakresu pielęgnacji chorych i opieki nad nimi,
prowadzimy edukację zdrowotną i promocję zdrowia, wydajemy informatory, poradniki i innych
publikacje dla chorych i ich opiekunów, organizujemy i udzielamy pomocy w sprawach socjalno bytowych.
W celu podniesienia fachowości usług, personel opracowuje standardy i procedury, uczestniczy w
konferencjach, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach wewnątrzzakładowych. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy świadczy usługi w zakresie rehabilitacji. 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. W ramach rehabilitacji realizujemy zabiegi fizykoterapeutyczne, zabiegi z
zakresu magnoterapii, zabiegi z zakresu elektroterapii/ DD, INTERDYNAMIC,TENS, jonoforeza/, zabiegi
z zakresu laseroterapii/laser biostymulacyjny/, zabiegi z zakresu światłolecznictwa/lampy sollux,
Bioptron/, ultradźwięki, masaż klasyczny, limfatyczny, Shiatsu a także na macie wibracyjnej
Uzupełnieniem fizykoterapii są zabiegi kinezyterapii wykonywane na sali rehabilitacji ćwiczenia czynne,
ćwiczenia specjalne, pionizacja i nauka poruszania się, ćwiczenia manualne rąk, ćwiczenia
ogólnousprawniające, jak również indywidualne na Sali chorego. W 2020 roku Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy zatrudniał 81 pracowników. W poszczególnych grupach zawodowych zatrudnienie
przedstawia się następująco: pracownicy administracyjni 7, obsługa medyczna (w tym: lekarze 4,
pielęgniarki 23, opiekunowie medyczni 21, rehabilitanci 6, terapeuci zajęciowi 2, logopeda 1, psycholog
2, dietetyk 1, kierownik farmacji 1, salowe 7, robotnik gospodarczy 1, pomoc kuchenna 4, co stanowi
68 i ½ etatu. W roku 2020 r. przeciętny czas oczekiwania wynosił 8 miesięcy, jednak dla osób z
niepełnosprawnością oraz kombatantów czas ten wynosił przeciętnie 2 miesiące, co wynika z aktualnie
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obowiązujących przepisów. Placówka posiada dwa źródła finansowania, kontrakt z NFZ-Oddział w
Rzeszowie oraz wpływy od pacjentów w wysokości 70 % miesięcznego dochodu pacjenta. Rok 2020
zamknął się w następującymi wpływami: NFZ 3 497 299,53 zł, ze strony pacjentów wpływ wyniósł 1
059 292,84 zł. Wpływy z darowizn wyniosły 67 372,45. Pochodziły one od rodzin pacjentów,
przedsiębiorców, instytucji i ludzi dobrego serca, którzy są przyjaciółmi Zakładu i rozumieją istotę
działalności opieki długoterminowej. Bardzo ważnym wsparciem jest dla Zakładu była dotacja ze strony
Gminy Tarnobrzeg, która wyniosła 70 tysięcy złotych. Została ona przeznaczona na zakup sprzętu
wyposażenia zakładu i sprzętu rehabilitacyjnego tj. :łóżek rehabilitacyjnych z materacami oraz szafek
przyłóżkowych, wózka transportowo-kąpielowego, koncentratora tlenu, ssaka ”ECONOMIC”, kozetek
lekarskich. Z powyższych środków zakupiono również sprzęt komputerowy do gabinetów medycznych
w związku z wymogiem ustawowym, wprowadzającym elektroniczną obsługę usług medycznych. Rok
2020 był rokiem trudnym ze względu na panującą pandemię.
Szczególnym czasem był ostatni kwartał 2020 r., gdzie zanotowaliśmy wiele zachorowań wśród
pacjentów i personelu, oraz zgonów. W tym czasie otrzymaliśmy także wiele wsparcia o instytucji, osób
prywatnych oraz przedsiębiorców, były to środki ochrony osobistej dla personelu medycznego m.in.:
maseczki, gogle, kombinezony, fartuchy, płyny, dezynfekcyjne, rękawice, przyłbice. Na walkę
z pandemią ze środków własnych przeznaczyliśmy 51 096, 64 zł. Darowizny od osób prywatnych
i przedsiębiorców wyniosły 77 999,00, zaś NFZ na walkę z pandemią przekazał od miesiąca lipca 2020 r.
43 514,25 zł. Otrzymaliśmy także pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup
środków ochrony osobistej kwotę w wysokości 26 395,18 zł. Wszystkie działania podjęte w tym
szczególnym czasie, były ukierunkowane na pomoc, leczenie, oraz wsparcie psychofizyczne Naszych
Pacjentów. Dzięki dużemu zaangażowaniu i postawie pełnej oddania Naszego Personelu byliśmy
szczególnym wsparciem dla Pacjentów i Ich Rodzin.
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APTEKI

Na terenie Miasta Tarnobrzega na koniec 2020 r. dostęp do świadczeń usług farmaceutycznych
zapewniało 19 aptek. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega
reguluje uchwała Rady Miasta Tarnobrzega na podstawie Prawa farmaceutycznego.
Tabela 47. Wykaz aptek znajdujących się na terenie Miasta Tarnobrzega.

L.p.

Apteki ogólnodostępne działające na terenie Miasta Tarnobrzega

1.

Apteka „GEMINI” ul. Mickiewicza 40, tel. 015-822-04-25

2.

Apteka „Na Sokolej” ul. 1 Maja 1, tel. 15 822-35-75

3.

Apteka „Na Serbinowie” ul. Dąbrowskiej 23, tel. 15 823-42-42

4.

Apteka „NOVA” ul. Mickiewicza 4, tel. 15 811-29-74

5.

Apteka „Pod Aniołem” ul. Mickiewicza 34 D, tel.15-823-02-02

6.

Apteka „Familijna” ul. Mickiewicza 34 e, tel. 15 822-19-89

7.

Apteka „Pod Tapimą” ul. Waryńskiego 1, tel. 15 822-27-95

8.

Apteka „Słoneczna” ul. Moniuszki 1, tel. 15 823-34-95

9.

Apteka „NOVA” ul. Sienkiewicza 4/71b, tel. 15 823-61-53

10.

Apteka „CEF@RM 36,6” ul. Sienkiewicza 38/74, tel. 15 823-81-69

11.

Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sienkiewicza 48, tel. 736 697 788

12.

Apteka Codzienna ul. Sienkiewicza 67, tel. 15 822-59-60

13.

Apteka „GEMINI” ul. Targowa 2, tel. 015-823-33-79

14.

Apteka „Pod Aniołem 2” ul. Targowa 6 B, tel. 015-822-95-95

15.

Apteka „Dr. Max” ul. Wyspiańskiego 25, tel.15 822-51-10

16.

Apteka Codzienna, ul. Zwierzyniecka 18, tel. 15 823-61-80

17.

Apteka „NOVA” ul. Warszawska 378, tel. 511 571 555

18.

Apteka „Rodzinna” S. C. ul. Strefowa 2, tel. 692 764 322

19.

Apteka „NOVA” ul. Warszawska 5, tel. 573 350 666
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PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA
Sczepienia przeciwko grypie
Angażując się w profilaktykę zdrowotną, w tym szczególnie w profilaktykę chorób zakaźnych,
bezpośrednio wpływamy na podniesienie jakości życia tarnobrzeskiej społeczności. W związku z tym w
naszym mieście od 2014 roku prowadzone są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
tarnobrzeskich seniorów, od 2017 roku szczepienia realizowane są w ramach „Programu szczepień
profilaktycznych przeciw grypie dla Miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020”. Programem bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie objęte były osoby powyżej 60 roku życia na stałe lub czasowo zameldowane
na terenie Miasta Tarnobrzega. W 2020 r. tak jak w poprzednich latach seniorzy naszego Miasta byli
szczepieni szczepionką czterowalentną zapewniającą najszerszą oferowaną ochronę. Z bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie w 2020 roku skorzystało 1466 osób, wydatkowano na ten cel 80 630 zł.
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, dlatego
właśnie teraz, w dobie pandemii COVID-19 warto inwestować środki finansowe w profilaktykę, w
związku z tym oraz z uwagi na rosnące zainteresowanie szczepieniami wśród seniorów planowana jest
dalsza kontynuacja programu polityki zdrowotnej. Tarnobrzescy Radni Uchwałą Budżetową Miasta
Tarnobrzega na rok 2021 podjęli decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 130 tys.
na realizację powyższego programu.

Ochrona Zdrowia Psychicznego
Kontynuacja „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 20182022”. Założeniem podstawowym Programu są działania informacyjne o dostępnych formach pomocy
z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, upowszechnianie wiedzy oraz
różnych form pomocy i oparcia społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego,
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna,
aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z
zaburzeniami psychicznymi przez PUP. Ponadto bardzo ważną rolę w powyższym zakresie stanowi
utworzone w ramach ogólnopolskiego pilotażu w strukturach szpitala specjalistycznego w Nowej Dębie
Centrum Zdrowia Psychicznego, które oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną
i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla
dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. 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.

Koperta życia
Kontynuacja akcji społecznej „Koperta życia” skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych
i samotnych, umożliwiającej szybki dostęp do informacji o stanie zdrowia dla zespołów pogotowia
ratunkowego.
Koperty
rozprowadzane
są
przez
Urząd
oraz
MOPR
lub
http://www.tarnobrzeg.pl/dlamieszkanca/ zdrowie/koperta-zycia/.

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
Miasto podjęło szereg działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 min.: zakup i rozdysponowanie środków ochrony indywidualnej, przeznaczenie dotacji celowej dla

165

Wojewódzkiego Szpitala na zakup sprzętu medycznego celem przeciwdziałania COVID-19, kampanie,
akcje (pomoc seniorom), działania komunikacyjne, dezynfekcje miejsc publicznych oraz obiektów,
organizacja miejsc kwarantanny, organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, utworzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach.
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SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu prowadziło w 2020 r. 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. z późniejszymi zmianami.
1.1. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Przedszkoli;
8 Szkół Podstawowych;
4 Zespołów Szkół Ponadpodstawowych;
Liceum Ogólnokształcące;
Zespołu Szkół Specjalnych;
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
Centrum Kształcenia Zawodowego;
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły;
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka;
2 Żłobków Miejskich;
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg;
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Do zakresu obowiązków powierzonych Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych
w Tarnobrzegu w ramach wspólnej obsługi należy m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji
niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;
nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych;
prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami
rachunkowości;
prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS oraz KZP jednostek obsługiwanych;
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej;
prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych;
sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań;
przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli;
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych;
organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych
na podstawie umów cywilno- prawnych w jednostkach obsługiwanych;
obsługa informatyczna, jednostek obsługiwanych;
wsparcie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jednostek
obsługiwanych;
archiwizacja.

1.2. Plan Finansowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w 2020 r.

Plan SCUW w 2020 r. - 2 297 277,00 zł
Wydatki wykonane: 2 291 820,78 zł
Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 089 857,00 zł. Wydatki wykonane: 2 089 841,80
zł w tym wydatki na nagrody jubileuszowe wyniosły 7 128,00 zł (1 osoba). Plan na nagrody konkursowe
– 22 680,00 zł. Wydatki wykonane: 3 237,34 zł
W związku z epidemią Covid-19 wydatkowano kwotę 8 187,57 zł na zakup środków do dezynfekcji
rąk i pomieszczeń, zakup maseczek dla pracowników, rękawiczek gumowych, ręczników papierowych,
na zakup dozowników bezdotykowych do płynu, matę, a także na dostosowanie pomieszczeń zakupiono płyty plexi.
Zakupiono również na wyposażenie jednostki Notbooki HP – 8 szt. wraz z akcesoriami , Notbooki
ACER ASPIRE3 – 6 szt. wraz z akcesoriami dla działu księgowości i płac do pracy zdalnej w związku
z epidemią Covid-19 – wydatkowano kwotę 38 918,03 zł.
1.3. Stan zatrudnienia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu w 2020 r.
Na koniec 2020 r. w SCUW zatrudnionych było 35 pracowników, co stanowi 33,85 etatu:
•
•

31 pracowników – zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas nieokreślony.
4 pracowników – zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas określony w tym:
− 1 pracownik – zatrudniony w ramach realizacji deklaracji zatrudnienia po zakończeniu
robót publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.
− 1 pracownik – zatrudniony w ramach realizacji deklaracji zatrudnienia po zakończeniu
stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.
− 2 pracowników – umowa o pracę na czas określony do 31.12.2021 r.
Zatrudnienie według etatów:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

6,6 etatu - obsługuje płace i zasiłki w jednostkach obsługiwanych.
0,5 etatu - zajmuje się wystawianiem oraz korygowaniem Rp-7 z 37 jednostek.
6 etatów obsługuje 28 jednostek księgując dokumentację finansową i płacową.
1 etat zajmuje się naliczaniem, księgowaniem ZFŚS z 36 jednostek obsługiwanych.
1 etat Zastępca głównego księgowego nadzoruje Dział Płac, ponadto księguje dokumentację w
3 jednostkach.
1 etat Głównego księgowego nadzoruje pracę Działu Finansowo- Księgowego.
1 etat Dyrektor nadzoruje prace całości Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.
2 etaty - zajmują się likwidaturą (wprowadzaniem faktur do systemu księgowego oraz systemu
bankowego, gdzie łącznie obsługiwanych jest - 38 rachunków bankowych budżetowych ( w
tym 1 rachunek na wydawanie kart parkingowych dla PZON); - 37 rachunków bankowych
powiązanych z VAT-em, 37 rachunków bankowych na fundusz socjalny oraz - 15 rachunków
dot. projektów unijnych.
1 etat zajmuje się planami i zmianami w planach w 37 jednostkach, dodatkowo prowadzi
obsługę księgową w 2 jednostkach.
1 etat obsługuje biuro obsługi – gdzie została przyjęta i zarejestrowana od I/2020 r. do XII/2020
r. następująca ilość dokumentów: 10573 faktur; - 11767 dokumentów dotyczących płac;
1 etat prowadzi obsługę kadrową i administracyjną SCUW, rozlicza delegacje w jednostkach
obsługiwanych, jest członkiem Komisji Inwentaryzacyjnej, współpracuje z Inspektorem
Ochrony Danych.
1 etat zajmuje się rozliczaniem, sporządzaniem deklaracji cząstkowych i korekt deklaracji VAT
w 37 jednostkach.
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•
•
•
•

•
•
•
•

1 etat - zajmuje się wystawianiem faktur not obciążeniowych oraz wezwań do zapłaty,
od I/2020 r. do XII/2020 r. Wystawiono: 1001 faktur; - 236 not księgowych; - 141 not
obciążeniowych, 15- not księgowe rekompensaty. Łącznie wystawiono: 1393 dokumentów
1 etat - zajmuje się prowadzeniem i rozliczaniem KZP. Obsługuje 76 jednostek i posiada 1 013
członków.
1 etat księguje 4 jednostki oraz koordynuje pracę zespołów powołanych do kontrolowania
i rozliczania inwentaryzacji w 37 jednostkach.
4 etaty rozliczają i kontrolują proces inwentaryzacji składników majątkowych w 37 jednostkach
w tym: 1 etat dodatkowo zajmuje się Zamówieniami Publicznymi, a 2 etaty zajmują się
archiwizacją dokumentacji księgowej i płacowej w SCUW i jednostkach obsługiwanych zgodnie
z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w SCUW i
poszczególnych jednostkach obsługiwanych przez SCUW (1osoba zatrudniona do 31-122020r.).
1 etat kasjer – obsługuje wszystkie jednostki oraz przyjmuje wpłaty za czesne i obiady
z przedszkoli i szkół; wystawia raporty kasowe.
1 etat informatyk – dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez SCUW.
1 etat zatrudniony w ramach robót publicznych wspomaga pracę likwidatury.
0,75 etatu - sprzątaczka.
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POMOC SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE

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.
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, oraz 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.
Struktura i stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia 2020 r.) w MOPR przedstawiał się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liczba etatów – 103,65 et.
liczba zatrudnionych pracowników - 106 osób, w tym:
Kadra kierownicza – 1 osoba
Zespół Pracowników Socjalnych i Poradnictwa Specjalistycznego – 21 osób, w tym
1 osoba na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynator,
6 osób na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej,
11 osób na stanowisku specjalisty pracy socjalnej,
1 osoba na stanowisku starszego pracownika socjalnego,
1 osoba na stanowisku pracownika socjalnego,
1 osoba na stanowisku psychologa,

Dział Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej – 8,4 osób, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

specjalista pracy z rodziną – 1 osoba,
psycholog – 1 osoba,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 osoby,
asystent rodziny – 4 osoby,
st. ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 1 osoba,
Dział Obsługi Świadczeń Socjalnych – 5 osób,
Dział Świadczeń Społecznych – 20 osoby,
Dział Usług Opiekuńczych – 13 osób,
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 2 osoby,
Dom Dziennego Pobytu – 9 osób (8,5 etatu),
Dzienny Dom Senior+ - 6 osób,
Klub Integracji Społecznej – 1 osoba,
Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – 2 osoby (1,5
etatu),
Dział Finansowo – Księgowy – 5 osób,
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•
•

Dział Administracyjno - Gospodarczy – 8 osób (7 etatów),
Zespół ds. Obsługi Informatycznej – 2 osoby (1,5 etatu),

Samodzielne stanowiska – 4 osoby (2,75 etatu), w tym:
•
•
•
•

radca prawny – 1 osoba,
st. ds. osobowych - 1 osoba,
st. ds. bhp - 1 osoba,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 osoba,

Zatrudnienie w MOPR w podziale na płeć kształtowało się następująco:
•
•

94 kobiety,
12 mężczyzn.

Na przestrzeni 2020 roku MOPR zatrudnił 1 osobę po zakończeniu odbywania stażu
finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. W wyniku utworzenie Dziennego Domu
Senior+ konieczne było skompletowanie kadry. Obecnie Dzienny Dom Senior + obsługuje
6 pracowników. Kierownik Dziennego Domu Senior+, to wieloletni pracownik Ośrodka, który został
awansowany na to stanowisko. Pracownicy DDS+ zatrudnieni zostali na podstawie umów na czas
określony, jedna z osób zatrudniona została w ramach robót publicznych, na podstawie umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy.
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DOCHODY I WYDATKI

Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dochody uzyskane wg źródeł
pozyskania w zł.
Tabela 48. Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dochody uzyskane wg źródeł pozyskania w zł.

Tytuł uzyskania dochodów

Wykonanie

Zadania własne

362 345

Zadania własne rządowe

168 281

Zadania zlecone

650 820

RAZEM

1 181 446

Tabela 49. Dochody MOPR w Tarnobrzegu w 2020 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych pochodziły
z następujących tytułów w zł.

Tytuł uzyskania dochodów
wpłat kosztów upomnień, które wystawiono osobom zobowiązanym do zwrotu
odpłatności i nienależnie pobranych świadczeń
częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

Wykonanie
159
16 795
150 247

wpływy z odpłatności za obiady i pobyt w DDP i DDS+
odsetki od rachunku bankowego

74 232
674

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

6 131

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym z lat ubiegłych

125

odpłatność za pobyt w schronisku

113 982

RAZEM

362 345

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2020 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, w zł.
Tabela 50. Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2020 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych – rządowych
realizowanych w latach ubiegłych w zł.

Tytuł uzyskania dochodów
zwrotu pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
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Wykonanie
105 587

zwrotu pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych

36 466

zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych

10 372

odsetek od nieterminowo regulowanych należności

15 856

RAZEM

168 281

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2020 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły z tytułu: w
zł.
Tabela 51. Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2020 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tytuł uzyskania dochodów
odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie
14 647

odpłatność za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny
spłata zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

28
55 037

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

340 838

spłata odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

333 998

RAZEM

744 548

WYDATKI BUDŻETOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2020 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 2020 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,
z dochodów własnych rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu
administracji rządowej oraz z budżetu państwa jako dotacje celowe,
ze środków unijnych,
ze środków pozabudżetowych.

Wydatki w 2020 r. wyniosły 70.029.885 zł z tego :
Wydatki budżetowe w ramach planu finansowego wyniosły – 72 127 297 zł, z tego:
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71 236 862 zł to wydatki bezpośrednio ponoszone przez MOPR
890 435 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie nadzorowane przez MOPR.
Wydatki poza planem finansowym wyniosły – 3 902 588 zł z tego:
wydatki ponoszone przez Miasta Tarnobrzega a merytorycznie nadzorowane przez MOPR z tego:
•
•
•
•
•
•

świadczenia z PFRON – 2 954 045 zł
świadczenia z pilotażowego programu Aktywny Samorząd – 345 182 zł
program Wyrównywanie Różnic pomiędzy regionami - 244.000 zł
świadczenia z Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 311 500 zł
wydatki w ramach programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” Edycja 2020 – 29 405 zł
wydatki w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2019-2020
– 18 456 zł

Tabela 52. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objętego planem finansowym w zł.

Lp.

Wyszczególnienie finansowania zadań

Wartość

1. Zadania realizowane przez MOPR
1.1.

1.2.

1.3.

Środki własne Miasta Tarnobrzega w tym:
zadania własne gminy i powiatu

9 925 232
9 925 232

Środki celowe z budżetu państwa w tym:

60 876 072

1) zadania własne gminy i powiatu

2 481 923

2)zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie i realizowane przez powiat
Środki na dofinansowanie projektów współfinansowanych z
udziałem środków UE
1) projekt pn. ”Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego”
2) projekt pn. „Asystent Seniora”

58 394 149
435 558
336 657
98 901

RAZEM

71 236 862
2. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR

2.1

2.2

Środki własne Gminy i powiatu w tym:

609 654

1) zadania własne powiatu

253 770

2) zadania własne gminy

7 351

3) zadania własne rządowe gminy

348 533

Środki celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w
tym:

280 781

zadania realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

280 781

RAZEM

890 435
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Tabela 53. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania poza planem finansowym w zł.

Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR
1.

1) zadania gminy realizowane na podstawie odrębnych programów
2) zadania powiatu realizowane na podstawie odrębnych ustaw

47 861
3 854 727

RAZEM

3 902 588

Tabela 54. Wydatki realizowane przez MOPR z podziałem na formy wsparcia w zł.

Lp.

Forma wsparcia

Wydatki

% udziału

1.

Sprawienie pogrzebu

11 187

0,01

2.

Schronienie i utrzymanie mieszkań chronionych

93 474

0,13

3.

Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych

329 266

0,46

4.

Wydatki na asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej

284 316

0,40

5.

Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych i
ich obsługa

148 208

0,21

6.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

15 764

0,02

7.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie
społecznego świadczeniobiorców

970 076

1,36

8.

Pobyt Mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej

2 041 021

2,87

9.

Posiłek w szkole i w domu

139 998

0,20

10.

Pomoc materialna dla uczniów

130 157

0,18

11.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

1 175 650

1,65

12.

Świadczenia z pomocy społecznej i pieczy zastępczej

2 097 522

2,94

13.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i ich obsługa

15 599 775

21,90

14.

Świadczenia wychowawcze i ich obsługa

39 878 588

55,98

15.

Wynagrodzenia dla opiekuna i ich obsługa

196 144

0,28

16.

Świadczenia w ramach programu DOBRY START i obsługa
zadania

1 425 930

2,00

17.

Karta Dużej Rodziny

909

0,01
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18.

Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu

709 193

1,00

19.

Przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi

59 996

0,08

20.

Obsługa zadań realizowanych z PFRON

94 073

0,13

21.

Realizacja projektów pn.” Wypożyczalnia sprzętu
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”,
i „Asystent Seniora”

435 558

0,61

22.

Utrzymanie zawodowej rodziny zastępczej

36 986

0,05

23.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

4 491 225

6,30

24.

Realizacja programu Ogólnopolska Karta Seniora i Karty
Seniora

15 168

0,02

25.

Świadczenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo
Wychowawczej oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci
w POW

67 472

0,09

26.

Prace społecznie użyteczne

13 930

0,02

53 500

0,08

107 874

0,15

117 862

0,17

2 643

0,01

96 186

0,14

397 211

0,55

71 236 862

100

27.
28.
29.

Pomoc dla potrzebujących: Wigilia, śniadanie wielkanocne,
gorące posiłki
Trwałość projektów pn.” KIS-włącz się od dziś” i „TBG dla
Seniorów” i wkład własny gminy do projektu „Asystent
Seniora”
Dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego

30.

Program Wspieraj Seniora

31.

Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19

32.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+

RAZEM
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

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;
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 2020 roku skorzystało 1223 rodzin, liczących 2208 osoby.
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Tabela 55. Powody przyznawania pomocy przez MOPR.

Pomoc przyznawana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
długotrwała lub ciężka choroba

411

niepełnosprawność

395

ubóstwo

376

bezrobocie

350

sytuacja kryzysowa

210

bezdomność

76

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

60

alkoholizm

47

potrzeba ochrony macierzyństwa

16

przemoc w rodzinie

11

trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

9

narkomania

3

zdarzenia losowe

1

Świadczenia niepieniężne
Schronienie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje 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.
Środki na zabezpieczenie realizacji powyższego zadania przekazywane do Schroniska dla
bezdomnych w Tarnobrzegu są na podstawie Umowy zawartej w 2020r., o której mowa w art. 16 ust.
1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.
poz. 688) nr OP-IV.526.1.1.2020 pod tytułem: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom
bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg” zawartej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Parafią Rzymsko –
Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzącą Schronisko dla
bezdomnych w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a. w dniu 3 stycznia 2020r. w Tarnobrzegu.
Przyznana kwota dotacji na 2020r. wyniosła 500.000,00zł i przeznaczona była dla 50 osób
bezdomnych z Gminy Tarnobrzeg w okresie styczeń-kwiecień i październik-grudzień 2020r. oraz dla 40
osób bezdomnych w okresie maj-wrzesień 2020 r.
W ramach niniejszej umowy Schronisko dla bezdomnych w Tarnobrzegu winno zabezpieczyć
całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem i z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności
społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
W 2020 r. MOPR w Tarnobrzegu wydał 49 decyzje administracyjne udzielające schronienia
w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a.
Miesięczny koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu w 2020 r. wynosił 909,45zł
/osobę. W tej kwocie znajdowało się całodzienne wyżywienie, niezbędna odzież, środki higieny
osobistej itp.
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2020r. udzielił również schronienia
1 bezdomnej kobiecie w formie tymczasowego pobytu w Caritas Dom Matki i Dziecka w Przemyślu,
ul. Prądzyńskiego 8 na podstawie zawartego porozumienia i pokrywał koszt pobytu ww. placówce.
Udzielono także schronienia 2 osobom bezdomnym w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Betsaida” w Jankowicach 38b, 27-530 Ożarów
prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska
17 na mocy zawartego porozumienia oraz częściowo pokrywano odpłatność za pobyt ww. placówce.
Ponadto w czerwcu 2020r. zawarto umowę z Akademią Innowacji Społecznych z siedzibą
w Bieganów 72a, 96-316 Międzyborów prowadzącą Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach,
Niziny 66a. W związku z powyższym udzielono schronienia w formie tymczasowego pobytu 2 osobom
bezdomnym w Schronisku z usługami opiekuńczymi w Nizinach i częściowo pokrywano odpłatność
ww. placówce.
W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska
dla osób bezdomnych z usługami jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30%
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do
schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu (art. 97 ust.1a ustawy o pomocy społecznej)
Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. odpłatność
osób bezdomnych, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy
społecznej udzielana jest odpłatnie zgodnie z tabelą zawartą w Uchwale Nr XX/222/2019 Rady Miasta
Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ze zmianami.
Średnio 27 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 Miasto Tarnobrzeg.
W 2020 r. wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 30.069,16zł, odpłatność od osób
bezdomnych przebywających w schroniskach wyniosła 113.981,69 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 1189 rodzinom liczącym 2140 osób, w tym wyłącznie
w postaci pracy socjalnej 462 rodzinom liczącym 948 osób.
W 2020 roku zawarto 76 kontraktów socjalnych, w tym 50 z osobami w zakresie rozwiązywania
trudnej sytuacji życiowej i 26 z osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
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
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takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby
starszej lub/i niepełnosprawnej.
W 2020 roku do działu usług opiekuńczych wpłynęło 68 wniosków o przyznanie usług
opiekuńczych dla nowych osób, z czego 40 osób zostało objętych 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 2020 roku usługami opiekuńczymi objętych zostało łącznie 149 osób. Zrealizowano 25 598 godzin
usług opiekuńczych. Wyraźnie zauważalny jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na pomoc
formie usług opiekuńczych.
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 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz
Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 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 pieniężnego lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu zrealizowano zadanie
dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.
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 387 osób, w tym:
• 59 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
• 128 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
• 203 osoby dorosłe.
Ogółem wydatkowano środki w wysokości 139 998 zł. Środki własne gminy przeznaczone na ten
cel to kwota 41 999 zł, natomiast otrzymana dotacja Wojewody Podkarpackiego wynosiła 97 999 zł.
Wydatki obejmowały:
• świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności na kwotę 53 015 zł,
• opłacono gorące posiłki 154 dzieciom i młodzieży na łączną kwotę 24 093 zł,
• opłacono gorące posiłki 60 osobom dorosłym na kwotę 62 890 zł.
Pandemia COVID-19 spowodowała, że szkoły wprowadziły zdalny tryb nauczania. Uniemożliwiło
to dożywianie dzieci w szkołach i częściowo w przedszkolach, które zawiesiły zajęcia stacjonarne.
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.
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W 2020 r. MOPR sprawił 4 pochówki na łączną kwotę 11 187 zł. Średni koszt pochówku wyniósł
2796,75 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 2020 r. opłacano składkę zdrowotną 209 osobom pobierającym
w MOPR zasiłek stały w kwocie 105 687 zł.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
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.
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 2020 r.
do 28 lutego 2020 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 504 zł. Od 1 marca 2020 r.
koszt wzrósł do kwoty 3 741 zł. Na dzień 31.12.2020 r. całodobową opieką objętych było 52 osoby
w tym 7 osób przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 45 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 72
miejsca statutowe w tym 2 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Od
1 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020 r. koszt utrzymania wynosił 3 249 zł. Od 1 marca 2020 r. miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca wzrósł do kwoty 3 555,07 zł. Na dzień 31.12.2020 r. całodobową opieką
objętych było 69 osób w tym 47 osób przyjętych na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przed
dniem 01.01.2004 r. oraz 22 osoby przyjęte na podstawie skierowania wydanego po dniu 01.01.2004
r., 2 osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie.
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, Krowicy Lasowej,
Cmolasie, Dębicy, Nowej Dębie, Mielcu, Krośnie oraz Pińczowie.
W roku 2020r. do domów pomocy społecznej skierowano 18 osób. Odpłatność za pobyt w Domu
do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca dla 16 osób ponosiła Miasto Tarnobrzeg.
Za pobyt w DPS 1 osoby opłatę do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ponosiła
rodzina. Do opłaty 1 osoby przebywającej w dps opłatę częściowo ponosiła Miasto Tarnobrzeg oraz
częściowo rodzina.
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 2020r. z terapii korzystało 61 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.
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Mieszkania chronione
W 2020 r. w mieszkaniach chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej zamieszkiwało 12 osób
(9 osób dorosłych, 3 dzieci), w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego zamieszkiwał jeden wychowanek
pieczy zastępczej, a w mieszkaniu przy ul. Zwierzynieckiej zamieszkiwało rodzeństwo tj. dwoje
wychowanków pieczy zastępczej. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym, których dochód
przekracza kwotę kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność za pobyt na zasadach określonych
w Uchwale Rady Miasta Tarnobrzega.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym reguluje Uchwała
Nr XX/222/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych ze zmianami.
W 2020 r. cztery osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe ponosiło odpłatności
związane z użytkowaniem mieszkania tj. zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości,
opłata za czynsz. Ponadto osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych winny dążyć do
rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez udział w treningach mających na celu
poszukiwanie dróg wyjścia i wskazanie właściwego kierunku działań.
W 2020 r. ze względu na sytuację spowodowaną Covid-19 przeprowadzono treningi
w ograniczonym zakresie m. in. prowadzone przez doradcę zawodowego. W zależności od potrzeb
Mieszkańców z lokatorami mieszkań chronionych współpracował Zespół specjalistów, w skład którego
wchodzą pracownicy socjalni, psycholog i asystent rodziny.

Świadczenia pieniężne
Zasiłek stały
W 2020 roku zasiłki stałe wypłacano łącznie dla 223 rodzin w tym dla 193 osób samotnie
gospodarującym. Wydatkowano na ten cel 1 238 689 zł, środki pochodziły z dotacji
Wojewody Podkarpackiego. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 546,88 zł.
Zasiłek okresowy
Zasiłki okresowe przyznano 120 rodzinom liczącym 204 osób. Powodem przyznania tego
świadczenia było w szczególności:
• bezrobocie w 111 rodzinach liczących 193 osób,
• długotrwała choroba w 5 rodzinach liczących 6 osób,
• niepełnosprawność w 4 rodzinach liczących 6 osób.
Na tę formę pomocy w 2020 r. wydatkowano kwotę 244 299 zł, środki pochodziły z dotacji
Wojewody Podkarpackiego. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2020 r. wynosiła 329,30 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 niespełniającym 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 2020 r. wydatkowano kwotę
277 348 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. Pomocy udzielono 433 rodzinom, w tym 149 rodziny
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otrzymało specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego otrzymała 1 rodzina na kwotę 6 000 zł.
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2020 r. wypłacił wynagrodzenia opiekunom
prawnym z tytułu sprawowanej opieki nad 42 osobami. Na ten cel wydatkowano kwotę 196 144 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
W styczniu i lutym 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był organizatorem i realizatorem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od marca 2020 roku
zadanie było realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert –
Stowarzyszenie „ESTEKA”.
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.
W 2020 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
objętych zostało 35 osób (9 osób dorosłych, 26 dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia).
Zrealizowano łącznie 5 530 godzin usług, w tym 1 839 godzin (osoby dorosłe) oraz 3 691 (dzieci do 18
roku życia). W 2020 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 196 016,68 zł.
Zgodnie z instrukcją Wojewody Podkarpackiego w celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczone były w sytuacji bezwzględnej konieczności, stąd zauważalny jest spadek
liczby zrealizowanych godzin w stosunku do roku poprzedniego.
Zasady organizowania, świadczenia i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena 1 godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku wynosiła 36,82 zł.

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzega został wyznaczony na organizatora pieczy
zastępczej na terenie naszego Miasta, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Nr 380/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej działający w Ośrodku 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 i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
przyjętego Uchwałą Rady Miasta nr LIII/556/2018 z dnia 22 lutego 2018.
Zgodnie z ustawą piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
1) rodzinnej,
2) instytucjonalnej.
Rodziny zastępcze
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Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem własnym
powiatu. W 2020 roku na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonowało: 26 rodzin zastępczych, w których
przebywało 37 dzieci (w tym: 7 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione z jednym dzieckiem w liczbie: 14,
w których wychowywało się: 26 dzieci, w 4 rodzinach niezawodowych przebywało: 5 dzieci,
1 zawodowa rodzina zastępcza wychowywała 5 dzieci.
W 3 rodzinach zastępczych przebywało 4 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 2020 roku 2 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i usamodzielniło się.
W 2020 roku na terenie innych powiatów w 5 rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci
pochodzących z Miasta Tarnobrzega.
Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych
W roku 2020 na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta
Tarnobrzega wydatkowano z budżetu Miasta kwotę: 375 873,36 zł oraz na wypłatę dodatków
wychowawczych (500+) wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę:
148 207,90 zł.
W 2020 roku na świadczenia na utrzymanie dzieci, pochodzących z Miasta
Tarnobrzega, a przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: staszowskim, sandomierskim,
stalowowolskim, mieście Krosno i mieście Przemyśl w ramach zawartych Porozumień przeznaczono
z budżetu Miasta dotację w kwocie: 64 038,89 zł. Dodatkowo na świadczenie na utrzymanie dziecka,
pochodzącego z Miasta Tarnobrzeg, a przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie:
wodzisławskim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 8 328,00 zł.
Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2020 roku wydatkowano kwotę:
8 370,00 zł.
Pomoc dla osób usamodzielnianych
Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczowychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, socjalizacyjny, zakład poprawczy zostaje objęta indywidualnym programem
usamodzielnienia, określającym sposób uzyskania przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy w podjęciu zatrudnienia. Ponadto
otrzymuje pomoc na:
• kontynuowanie nauki;
• usamodzielnienie;
• zagospodarowanie.
W 2020 roku udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom opuszczającym
rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze w łącznej
wysokości: 73 760,74 zł tego:
opuszczającym rodziny zastępcze:
•
•
•

7 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 27 725,34 zł,
1 osobie przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 1 577,00 zł,
1 osobie przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości: 3 470,00 zł.

opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze:
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• 7 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 27 369,40 zł,
• 2 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 3 154,00 zł,
• 2 osobom przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości: 10 465,00 zł.
Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej
z budżetu państwa na osobę usamodzielnianą w 2020 roku wydatkowano kwotę: 1 240,00 zł.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują dwie 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 2020 roku wynosił: 3 630,88 zł.
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna
17. Placówka typu rodzinnego z liczbą miejsc: 8. Koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosił:
2 418,89 zł.
W 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju (w powiatach:
tarnobrzeskim, biłgorajskim i mieście Lublin) przebywało 6 dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega.
Na pokrycie ich kosztów utrzymania w ramach zawartych Porozumień przeznaczono z budżetu Miasta
dotację w kwocie: 186 433,11 zł.
W 2020 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tarnobrzeskiego (powiat
ziemski) na miejscu interwencyjnym przebywało 1 dziecko pochodzące z Miasta Tarnobrzeg. Na
pokrycie kosztów jego pobytu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości:
19 104,07 zł.
W roku 2020 na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego dla placówek opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta
Tarnobrzega wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 117 862,02 zł.
Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej w 2020 roku
wydatkowano kwotę: 5 270,00 zł.
Asysta rodzinna
Asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej prowadzi działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodzin, których dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej.
W 2020 roku wsparciem asystentów rodziny objętych było 45 rodzin, w których funkcjonuje 81
dzieci. Asystenci rodziny współpracują z 9 rodzinami biologicznymi, których dzieci pozostają w formach
pieczy zastępczej i rodzice się o powrót dzieci pod ich opiekę. Praca asystentów rodziny nakierowana
jest na wspieranie rodziny w kierunku poprawy jej sytuacji życiowej poprzez realizację działań
zawartych w planie pracy z rodziną. Asystenci rodziny edukują rodzinę i udzielają poradnictwa i pomocy
w przezwyciężaniu problemów, zwiększeniu zaradności życiowej poszczególnych członków rodziny.

Dział świadczeń społecznych
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Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i socjalnych
Zadania wykonywane 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.
Wypłacane świadczenia to:
Świadczenia rodzinne:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 1 325 decyzji, wypłacono kwotę
2 901.512zł,
− świadczenia opiekuńcze:
− zasiłek pielęgnacyjny – wydano 791 decyzji, wypłacono kwotę – 3 753 248 zł.
− specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 41 decyzji, wypłacono kwotę – 142 346 zł.
− świadczenie pielęgnacyjne – wydano 442 decyzji, wypłacono kwotę – 5 341 448 zł.
− zasiłek dla opiekuna – wydano 6 decyzji, wypłacono kwotę – 92 164 zł.
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 236 decyzji, wypłacono kwotę
236 000 zł,
− świadczenie rodzicielskie – wydano 103 decyzji, wypłacono kwotę 1 002 394 zł.
- świadczenie „Za życiem” - wydano 9 decyzji, wypłacono kwotę 36 000 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 206 decyzji, wypłacono kwotę 1 246 558 zł.
świadczenia wychowawcze – wydano 781 informacji/decyzji, wypłacono kwotę 39 538 927,89 zł
dodatek mieszkaniowy – wydano 1172 decyzji, wypłacono kwotę 1 055 204,71 zł.
dodatek energetyczny – wydano 764 decyzji, wypłacono kwotę 45 398,61 zł.
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium szkolne wydano 261 decyzji, wypłacono kwotę 122 172 zł.
– zasiłek szkolny - wydano 25 decyzji, wypłacono kwotę 9 262 zł.
świadczenie „dobry start” - wydano 3036 informacji, wypłacono kwotę 1 365 450 zł.
Do zadań Działu należy także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Są to:

• − przeprowadzono wywiad alimentacyjny – 41,
• − wnioskowanie o ściganie za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów –205
• − wnioskowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową – 16,
• − wezwania do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 14,
• − informacje do organu właściwego wierzyciela – 60,
• − informacje do dłużnika o przyznanych świadczeniach osobom uprawnionym – 240,
• − uznanie dłużnika za uchylającego się – 19,
• − wnioskowanie do organów egzekucyjnych o przyłączenie się do egzekucji – 230.
Dzięki wymienionym działaniom od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 662 039,16 zł.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych wydano 261 decyzji przyznających
świadczenie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń za ten okres wyniosła – 122 172 zł.
Wysokość przyznanego stypendium za maj i czerwiec 2020 r. wyniosła:
•
•

645 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie;
519 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200,00 zł
do 528,00 zł.
Wysokość przyznanego stypendium za listopad i grudzień 2020r. wyniosła:

•

345 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie;
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• 405 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200 zł do 528 zł.
Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zasiłków szkolnych wydano
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 25 decyzji przyznających świadczenie na łączną kwotę 7
985 zł.
Rządowy program „Dobry Start”
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
W 2020 r. przyznano świadczenie „Dobry start” dla 4 555 dzieci i wypłacono w/w świadczenia
w kwocie 1 365 450 zł.
Karta Dużej Rodziny
W Dziale Świadczeń Społecznych od dnia 16.05.2014 r. przyjmowane są wnioski o Kartę Dużej
Rodziny. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ramach realizacji Rządowego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny przyjęto 128 wniosków. W w/w okresie zamówiono 543 karty
w tym: 287 w formie tradycyjnej, 256 w formie elektronicznej. Na dzień 31.12.2020 r. liczba rodzin
występujących w systemie SI KDR wynosi 1 017. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny
2020 r. wynosi 184.
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. Porozumienia o współpracy
podpisano z 32 partnerami programu od 1 stycznia 2015 roku.
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 5 996,00 zł. Kwota
zrefundowana dla Ośrodka Sportu i Rekreacji za dofinansowanie do karnetów na basen i siłownię
wyniosła 5675,00 zł. W Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach dofinansowania do biletów na
koncerty, teatry, do kina kwota zrefundowana wyniosła 321,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły
909,14 zł. Łącznie więc wydatkowano na Program Tarnobrzeska Karta Seniora w 2020 r. kwotę
6 905,14 zł.
Ogólnopolska Karta Seniora
Miasto Tarnobrzeg w 2020 roku przystąpiła do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” oraz
Programu „Miasto przyjazne Seniorom”, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20 maja
2020 roku oraz porozumieniem o partnerstwie zawartym w dniu 03.02.2020 roku pomiędzy
Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie a Miastem Tarnobrzeg.
Wykonanie Uchwały powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
a realizację zadania Działowi Świadczeń Społecznych.
Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie Miasta
Tarnobrzega. Program umożliwia osobom, które ukończyły 60 rok życia ubieganie się o wydanie
„Ogólnopolskiej Karty Seniora”, a tym samym korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji
i uprawnień przygotowanych przez partnerów programu w całej Polsce.
W 2020 roku wydano seniorom w Tarnobrzegu 110 Ogólnopolskich Kart Seniora. Na obsługę
programu wydatkowano środki finansowe w wysokości 9 000 zł.

187

Karta Polaka
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r 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.
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
W2020 r. Miasto Tarnobrzeg przystąpiła do programu „MALUCH + 2020” (Moduł 2- dla gmin)”
w celu pozyskania dotacji dla Żłobków Miejskich nr 1 i nr 2 w Tarnobrzegu. Gminie przyznano dotację
w kwocie 233 280 zł w tym: 129 600,00 zł. dla Żłobka Miejskiego nr 1 oraz 103 600,00 zł. dla Żłobka
Miejskiego nr 2.
Żłobek Miejski nr 1 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.
Żłobek Miejski nr 2 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 12.10.2018 rok. W żłobku jest 64 miejsc. Żłobek
Miejski jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej
opieki.
Otrzymana kwota dotacji – 233.280 zł - zgodnie z umową nr 21/M2/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 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 2021 r. poz. 75 ) Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
Zarządzenie nr 267/2019 Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu
do nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami oraz opiniowania spełnienia
wymogów sanitarno-lokalowych dla nowo powstałego klubu dziecięcego.
W 2020 roku nie przeprowadzono kontroli wszystkich żłobków i klubów dziecięcych działających
na terenie Miasta Tarnobrzega zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/388/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia
25.11.2020 r. zmieniającą uchwałą w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Program Czyste Powietrze
Dział Świadczeń Społecznych od listopada 2020 roku przygotowuje i wydaje zaświadczenia dla
wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.
W 2020 roku wydano 8 zaświadczeń.

Zadania wynikające z innych ustaw
Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W 2020 roku Zarząd PFRON przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę 2 967 093,00 zł. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXVII/288/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20 maja 2020 roku na zadania rehabilitacji
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społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 2 855 193,00 zł. Środki te wydatkowano
na następujące cele:
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
W 2020 r. w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielono
pomocy 226 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 260 531,00 zł oraz 31 niepełnosprawnym
dzieciom i młodzieży na kwotę 71 237,00 zł, rozpatrując łącznie 521 wniosków.
Ponadto 10 osób dorosłych otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
na łączną kwotę 15 516,00 zł oraz 4 niepełnosprawnych dzieci na kwotę 11 044,00 zł.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
W 2020r. ze środków PFRON dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 37 dorosłym
osobom niepełnosprawnym oraz 14 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczając na ten cel
kwotę 78 263,00 zł. Dodatkowo dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 38 opiekunom
wydatkując kwotę 39 598,00 zł. Z powodu sytuacji związanej z wystąpieniem zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii, zadanie to zostało zrealizowane w mniejszym zakresie,
w porównaniu do poprzednich lat.
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnoprawnych
W 2020r. z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania skorzystało 4 dorosłe osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 67 660,00 zł oraz
1 dziecko niepełnosprawne na kwotę 3 150,00zł.
W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków PFRON 2 dorosłym
osobom niepełnosprawnym przeznaczając na ten cel kwotę 5 690,00 zł, dofinansowując zakup
uchwytów (1) oraz podnośnika transportowo – kąpielowego (1).
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymała 1 dorosła osoba niepełnosprawna
oraz 5 dzieci niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 17 352,00zł, dofinansowując 1
program do komunikacji „Mówik” wraz z tabletem oraz 4 zestawy komputerowe.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
W 2020r. na terenie Tarnobrzega funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej:
1. 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
1 245 420,00 zł.
2. 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 21 Mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność
wydatkowano ze środków PFRON kwotę 1 037 850,00 zł.
Łącznie na działalność obu warsztatów terapii zajęciowej przekazano ze środków PFRON kwotę
2 283 270,00 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 – 79 748,96 zł oraz z budżetu gminy

189

Tarnobrzeg – 174 021,04 zł. Roczny koszt pobytu jednej osoby w warsztacie terapii zajęciowej w 2020
roku wyniósł 23 064,00zł.
Szczegółowa informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania ustawowego

Wysokość
limitów wg
ustalonego planu
(w zł )

Dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych w tym dzieci i młodzież
niepełnosprawna

117 861,00

Dofinansowanie kosztów działalności
warsztatów terapii zajęciowej
z uwzględnieniem wszystkich źródeł
dofinansowania

2 537 040,00

- w tym ze środków PFRON

2 283 270,00

Środki
wykorzystane

117 861,00
36 349,00

% wykorzystania

Tabela 56. Realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Liczba/
liczba
osób

89
100
28

2 537 040,00

110
100

Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i sprzęt
rehabilitacyjny w tym

2 283 270,00

110

347 284,00

267

360 210,00

100

- dzieci i młodzież niepełnosprawna

82 281,00

35

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w tym:

93 852,00

13

93.852,00

- bariery architektoniczne
- bariery techniczne
- bariery w komunikowaniu się
RAZEM

2 855 193,00

70 810,00

100

5

5 690,00

2

17 352,00

6

2 842 267,00

99,54

479

Program pilotażowy „aktywny samorząd”
W 2020 roku Zespół ds. 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. Dofinansowanie przyznano w następujących obszarach
wsparcia:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
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Zadanie - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym,
Zadanie - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektryczny, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu), adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy
są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
W ramach realizacji Modułu I Programu o dofinansowanie ubiegało się 24 osoby niepełnosprawne.
Pozytywnie zweryfikowano 23 wnioski przeznaczone do dofinansowania oraz zawarcia umów w tym
zakresie. Zawarto 23 umowy na dofinansowanie w łącznej kwocie 99 185,99 zł, w tym 21 z dorosłymi
osobami niepełnosprawnymi oraz 2 umowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar A-1
Obszar A-2
Obszar B-1
Obszar B - 4
Obszar C-1
Obszar C-2
Obszar C-5
Obszar D

- 1 umowa na kwotę
- 1 umowa na kwotę
- 7 umów na kwotę
1 umowa na kwotę
- 1 umowa na kwotę
- 8 umów na kwotę
- 2 umowy na kwotę
- 2 umowy na kwotę

10.000,00 zł
3.500,00 zł
36.318,00 zł
3.509,00 zł
10.000,00 zł
15.413,99 zł
14.925,00 zł
5.520,00 zł

W 2020 roku zrealizowano wypłaty dofinansowań na kwotę 95.691,99zł. Pozostała kwota
dofinansowań zostanie zrealizowana w I kwartale 2021roku.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
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W ramach realizacji Modułu II Programu o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia
na poziomie wyższym (II półrocze roku szkolnego 2010/2020 oraz I półrocze roku szkolnego
2020/2021) wpłynęło 66 wniosków ze strony 45 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie dotyczyło
opłaty za naukę (czesne) oraz dodatków na pokrycie pozostałych kosztów kształcenia. W ramach
realizowanego zadania zawarto 66 umów na łączną kwotę 205 586,00 zł. W 2020 roku zrealizowano
wypłaty dofinansowań w wysokości 104.665,00 zł. Druga transza środków zostanie wypłacona
w I kwartale 2021 roku.
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Pracownicy Zespołu ds. 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 2020 roku z działań realizowanych przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych (informacje, konsultacje, doradztwo i wsparcie finansowe) skorzystało łącznie
około 1500 osób, w tym z pomocy finansowej ze środków PFRON 758 osób, w tym 67 ze wsparcia
w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II.
Realizacja „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”
W 2020 roku Miasto Tarnobrzeg realizowała. „Program wyrównywania różnic między regionami
III”. Na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pozyskano środki na realizację dwóch projektów:
1) z Obszaru D programu – likwidacja barier transportowych – zakup dwóch samochodów
osobowych 9-cio miejscowych do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2 działającego przy Kole
Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na realizację
projektu przeznaczono środki PFRON w kwocie 160 000,00zł;
2) z Obszaru F programu – budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w ramach modernizacji
budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Tarnobrzegu oraz remont dachu. Na realizację projektu przeznaczono środki PFRON
w kwocie 160 000,00zł. W 2020 roku zrealizowano pierwszy etap projektu (remont dachu), na
ten cel wydatkowano kwotę 64 000,00zł. Drugi etap projektu będzie kontynuowany
w 2021 roku.
Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III
W 2020 roku Miasto Tarnobrzeg przystąpiła do realizacji nowouruchomionego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” –
Moduł III.
Pomocy finansowej w ramach programu udzielono osobom niepełnosprawnym, które na skutek
wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, możliwość korzystania z opieki
świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych. Pomoc tę udzielono w formie dofinansowania kosztów
związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Z pomocy tej skorzystało 212 dorosłych
osób niepełnosprawnych, na ten cel przeznaczono kwotę 384 500,00zł, rozpatrując łącznie
413 wniosków.
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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 216/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.). Obsługę organizacyjno – techniczną 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.
W minionym 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniach: - 26 czerwiec 2020 r., 21 wrzesień 2020 r., 17 grudzień
2020 r. Planowane spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego na dzień 26.03.2020 r. z powodu
zagrożenia epidemiologicznego nie odbyło się. W roku 2020 odbyło się 514 posiedzeń grup roboczych.
Efektywność i skuteczność działań prowadzonych przez Zespół w okresie sprawozdawczym:
Liczba przekazanych do realizacji „Niebieskich Kart” w 2020 r.
103
Sporządzane przez uprawnione podmioty:
• - funkcjonariuszów policji
98
• - pracowników socjalnych
4
• - Przedszkole Nr 7 w Tarnobrzegu
1
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”
136
Liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”
341
Zakończono procedurę „Niebieskie Karty”
- 98
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
- 38 grup
kurator sądowy (W-ł Rodzinny)
- 16 grup
asystent rodziny
- 8 grup
przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 4 grupy
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych
- 1 grupa
Żandarmeria Wojskowa
- 1 grupa

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:
poradnictwo prawne
- 2 osób
wsparcie psychologiczne
- 25 osób
w tym: 8 dzieci
Praca socjalna ukierunkowana na wzmocnienie systemu rodzinnego -w 136 rodzinach
Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
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Skierowano 4 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie
odwykowe, w 56 przypadkach sprawców przemocy motywowano do leczenia odwykowego.
Stwierdzono pozytywne zmiany w zachowaniu u 35 osób, co do których istniało podejrzenie,
że są sprawcami przemocy w rodzinie.
Punkt Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu. Jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej zorientowaną na przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, w tym zapobieganiu przejściu
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Pomoc skierowana jest
w szczególności do osób:
• przeżywających kryzys,
• które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
• doświadczających przemocy domowej,
• mających problemy rodzinne,
• mających 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 trakcie 2020 roku w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono 159 porad,
do Punktu po pomoc zgłosiły 93 osoby, odebrano 70 telefonów zaufania.
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii
w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Tarnobrzegu pomoc świadczona była w formie poradnictwa
telefonicznego. Wydatki obejmujące działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w 2020 roku wyniosły
59 996,27 zł. Całość została sfinansowana ze środków przekazanych z Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Inne zadania
Dom Dziennego Pobytu
Dom Dziennego Pobytu działa w strukturach Miejskiego Ośrodka 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, rekreacyjnokulturalne, edukacyjne, itp. W ośrodku wsparcia prowadzona jest również częściowa działalność
rehabilitacyjna oraz terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
W 2020 roku wydano decyzją 59 skierowań do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu.
Uczęszczało 59 osób, w tym 42 kobiety i 17 mężczyzn.

Dzienny Dom „Senior +”
Dzienny Dom „Senior +” funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od
stycznia 2020r. w budynku przy ul. Sandomierskiej 25. Utworzony Dzienny Dom „Senior+” w gminie
Tarnobrzeg realizuje założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem
jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym (osobom nieaktywnym zawodowo
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w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także
oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych
w środowisku lokalnym.
W 2020 roku wydano 61 decyzji kierujących do Dziennego Domu „Senior+”. Na funkcjonowanie
DD „S+” przeznaczono łącznie kwotę 359 593,73 zł, z tego ze środków pochodzących z dotacji
136 304,15 zł i ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat
adresatów zadania publicznego 223 289,58 zł.
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 Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem programu jest zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej. Do skorzystania
ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych i realizowanych działań towarzyszących uprawnione
są osoby, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich
produktów żywnościowych i spełniają przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz
odpowiednie kryterium dochodowe określone w powyższej ustawie tj. których dochód nie przekracza
220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
• 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Produkty żywnościowe wydawane były bezpłatnie w 12 punktach odbioru na terenie Miasta
Tarnobrzega w określonych dniach i godzinach na podstawie skierowania wystawionego przez
pracowników socjalnych tut. Ośrodka.
W 2020r. realizowany był Podprogram 2019, którego dystrybucja art. żywnościowych obejmowała
okres od stycznia 2020r. do sierpnia 2020r. i objęła pomocą żywnościową 1 220 osób.
Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego uzyskał
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2019r. 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 Miasto Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
Okres realizacji projektu 13.05.2019-31.10.2022r. W ramach projektu utworzono bezpłatną
wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy , ul. Kościuszki 30 w
Tarnobrzegu. W roku 2020 kontynuuje się bieżącą działalność wypożyczalni sprzętu. Na koniec 2020 r.
z wypożyczalni skorzystało 118 nowych Uczestników projektu, tyle też podpisano umów użyczenia,
aneksów 86 oraz 10 porozumień. Łączna ilość zakupionego sprzętu to 179 sztuk o wartości 205 926,38
zł.
Kwota dofinansowania 1 317 890,83 zł
Dofinansowanie UE- 1 179 178,85 zł
Wkład własny: 69 378,41 zł
Wartość projektu ogółem 1 387 269,24 zł
Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów
Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa

195

VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Beneficjentem projektu była Miasto Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r.
W 2020 roku w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych
po zakończeniu realizacji w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczył usługi opiekuńcze,
sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługę teleopieki na rzecz Mieszkańców Miasta Tarnobrzega.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym także w formie pomocy sąsiedzkiej korzystało 15 osób,
a z usługi teleopieki w miejscu zamieszkania 15 osób.
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 Miasto 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 2020 roku w ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych, w tym także w formie
pomocy sąsiedzkiej objętych zostało 10 osób. Wsparciem w postaci usług teleopiekuńczych objęta
została 1 osoba. Wsparcie teleopieki skierowane jest 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 2020 roku 4 osoby z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 60 roku zostały objęte w/w usługą
polegającą na pomocy i asyście w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza,
punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie czasu wolnego.
W dniu 31.12.2020 roku zakończono realizację Projektu „Asystent Seniora”. W ramach w/w
projektu wsparciem objęto łącznie 29 osób. Rezultaty: u 9 niesamodzielnych osób (8K i 1M) nastąpiła
poprawa funkcjonowania w życiu codziennym, u 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (18K i 3M) zwiększyła się jakość życia, 8 osób (6K i 2M) zwiększyło własną samodzielność
w realizacji codziennych czynności domowych i życiowych.
Wartość projektu 538 247,32 zł
Dofinansowanie z UE 457 510,22 zł
Wkład własny: 26 928 zł
Program „Opieka wytchnieniowa”
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2020 roku przystąpił do realizacji resortowego
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Celem głównym Programu było wsparcie członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•

dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
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−

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
− konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Program był realizowany w okresie od października do 31 grudnia 2020 roku. Z usługi opieki
wytchnieniowej w ramach w/w programu skorzystało 8 opiekunów osób niepełnosprawnych,
zrealizowano łącznie 1 567,5 godziny usług na kwotę 29 404,80 zł.
Osoby korzystające z tej formy pomocy nie ponosiły odpłatności za w/w wsparcie. Program był w
80 % współfinansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego. W porównaniu do roku 2019
zauważalny jest wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługę wśród Mieszkańców Miasta
Tarnobrzega sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przystąpił do realizacji resortowego
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu
Solidarnościowego. Miasto Tarnobrzeg pozyskała środki na realizację wsparcia w postaci usługi
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program dedykowany był pełnoletnim osobom z
niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Kluczowym celem programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy: wykonywaniu
codziennych czynności, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków
niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia
codziennego.
Usługa asystenta w szczególności polegała na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie oraz/lub
dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe
i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi,
rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); wyjściu,
powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z zastrzeżeniem
aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwieniu spraw urzędowych; nawiązaniu
kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Program realizowany był w okresie od sierpnia do 31 grudnia 2020 roku. Z tej formy wsparcia
skorzystało 8 osób. Zrealizowano łącznie 808 godzin usług asystenckich na kwotę 18 456,32 zł. Osoby
korzystające z usług asystenckich nie ponosiły odpłatności za w/w wsparcie. Program był w 100 %
finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Przeciwdziałanie COVID-19
W trakcie ogłoszonego stanu pandemii wirusa COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu podejmował dodatkowe działania skierowane na pomoc osobom potrzebującym, które
ze względu na pandemię nie mogą zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb.
Od 16 marca br. w Ośrodku uruchomiono specjalny numer telefonu (690 448 795) dla osób
starszych i pozostających w kwarantannie, pod którym można zgłosić potrzebę zrobienia zakupów czy
dostarczenia żywności. Pod tym numerem telefonu pracownicy często udzielali także wsparcia
i pomocy w kontakcie chociażby z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Pomoc
w dostarczaniu zakupów czy żywności osobom objętym kwarantanną realizowana była wspólnie
z Ochotniczą Strażą Pożarną, która posiada odpowiednie środki ochrony osobistej do kontaktu
z osobami mogącymi być zarażone. Od początku trwania pandemii pracownicy robili zakupy oraz trzy
razy w tygodniu dostarczali ciepły posiłek osobom potrzebującym. W okresie odgórnego zamknięcia
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w 2020 roku placówek wsparcia dziennego, tj. DDP i DDS, szczególnym wsparciem objęto seniorów –
podopiecznych tych placówek, którym dowożona była ciepła zupa.
W okresie zimowym, tj. od połowy października do połowy kwietnia w Ośrodku wydawana była
także ciepła zupa osobom potrzebującym. Od poniedziałku do piątku codziennie przygotowywano
40 zup.
Od początku trwania pandemii w Ośrodku funkcjonuje także numer telefonu, pod którym osoby
potrzebujące wsparcia mogą porozmawiać z psychologiem (15 822 13 13).
W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne przygotowano 300 paczek żywnościowych
(część produktów zakupiono ze środków własnych, a część przekazał Tarnobrzeski Bank Żywności),
które trafiły przede wszystkim do osób starszych i najbardziej potrzebujących. W dystrybucji paczek
pomogła Ochotnicza Straż Pożarna. Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowano 500 paczek.
Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
W 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem okresowej nauki
zdalnej w placówkach oświatowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował projekt
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu zakupiono 34 sztuki profesjonalnych laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem za łączną kwotę 96 186 zł. Sprzęt trafił do dzieci umieszczonych w rodzinnej, jak
i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Tarnobrzega. Laptopy zostały użyczone na okres
pięciu lat i posłużą przede wszystkim do realizacji nauki zdalnej.
Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III
W 2020 roku Miasto Tarnobrzeg przystąpiła do realizacji nowouruchomionego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” –
Moduł III.
Pomocy finansowej w ramach programu udzielono osobom niepełnosprawnym, które na skutek
wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, możliwość korzystania z opieki
świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych. Pomoc tę udzielono w formie dofinansowania kosztów
związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Z pomocy tej skorzystało 212 dorosłych
osób niepełnosprawnych, na ten cel przeznaczono kwotę 384 500,00 zł, rozpatrując łącznie
413 wniosków.
Wspieraj Seniora
Realizowany Program „Wspieraj Seniora” w roku 2020 (trwający od 20 X – 31 XII 2020r.)
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów przez Gminę Tarnobrzeg przyczynił się do wsparcia Gminy
Tarnobrzeg w zapewnieniu usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w trwającym stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu, a nie byli w stanie np. poprzez rodziny, zabezpieczyć
dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej.
Forma i sposób realizacji programu: Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która mieszkała
na terenie Miasta Tarnobrzega i zdecydowała się pozostać w domu w związku z utrzymującym się
stanem epidemii dzwoniła na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu
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Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – tel. 22 505 11 11 lub z czasem bezpośrednio zgłaszała się
telefonicznie do Ośrodka z prośbą o wykonanie zakupów w ramach Programu Wspieraj Seniora. Osoba
przyjmująca zgłoszenie przekazywała prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Tarnobrzegu przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Pracownik MOPR – wyznaczony
koordynator programu w godzinach pracy Ośrodka kontaktował się telefonicznie z Seniorem,
weryfikował zgłoszenie i ustalał/potwierdzał usługę wsparcia zgodnie z założeniami programowymi.
Koszt zakupów pokrywał Senior. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował usługi wsparcia
uwzględniając potrzeby osoby starszej w wieku 70 lat i więcej – usługi wielokrotnie były świadczone
m. in. np. raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.
W ramach Programu przez aplikację CAS Ośrodek otrzymał zgłoszenia osób w wieku 70 lat i więcej
-27 zgłoszeń, liczba zgłoszeń telefonicznych bezpośrednio do Ośrodka wynosiła 10. Łącznie
zarejestrowano 39 zgłoszeń Seniorów. Liczba osób faktycznie objętych wsparciem wynosiła
7 (4 kobiety i 3 mężczyzn), z czego 6 osób (4K i 2M) zgłosiło się poprzez infolinię, a 1 (1M) bezpośrednio
telefonicznie do Ośrodka.
Seniorzy zgłaszali prośbę o pomoc w trzech zakresach: zakupów artykułów spożywczych,
higienicznych oraz leków w aptece. Zakupy wykonywali pracownicy Ośrodka. Łącznie wykonano 26
razy usługę wsparcia.
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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 o 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 o wolontariacie”. Wymieniony Program współpracy stanowi
podstawowy akt normatywny regulujący zasady współdziałania samorządu z organizacjami
działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega i na rzecz jego Mieszkańców. Reguluje również ramy
współpracy finansowej i niefinansowej oraz formułuje priorytetowe obszary tej współpracy. Program
współpracy na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XX/225/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia
27 listopada 2019 r. 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 2020 rok. W trakcie roku został on zmieniony Uchwałą Uchwała
Nr XXIV/270/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2020 r.
Wyznaczone w programie główne kierunki współpracy na linii samorząd - organizacje
pozarządowe opierają się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności
oraz jawności. Działania oparte na tych zasadach umożliwiały organizacjom realizację własnych
projektów, ale także zaspokajały potrzeby społeczne Mieszkańców. Podkreślić jednak przy tym należy,
że projekty te powinny dotyczyć zadań publicznych ze sfery zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega za współpracę
Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz wykonanie Programu współpracy
w 2020 roku odpowiedzialny był Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta
Tarnobrzega.
Istotną kwestią dla prowadzonej współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. był
wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemii i związanych z nim czasowych obostrzeń
i ograniczeń w działalności publicznej. Wiele organizacji zmuszonych było renegocjować umowy
z Miasto Tarnobrzeg w zakresie planowanych działań, rezultatów czy harmonogramu i kosztorysu
prowadzonych zadań. Przeprowadzenie ww. wymienionych zmian w umowach przeprowadzane było
na podstawie zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pomimo istnienia mechanizmu prawnego pozwalającego
na elastyczne podejście do realizacji zadań, to kilka organizacji nie wyraziło gotowości do realizacji
zadań lub zwróciło wszystkie przekazane na realizację zadania środki lub znaczną ich część.

Ewidencja stowarzyszeń
Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
W ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS mających swoją siedzibę na terenie Miasta
Tarnobrzega według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ww. stowarzyszeń wynosiła - 125.
W stosunku do roku 2019 liczba ta zwiększyła się o 9 nowych stowarzyszeń wpisanych do KRS.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
W ewidencji stowarzyszeń zwykłych mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ww. stowarzyszeń wynosiła - 16. W stosunku do roku
2019 liczba ta zwiększyła się o 3 nowe stowarzyszenia zwykłe.
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Ewidencja fundacji
W ewidencji fundacji mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega według stanu na
dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ww. fundacji wynosiła - 22. W stosunku do roku 2019 liczba ta
zwiększyła się o 7 nowych fundacji.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W 2020 roku na terenie Miasta Tarnobrzega swoje siedziby posiadało 177 organizacji (nie licząc
organizacji funkcjonujących w oparciu o umowę Państwa Polskiego z Kościołem Rzymsko-Katolickim,
dla których nie prowadzi się ewidencji). Wszystkie uprawnione są do starania się o dotacje ze środków
pochodzących z budżetu Miasta Tarnobrzega. Jednak zgodnie z przepisami prawa o dotacje celowe
starać się mogą również organizacja pozarządowe, które swoje siedziby mają poza Tarnobrzegiem,
jeżeli oferowane zadanie odbywać się będzie na terenie Miasta i kierowane będzie do jego
Mieszkańców.
Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu realizacji zadań
publicznych, zarówno w formie ich wsparcia, jak i powierzenia. W 2020 roku zlecano zadania w pięciu
zakresach, uznanych w Programie współpracy za priorytetowe, na które zabezpieczonych zostało
w budżecie Miasta Tarnobrzega łącznie 2 705 642,00 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że w kwocie tej nie
uwzględniono środków na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, które to zadania finansowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa.
W ramach współpracy finansowej w 2020 roku nieostało 102 zadań publicznych finansowanych
częściowo lub w całości ze środków pochodzących z budżetu Miasta Tarnobrzega. Na zrealizowanie
ww. zadań dofinansowanie otrzymało 59 organizacji pozarządowych. W trybie przeprowadzenia
9 otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym wszystkim organizacjom przekazano
na realizację zadań publicznych kwotę 2 039 280,00 zł.

Obszary priorytetowe współpracy finansowej
W 2020 r. z budżetu Miasto Tarnobrzeg przekazywało środki finansowe na realizację zadań
publicznych w poniżej wymienionych zakresach, obszarach i kwotach:
1) Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym – 293 127,00 zł (plan 530 000,00 zł):
a) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych;
b) rozwiązywanie problemów narkomanii;
c) propagowanie trzeźwego życia;
d) dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość;
e) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia
sportowe;
f) realizacja akcji "Lato w mieście";
g) organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii;
2) Pomocy społecznej - 1 395 693,00 zł (plan 1 683 642 zł):
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a) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
b) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży;
c) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych
i starszych;
d) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych;
e) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań
skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
f) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych;
g) wspieranie integracji środowiska seniorów oraz aktywizacja społeczna, edukacyjna, zdrowotna
seniorów;
h) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
i) zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym;
j) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania;
k) świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”;
3) Sportu i turystyki - 278 760,00 zł (plan 320 000,00 zł):
a) Zadania z zakresu sportu:
− - wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym;
− - wspieranie szkolenia w zakresie sportu;
− - organizacja miejskich imprez sportowo–rekreacyjnych;
− - rozwój i upowszechniania sportu w środowisku dzieci, młodzieży, osób starszych, w tym osób
niepełnosprawnych.
b) Zadania z zakresu turystyki:
− - wspierania działań i inicjatyw turystycznych nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji
turystycznych;
− - wyznaczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez
Miasto;
− - realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych
technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem, podnoszących atrakcyjność oferty
turystycznej Miasta.
4) Kultury - 62 200,00 zł (plan 160 000,00 zł):
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej;
b) 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;
c) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Tarnobrzega służących
podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta;
d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości
artystycznej;
e) upowszechnianie czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;
f) realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych
technik zapisu o tematyce ściśle związanej z przejawami aktywności kulturalnej w mieście,
podnoszących atrakcyjność oferty kulturalnej Miasta.
5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 9 500,00 zł (plan 12 000,00
zł):
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a) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym także
zwierząt bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego;
b) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska.

Otwarte konkursy ofert
Podstawowym trybem zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest tryb
konkursowy. W 2020 r. na realizację zadań publicznych ogłoszonych zostało 9 otwartych konkursów
ofert. Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert, przyjęty 23 grudnia 2019 r., zakładał
organizację 12 otwartych konkursów ofert, w tym:
− 5 z zakresu pomocy społecznej
− 3 z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym,
− 2 z zakresu kultury,
− 1 z zakresu sportu i turystyki,
− 1 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Z przyczyn związanych z wprowadzonym stanem epidemii liczba przeprowadzonych konkursów
ofert uległa zmianie. W związku z powyższym nie odbyły się konkursy z zakresów:
− 2 z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym (w tym na zadania
z zakresu realizacji akcji "Lato w mieście" oraz organizacji wypoczynku letniego w postaci
obozów i kolonii),
− 1 z zakresu kultury.
W przypadku otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w obszarze świadczenie
usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” odbyły się dwa konkursy ofert, jednak żadna organizacja
nie złożyła swojej oferty. Zadanie zostało przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który
podpisał umowę z przedsiębiorcą na realizację wyżej wymienionego zadania.
W 2020 r. otwarte konkursy ofert organizowane były w poniższych zakresach:
1) Ochrona zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym – 1 konkurs ogłoszony:
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2020 r.;
2) Pomoc społeczna – 6 konkursów ogłoszonych:
- Zarządzeniem Nr 401/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 402/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 7 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 lutego 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 168/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 maja 2020 r.;
3) Sport i turystyka - 1 konkurs ogłoszony:
- Zarządzeniem Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 15 stycznia 2020 r.;
4) Kultura – 1 konkurs ogłoszony:
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 4 lutego 2020 r.;
5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 konkurs ogłoszony:
- Zarządzeniem Nr 57/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2020 r.
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Umowy podpisane z organizacjami
We wszystkich ogłoszonych otwartych konkursach ofert złożonych zostało łącznie 122 oferty. W
wyniku analizy i oceny złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, podpisanych
zostało 102 umowy na kwotę 1 975 720,00 zł, zgodnie z poniższym wykazem:
1. Ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym:
a) w jednym otwartym konkursie ofert złożono 31 ofert,
b) 1 oferta nie otrzymała wsparcia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych konkursu,
c) 1 oferta nie otrzymała wsparcia w wyniku niskiej oceny merytorycznej,
d) 3 organizacje odstąpiły od podpisania umowy na realizację trzech zadań, pomimo przyznania
dotacji;
e) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 26 umów
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 289 127,00 zł,
f) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:
- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 9 umów;
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 13 umów;
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 4 umowy;
g) 4 organizacje, realizujące 6 zadań w 2020 r. dokonało zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości na kwotę 21 139,78 zł,
h) z przyczyn epidemicznych nie odbyły się 2 otwarte konkursy ofert:
- z zakresu realizacji akcji "Lato w mieście",
- z zakresu organizacji wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii.
2. Pomoc społeczna:
a) w 6 otwartych konkursach złożono 24 oferty,
b) 3 oferty nie otrzymały wsparcia w wyniku niskiej oceny merytorycznej,
c) 5 organizacji odstąpiło od podpisania umowy na realizację pięciu zadań, pomimo przyznania
dotacji;
d) w wyniku dokonanej analizy i oceny formalnej i merytorycznej ofert podpisanych zostało
16 umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę
1 395 693,00 zł.
e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:
- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 9 umów;
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 3 umowy;
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 4 umowy;
f) 5 organizacji, realizujących 5 zdań w 2020 r., dokonało zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 65 704,19 zł,
g) 2 otwarte konkursy ofert z obszaru świadczenia usług asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja
2019-2020” nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.
3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) w jednym otwartym konkursie złożono 1 ofertę;
c) w wyniku dokonanej analizy oraz oceny formalnej i merytorycznej podpisano 1 umowę z dwoma
organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 9 500,00 zł;
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d) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa;
f) 1 organizacja, realizująca 1 zdanie w 2020 r., dokonała zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 750,00 zł.
4. Kultura:
a) w dwóch otwartych konkursach złożono 18 ofert;
b) 2 oferty nie otrzymały wsparcia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych konkursu,
c) 7 ofert nie otrzymało wsparcia ze względu na niską liczbę punktów otrzymanych w ocenie
merytorycznej;
d) 1 organizacja odstąpiła od podpisania umowy na realizację zadania, pomimo przyznanej dotacji;
d) w wyniku dokonanej analizy oraz oceny formalnej i merytorycznej ofert podpisanych zostało
8 umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę
47 200,00 zł ;
e) struktura zrealizowanych 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;
f) dwie organizacje, realizujące dwa zadania w 2020 r., dokonało zwrotów środków z tytułu
niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 14 393,74 zł,
g) z przyczyn epidemicznych nie odbył się 1 zaplanowany otwarty konkurs ofert.
5. Sport i turystyka:
a) w jednym otwartym konkursie złożono 48 ofert,
b) 2 oferty nie otrzymała wsparcia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych konkursu,
c) 7 ofert nie otrzymało wsparcia z powodu nieosiągnięcia wymaganej liczby punktów w ocenie
merytorycznej,
d) 3 organizacje odstąpiły od podpisania umowy na realizację zadania, pomimo przyznanej dotacji,
e) w wyniku dokonanej analizy oraz oceny formalnej i merytorycznej ofert podpisanych zostało 36
umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie na łączną kwotę 234
200,00 zł,
f) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:
- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 25 umów;
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 9 umów;
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 2 umowy;
g) 4 organizacje, realizujące 4 zadania w 2020 r., dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji
na kwotę 17 242,78 zł.

Tryb pozakonkursowy
Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma dotacji, przyznawanej w trybie tzw. „małego grantu”.
Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje
pozarządowe mogą starać się o uzyskanie dotacji ze środków pochodzących z budżetu Miasta
Tarnobrzega na realizacji zadań publicznych w trybie oferty złożonej z własnej inicjatywy. Miasto może
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w powyższym trybie zlecić organizacji realizację zadania przyznając dotację, która nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty 10 000 zł, a zadanie nie może być dłużej realizowane niż 90 dni. Dodatkowym
ograniczeniem tego trybu jest limit środków, które można przekazać jednej organizacji w roku
budżetowym, wynoszący 20 000 zł.
W 2020 r. na „małe granty” organizacje złożyły 15 ofert z własnej inicjatywy. Po analizie możliwości
finansowych budżetu Miasta Tarnobrzega, celowości realizacji zadania oraz oszczędności
gospodarowania środkami publicznymi dofinansowanych zostało 15 zadań realizowanych przez
9 organizacji na zadania:
− 11 z zakresu sportu i turystyki,
− 2 z zakresu kultury,
− 2 z zakresu ochrony zdrowia.
Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom w ww. trybie wynosiła 63 560,00 zł, co stanowi
2,35 % wszystkich środków zaplanowanych na wsparcie finansowe zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe w 2020 r. (dopuszczalny poziom dotacji przekazanych w trybie
pozakonkursowy nie może przekroczyć 20% zaplanowanych środków na dany rok).
Struktura dotacji w trybie ‘Małego grantu”:
− w kwocie dofinansowania poniżej 5 000,00 zł podpisano 9 umów na realizację zadania w tym
trybie;
− w kwocie dofinansowania powyżej 5 000,00 zł do 10 000,00 zł podpisanych zostało 6 umów
− 2 organizacje realizujące 2 zadania publiczne dokonało zwrotu środków w wysokości 234,00
zł.

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Do pozafinansowych form współpracy zaliczyć należy:
1) Wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działań;
2) Projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, były
konsultowane z organizacjami pozarządowymi, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi formami;
3) Podejmowane były działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych
np. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach,
konferencjach, projektach itp.;
4) Prowadzony był miejski serwis informacyjny dla organizacji pozarządowych zawierający bazę danych
o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, informacje o inicjatywach
i przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe, aktualną internetową bazę
danych tarnobrzeskich organizacji pozarządowych;
5) Miasto może wspomagać technicznie, w tym użyczać sale znajdujące się w jego zasobach, na cele
szkoleniowe i informacyjne, organizacje pozarządowe realizujące na jego terenie swoje zadania
statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Miasta;
6) Prezydent wspierał inicjatywy organizacji poprzez objęcie patronatu honorowego nad realizowanym
przez nie wydarzeniami. W roku minionym wpłynęły 84 wnioski o przyznanie patronatu prezydenta,
z czego pozytywnie rozpatrzono 82;
7) Miasto, w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych, zamieszczało
informacje o organizacjach pozarządowych i ich inicjatywach;
8) Miasto przekazywało organizacjom swoje materiały promocyjne w celu krajowej i zagranicznej
promocji Miasta;
9) Miasto przekazywało organizacjom puchary, medale itp. z przeznaczeniem na nagrody
dla uczestników inicjatyw realizowanych przez organizacje.
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach ochrony i opieki nad zabytkami Miasto przekazała dotację celową w kwocie 20 000 zł
dla parafii pw. św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu-Wielowsi. Dotacja przeznaczona
była na wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu otaczającym kościół parafialny
z 1884 r. pw. św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu-Wielowsi.
W 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: translokacji krzyża w Parku
Dzikowskim na wartość 5 500 zł i remontu pomnika „Jędrusiów” na wartość 8 500 zł.
Remont pomnika „Jędrusiów” zrealizowany w 2020 r. był największą w tym obszarze inwestycją,
zrealizowaną przez Gminę. Przedsięwzięcie zapoczątkowane przez mieszkańca Miasta Pana Krzysztofa
Magierę, zostało zrealizowane Przez Gminę wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie,
który w znaczącym stopniu udzielił finansowego wsparcia. Koszt remontu pomnika przedstawiał się
następująco:
• Miasto Tarnobrzeg – 61 364,20 zł – renowacja otoczenia pomnika
• IPN Warszawa – 109 212,90 zł – renowacja pomnika.
Miasto włączyła się również w realizację zalecenia Konserwatora Zabytków dotyczącą nakłonienia
właścicieli do oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków znakiem informacyjnym
„Zabytek chroniony prawem” – tzw. „Znak Błękitnej Tarczy”. Wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu
Miasto zakupiła przedmiotowe tabliczki za kwotę 2 540,66 zł i dokonała w porozumieniu z Delegaturą
WKZ w Tarnobrzegu oznakowania 27 obiektów.
W 2020 r. Miasto rozpoczęła działania związane z pozyskaniem Kolekcji Dzikowskiej. Dla potrzeb
związanych z jej zakupem i ubieganiem się o środki na ten cel z Ministerstwa, dokonano wyceny
kolekcji. Z uwagi na właściwość rzeczową rozpoczęte działania w tej sprawie kontynuuje Muzeum
Historyczne Miasta Tarnobrzega.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. MICHAŁA MARCZAKA
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka jest instytucją służącą zaspokojeniu
potrzeb kulturalnych Mieszkańców Tarnobrzega, szczególnie w zakresie czytelnictwa, dostępu
do źródeł wiedzy i informacji i szeroko rozumianej działalności popularyzującej rolę książki w życiu
człowieka.
W trudnym, również dla bibliotek, roku epidemii COVID-19 pracownicy Biblioteki dużą wagę
przywiązywali do sprawnego funkcjonowania Biblioteki Głównej i 8 filii bibliotecznych. W okresie
sprawozdawczym, przestrzegając reżimu pandemicznego realizowany był plan pracy. Gromadzono,
opracowywano i udostępniano zbiory biblioteczne, prowadzono inną niż dotychczas, bo on-line
działalność popularyzującą czytelnictwo, wprowadzono zmiany w obsłudze czytelników zmierzające do
maksymalnego zaspokojenia ich potrzeb.

Czytelnictwo
W ciągu 2020 roku w księgach inwentarzowych zarejestrowano 10 200 jednostek zbiorów
bibliotecznych, w tym 9 637 książek, 537 audiobooków i 26 filmów. Na zakup księgozbioru, w liczbie
8 307 woluminów, wydano w tym:
•

środki własne 6 019 wol. - 133 364,58 zł;
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• dotacja celowa MKiDN - 2 039 wol.- 47 887,00 zł;
• dotacja celowa - Miasto Tarnobrzeg - 249 wol. 4 500,00 zł.
Ze środków własnych zakupiono również:
• audiobooki - 537 jedn. - 9 313,32 zł;
• Filmy - 26 jedn. - 342,56 zł.
Ponadto zarejestrowano 677 wol. o łącznej wartości 13 546,94 zł, w tym:
• Dary - 655 wol. - 13 046,50 zł;
• Ekwiwalenty - 22 wol. - 500,44 zł.
W związku z przeniesieniem czytelni z wypożyczalni dla dorosłych do oddziału muzycznofonograficznego w Filii nr 1, wyselekcjonowano i przerejestrowano z czytelni do wypożyczalni dla
dorosłych 653 wol. o kwocie 13 471,65 złotych.
Na koniec 2020 roku w Bibliotece Głównej oraz filiach bibliotecznych znajdowało się 215 719
woluminów o wartości 2 756 985,01 złotych.
Zbiory specjalne w okresie sprawozdawczym powiększyły się o 853 jednostki o łącznej wartości
9 655,88 złotych. Na koniec roku liczyły 33 644 jednostki a wartość ich wyniosła 189 128,44 złotych.
Średnia cena zakupu 1 woluminu w roku 2020 wyniosła 22,36 zł i była o 0,34 zł wyższa niż w roku 2019.
Średnia zakupu nowości wydawniczych ukształtowała się następująco:
• 17,8 wol. na 100 Mieszkańców,
• 90,4 wol. na 100 czytelników.
W ciągu roku na bieżąco prowadzono porządkowanie i selekcję zbiorów. Ze zbiorów wycofano
8 614 książek zaczytanych, zdezaktualizowanych oraz wieloegzemplarzowych o wartości 38 813,38
złotych. Część z tych książek przeznaczono na makulaturę, część na kiermasz „książka za cegiełkę”.
Książki poczytne, lekko zniszczone były klejone, oprawione w folię i włączane do udostępniania. Łącznie
w ciągu roku konserwacji poddano 18 690 woluminów.
W ciągu roku za przetrzymane zbiory wpłynęło do kasy MBP 13 597,10 zł.
W 2020 r. zarejestrowano 9 652 użytkowników, o 1 880 mniej niż w 2019 roku. Główną przyczyną
spadku zarejestrowanych użytkowników, w porównaniu do roku 2019, była pandemia COVID-19 z
powodu, której ograniczony został dostęp do zbiorów wypożyczalni, zamknięte były czytelnie i ponad
3 miesiące biblioteka nie udostępniała zbiorów na zewnątrz. Spadki odnotowano prawie we
wszystkich grupach wiekowych i zawodowych.
W ciągu roku w bibliotekach odnotowano 106 264 odwiedzin, o 28 749 mniej niż w 2019 roku.
Czytelnicy częściej korzystali z wrzutni. W okresie sprawozdawczym zwrócono w ten sposób 3 569
książek.
W roku 2020 roku, w porównaniu do 2019 odnotowano spadek w ilości wypożyczeń o 25 105
woluminów. W ciągu roku wypożyczono 236 651 woluminów, w tym:
• literatura piękna dla dorosłych 145 765
61,6%,
• literatura piękna dla dzieci
64 05027,1%,
• inna
26 83611,3%.
W Filii nr 1 odnotowano 10 595 wypożyczeń zbiorów audiowizualnych, o 774 mniej niż w 2019
roku.
Średnia wypożyczeń w 2020 roku ukształtowała się na poziomie:
• na 1 mieszkańca
5,1 wol.,
• na 1 czytelnika
24,5 wol.,
• na 1 czytelnika aktywnego
- 25,7 wol.
Na uwagę zasługuje fakt, że przy spadku ilości czytelników oraz wypożyczeń odnotowano prawie
2% wzrost wypożyczeń na 1 czytelnika.
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Czytelnia Główna, na zamówienie użytkowników, realizowała zamówienia międzybiblioteczne.
W okresie sprawozdawczym złożono 13 zamówień na 35 książek. Z bibliotek naukowych, publicznych,
pedagogicznych oraz zbiorów własnych udostępniono 33 książki. W porównaniu do 2019 roku
zrealizowano 7 zamówień więcej, sprowadzając więcej o 22 książki.
W okresie sprawozdawczym, w związku z COVID-19, od 16 marca do końca roku nieczynne były
czytelnie. Od początku roku do 16 marca odnotowano 3 517 odwiedzin, udostępniono 2 043 druki
zwarte, w tym:
•
•

książki 2 041 wol.,
czasopisma oprawne 2 woluminy.

Struktura udostępnionych zbiorów była następująca:
• literatura piękna dla dorosłych - 30 wol.
- 1,5%,
• literatura piękna dla dzieci
1 116 wol.
-54,6%,
• literatura popularnonaukowa
895 wol.
-43,8%,
• czasopisma oprawne
2 wol.
- 0,1%.
Użytkownikom, na miejscu, udostępniono 6 289 egzemplarzy czasopism bieżących i 100 jednostek
zbiorów audiowizualnych oraz zarejestrowano 1 296 udostępnień Internetu.
W związku z zamknięciem czytelni od marca do końca roku 2020 odnotowano, w porównaniu
do roku 2019, spadek w ilości odwiedzin o 13 369, udostępnionych książek i prasy oprawnej o 7 615
wol., zbiorów audiowizualnych o 637 jednostek, prasy bieżącej o 23 979 egz. i o 4 992 udostępnień
Internetu.
Kontynuowano rozbudowę baz dokumentów życia społecznego i Bibliografii Tarnobrzega. Bazy
dokumentów życia społecznego przygotowano do przeprowadzenia konwersji z systemu MAK BN
do systemu MAK+. W roku 2020 wprowadzono 47 dokumentów, natomiast do bazy Bibliografii
wprowadzono 1 297 opisów bibliograficznych.
W roku 2020 przygotowano i wydano tarnobrzeskie materiały informacyjne:
• Tarnobrzeg, warto zobaczyć,
• Kalendarium tarnobrzeskie. Wybrane rocznice regionalne w 2021 roku.
Ważnym zadaniem w działalności MBP była obsługa specjalnych grup czytelników. Bibliotekarze,
w miarę możliwości, starali się wypożyczać licznej grupie czytelników z dysfunkcją wzroku książki
z większą czcionką. Z tego też względu, w związku z ukazaniem się na rynku, zakupiono 10 tytułów
książek z dużą czcionką. Filia nr 1 w okresie sprawozdawczym wzbogaciła się o 290 nowych książek
w formacie „Czytak”, które udostępniane były osobom korzystającym z Czytaków. Osoby z dysfunkcją
wzroku w Filii nr 1 korzystały z książek multimedialnych w standardzie DAISY, audiobooków, filmów
DVD z audiodeskrypcją, książki mówionej na kasetach magnetofonowych, czasopism do odsłuchu
na płytach DVD, kolekcji książek z dużą czcionką. Na koniec 2020 roku zbiór książek w formacie Czytak
liczył 2 231 tytułów, 1 411 tytułów „książki mówionej” znajdowało się na kasetach magnetofonowych.
W 2020 roku odnotowano 7 603 wypożyczenia audiobooków oraz 2 822 wypożyczenia kaset
magnetofonowych z „książką mówioną”. Podczas 52 odwiedzin osób korzystających z Czytaka
przegrano na karty 630 książek.
W styczniu prezentowana była wystawa „Dzień z życia niewidomego”, na której znalazły się
zdjęcia codziennych zajęć niewidomej tarnobrzeżanki - Teresy Biało. Wystawę zwiedziło 30 osób.
W ramach współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych w Rzeszowie dla członków Koła Polskiego
Związku Niewidomych odbyły się warsztaty dietetyczne. Również dla tej samej grupy uczestników
warsztaty pod tytułem „Kulturalny spacer z Misiem Uszatkiem” przeprowadziła dyr. Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie.
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Komputeryzacja procesów bibliotecznych
W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych obsługa użytkowników i procesów bibliotecznych jest
w pełni skomputeryzowana i prowadzona jest z wykorzystaniem systemu MAK+ .
W II połowie roku, w kontakcie z administratorem wojewódzkim MAK+, prowadzono prace nad
nowym opisem bibliografii regionalnej i dokumentów życia społecznego w formacie MAK+. W grudniu
przekazano Instytutowi Książki do konwersji do nowej wersji Bibliografię Tarnobrzega za lata 19992019, opracowywaną w systemach MAK BN oraz podpisano płatną umowę na korzystanie z nowej
wersji bibliografii. Również w II półroczu przekazano administratorowi wojewódzkiemu MAK+ do
konwersji bazę dokumentów życia społecznego z systemu MAKBN na MAK+.
Kontynuowane były prace nad rozbudową Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej. W ciągu roku 2020
łącznie zeskanowano 731 pozycji jedno i wielostronicowych, w tym między innymi 16 książek
związanych z Tarnobrzegiem, druki ulotne, zdjęcia, prasę tarnobrzeską.
Opracowano i umieszczono na stronach TBC materiały do 4 nowych kolekcji liczące 162 pliki,
w tym „Stanisław Orzeł”, „Wojewódzka Biblioteka Publiczna” i „Barbórkowa Drama Teatralna”.
Przygotowano do uzupełnienia 669 plików do istniejących już kolekcji.
Rozpoczęto opracowanie dokumentów życia społecznego. Przygotowano w ciągu roku
do zamieszczenia w TBC 712 dokumentów życia społecznego.
Na koniec roku na stronach Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej znajdowało się 4 786 dokumentów.
Zarejestrowano 9 991 użytkowników, 13 135 sesji i 75 322 odsłony.

Działalność promocyjna
W okresie sprawozdawczym tradycyjne imprezy promujące czytelnictwo realizowano do 16 marca.
Później, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, obok możliwych do realizacji form
tradycyjnych, wprowadzano formy on-line kierowane przede wszystkim do najmłodszych czytelników.
Propozycje zamieszczane były cyklicznie na stronie Biblioteki i Facebooku.
W ciągu roku ogółem w formie tradycyjnej przeprowadzono 211 imprez, z których skorzystało
3 120 osób. Wiele form pracy z czytelnikiem, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyło się dużym
zainteresowaniem użytkowników. Były to między innymi:
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 7 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 150
osób. Głównymi odbiorcami tej formy pracy byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych.
To popularna forma pracy Biblioteki skierowana do wszystkich grup wiekowych naszych
czytelników. W okresie sprawozdawczym w ramach cyklu „Książka z autografem” Biblioteka gościła
4 autorów, którzy promowali swoje książki:
•

Monikę Chwałek – Oczkowską, tłumaczkę pamiętników „Moje podróże”- pamiętniki Walerii
hr. Tarnowskiej” na język polski.
• Elżbietę Domoradzką autorkę książki „Moje drogi do świętych”.
• Jacka Łapińskiego, autora książki „Dlaczego warto czytać”, który był gościem uroczystości
wręczenia nagród laureatom konkursu „Czytelnik Roku 2019” oraz poprowadził dwa
spotkania: w Filii nr 1 dla młodzieży Szk. Podst. Nr 10 „Pasja zamiast nałogów” oraz w Filii nr 2
„Z uśmiechem Ci do twarzy”- dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu.
• Ryszarda Ćwirleja – mistrza kryminału. Spotkanie zorganizowano w ramach spotkań
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii nr 1.
W spotkaniach autorskich ogółem uczestniczyło 179 osób.
Jedną ze stałych, cieszących się wśród zwłaszcza młodych czytelników, form pracy były konkursy.
W 2020 roku Biblioteka przeprowadziła 11 konkursów, w tym wśród nich „Czytelnik Roku 2020”, „Czy
znasz te cytaty” - konkurs online, „Chwila z książką”- konkurs fotograficzny dla dorosłych, „Baśniowy
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Świat Stanisława Jachowicza” – literacki dla dzieci i młodzieży oraz plastyczne dla dzieci :„Letni ogród
– malujemy plasteliną” , „Urodziny Kici Koci”, „Wakacje z książkowym bohaterem”, „Pocztówki z
wakacji”, „Moja ulubiona bajka”, „Zakładka do książki”. Uroczystemu podsumowaniu konkursu
„Czytelnik Roku 2019” w dniu 30 stycznia 2020 roku towarzyszyło spotkanie autorskie z Jackiem
Łapińskim - wielkim orędownikiem czytania, autorem książek „Dlaczego warto czytać?”, „Jak być
lepszym”.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia pandemiczne w godzinach uprzednio ustalonych wręczono
nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Chwila z książką”. Komisja konkursowa spośród 22 zdjęć
wybrała 5, jej zdaniem, najbardziej ujmujących sugestywnością przekazu, klimatycznych,
pokazujących, że książki są przyjacielem od najmłodszych lat i mogą towarzyszyć człowiekowi
w różnych okolicznościach przez całe jego życie. Również z powodu pandemii indywidualnie wręczono
nagrody uczestnikom konkursu on-line „Czytanie na ekranie”.

Wystawy
Wzorem lat ubiegłych w Bibliotece prowadzona była działalność wystawiennicza. W sali
odczytowej Biblioteki Głównej zaprezentowano 6 wystaw czasowych, które odwiedziło 775 osób. Były
to: „Zaurocz się Podkarpaciem” (zbiory własne Biblioteki), „Ludowe instrumenty muzyczne
Podkarpacia”, „Plakaty literackie” Michała Stępnia, „Zatrzymane w pamięci – twórczość Ryszarda
Mrozowskiego”, „Oddech północy – fotografie Rafała Kaniszewskiego”, „Między życiem a śmiercią –
wystawa Bogdana Myśliwca”.
W Galerii Okno w ciągu roku zaprezentowano 11 wystaw o różnej tematyce. Spośród nich
4 to debiuty tarnobrzeżan, wyrażających swoje pasje w formie plastycznej. Były to „Igłą malowane”
Danuty Rehman, „Twórczość Ludmiły Dziuby”, „Twórczość Leszka Kwiatkowskiego”, „Twórczość
Mariana Antończyka”, „Nitką malowane” - hafty Marii Maruszak , „Rysunek i malarstwo Heleny
Pileckiej”, „Dobranocki w podróży” – Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
„Prace dzieci biorących udział w konkursach plastycznych organizowanych w ramach akcji „Lato
w mieście 2020”,, „Malowane z potrzeby serca” wystawa prac Marii Bobrowskiej, „Bohaterowie walk
o niepodległość” – prace Stanisława Lubacza, „Nie tylko pejzaż” – wystawa obrazów Jolanty
Dąbrowskiej-Iskra.
W witrynie oddziału dla dzieci i młodzieży BG zaprezentowano 8 wystaw, tematycznie związanych
z różnymi wydarzeniami między innymi historią Tarnobrzega. Można było obejrzeć wystawy
okolicznościowe „Jan Paweł II we wspomnieniach i twórczości tarnobrzeżan w setną rocznicę urodzin”, Międzynarodowy dzień Poezji” - prezentacja wierszy tarnobrzeskich
poetów, „Drukarnia Franciszka Cwynara”, „Stulecie Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego
Żeńskiego im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu”, „W 10 rocznicę śmierci ks. Jana Kalinki”,
„Oddech północy” fotografie Rafała Kaniszewskiego, pokonkursowa wystawa fotografii „Chwila
z książką” oraz „Zima w mieście 2020”-prezentacja prac wykonanych przez dzieci w trakcie akcji.

Akcje
Ogólnopolska kampania „Mała książka – Wielki człowiek”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w okresie sprawozdawczym
kontynuowała udział w projekcie „Z książką na start” przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-6 lat
(urodzonych w latach 2013-2016), realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka –
Wielki człowiek”. Ogółem w okresie sprawozdawczym wydano 94 wyprawki, w tym 80 nowym
czytelnikom, wręczono 87 dyplomów. Od rozpoczęcia akcji ( 19.09.2019 ) wydano 351 wyprawek.
Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego
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Miejska Biblioteka Publiczna włączając się do ogólnopolskiej akcji zaprosiła czytelników
do nagrania i przesłania fragmentów utworu przez siebie czytanych. Na zaproszenie odpowiedziało
7 czytelników. Materiał został 5 września 2020 umieszczony na Facebooku. Czytanie on-line
spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelników.
Ogólnopolska Noc Bibliotek „Klimat na czytanie”
W nawiązaniu do hasła przewodniego Nocy Bibliotek – „Klimat na czytanie” – bibliotekarze
przygotowali interesujące formy mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi
na problem dewastacji środowiska. W związku z pandemią program realizowany był tylko w formie online. 10 października na fanpage’u biblioteki o godz. 18-ej rozpoczęła się Wirtualna Noc Bibliotek
zainaugurowana głośnym czytaniem hymnu pt. „Klimat na czytanie”, napisanego specjalne na tę okazję
przez Jacka Cygana. Odbyły się także warsztaty on-line pt. „Eko-Ludek”, quiz ekologiczny, prezentacja
wybranych książek poruszających temat dbania o klimat oraz głośne czytanie wiersza Doroty
Masłowskiej o „psach nierasy”. W Bibliotece Głównej oraz wszystkich filiach bibliotecznych
udostępniane były linki i kody do filmu animowanego pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy” oraz link
do ekologicznej gry on-line. Wydano 24 linki oraz 24 kody.
Zima w Mieście 2020
W tym roku na zajęciach zorganizowanych w ramach akcji „Zima w mieście 2020”w Bibliotece
Głównej i filiach bibliotecznych, dzieci przenosiły się do „Krainy śnieżnych bałwanów” i „Zimowej krainy
Smerfów”, razem z bibliotekarkami odbywały „Zimowe podróże po literaturze”. Największym
zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne formy tj. zajęcia plastyczne i zajęcia literackie. W ramach
akcji przeprowadzono 87 spotkań czytelniczych, z których skorzystało 897 uczestników.
Lato w mieście 2020 – „Wirtualne wakacje w Bibliotece”
W ramach akcji realizowano wirtualne formy popularyzujące książkę, warsztaty plastyczne,
konkursy. „Czytania na ekranie” to prezentacja przez bibliotekarki, fragmentów książek
po wysłuchaniu, których dzieci mogły wysłuchać rozwiązywać quizy i zadania literackie. Dla czytelników
młodszych adresowane były warsztaty „Wirtualnie może być fajnie”, w ramach których dzieci mogły
wykonywać prace „Bajkowa układanka”, „Słoń z kokardką na ogonie”, „Zakręcony motywatorek” czy
„Magiczne kwiaty”. Forma hybrydowa „Podróże małe i duże” umożliwiła dzieciom zwiedzanie całego
świata przy pomocy książek podróżniczych oraz mapy, na której mogły zaznaczać miejsca, które
odwiedziły wraz z bohaterami książek. Dla lubiących rywalizację przygotowany został konkurs pt. „Czy
ty znasz te cytaty?”, w którym trzeba było, na podstawie cytatu pojawiającego się co tydzień
na fanpage’u biblioteki, rozpoznać autora i tytuł książki.
Formy on-line w pracy z czytelnikiem.
W czasie pandemii SARS CoV-2 pracownicy Biblioteki Głównej oraz filii bibliotecznych podjęli
działania, które pozwalały na dotarcie do czytelników w formie on-line. Wykorzystano do tego celu
Facebooka, stronę internetową oraz programy komputerowe. W realizacji poszczególnych form brali
udział czytelnicy, bibliotekarze oraz osoby zainteresowane propozycjami Biblioteki. Zaproszono
do udziału w następujących wydarzeniach:
•

„Zarażamy czytaniem” - 10 emisji, 1 818 wyświetleń cyklu spotkań online z czytelnikami,
w którym w krótkich filmikach prezentowane były sylwetki poetów związanych z naszym
regionem oraz ich wybrane utwory. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 11 filmików
przypominających twórczość: Stanisława Jachowicza x 3, Ferdynanda Kurasia, Stanisława
Piętaka, Marii Kozłowej, Juliana Jana Zderskiego, Rozalii Mróz, Jana Olek, Krystyny
Bęczkowskiej.
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•

•
•
•

„Czytanie na ekranie” - 11 emisji, 2 463 wyświetlenia prezentowanych przez bibliotekarzy
fragmentów literatury mającej na celu zachęcenie młodego czytelnika do wypożyczenia
książki. Przy wypożyczeniu czytelnik otrzymał bilecik na którym, pieczątką, dokumentowano
jego pobyt w bibliotece w czasie wakacji. Łącznie wydano 19 bilecików.
Noc Bibliotek – inauguracja; głośne czytanie wiersza „Klimat na czytanie”, zakończenie;
czytanie wiersza Doroty Masłowskiej.
Wirtualnie może być fajnie - warsztaty plastyczne prowadzone przez bibliotekarzy - 11 edycji,
1 506 wyświetleń bajek, między innymi Słoń z kokardą (2 edycje ), Zakręcony, Kwiaty
(2 edycje), Harmonijkowa, Łapacz snów, Kolorowe pudełeczko na skarby, Eko-Ludek.
„Czytamy w domu” - Dzień Matki i Dzień Dziecka, 1 emisja i 133 wyświetlenia Z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka w tym roku, było inaczej niż zwykle, bo on-line. To mamy wraz ze swoimi
dziećmi zaprosiły do swoich domów i wspólnego czytania ulubionych książeczek.
Przygotowany, kilkunastominutowy materiał, z udziałem 5 czytających rodzin wyemitowany
został na stronie Biblioteki i FB.

Formy planszowe
Planszowa prezentacja literatury on-line:
•
•

•

„Zasmakuj w Bibliotece” - prezentacja książek z okazji Tygodnia Bibliotek,
Obejrzyj – Wypożycz - Przeczytaj – wirtualna prezentacja książek Pamiętnik Florki, Niebo,
Dziwny świat kota Filemona. Jestem Filemon, Nowe przygody Misia Uszatka. Kto wstał lewą
nogą?, Pyza, Dobry przykład, Sposób na twardy sen, Apolejka i jej osiołek, Nowe przygody
Misia Uszatka. Byłem tu pierwszy.
„Jak to dawniej było” – cykl przypominający dawne zabawy, między innymi; głuchy telefon,
słonecznik, ciuciubabka, zamienić się w kamień, niebo i piekło, skakanka, walka narodów.

Konkursy on-line - 10 edycji
„Czy znasz te cytaty” wybrane z książek A.A. Milne „Kubuś Puchatek”, A. Lindgren „Pippi
Pończoszanka”, J. Brzechwa „Podróże pana Kleksa”, T. Jansson „W Dolinie Muminków”, A. Maleszka
„Magiczne drzewo. Porwanie”, J. Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, M. Widmark
„Tajemnica biblioteki” , R. Gościnny „Mikołajek”, M. McDonald „Hania Humorek. Pożeracze książek”,
Formy hybrydowe
•

„Podróże małe i duże” - zabawa czytelnicza w formie hybrydowej łącząca popularyzację
literatury, jednocześnie motywująca do przyjścia do Biblioteki. W zabawie wzięło udział 17
osób.
• „Czytanie na ekranie” – 11 edycji, niekonwencjonalna forma promująca książkę przegotowana
przez Bibliotekę Główną. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 formy, w których
uczestniczyło 36 osób.
Ponadto biblioteka organizowała, ze względu na pandemię, w większości krótkie formy on-line,
prezentowane na stronie www. Biblioteki oraz na Facebooku, przeznaczane szczególnie dla dzieci.
Zorganizowano 35 form, między innymi zajęcia „Zimowe gry i zabawy. Kolorowe kubki”, „Dla Babci
i Dziadka serduszkowy koszyczek”, „Zakoduj swój dzień”, „Baśniowy świat zaczarowany w grach
planszowych”. Bibliotekarze on-line prezentowali wybrane wiersze tarnobrzeskich poetów, włączyli się
do akcji Narodowego Czytania. Te formy, inne od dotychczas przeprowadzanych przez bibliotekarzy
znalazły swoich odbiorców. Świadczy o tym ponad 6 000 wyświetleń oraz około 9 000 postów.
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TARNOBRZESKI DOM KULTURY
Tarnobrzeski Dom Kultury w 2020 r. realizował zadania statutowe w zakresie:
1) Społecznego ruchu kulturalnego;
2) Edukacji kulturalnej;
3) Organizacji imprez;
4) Innych.
Dwukrotnie w ciągu roku: wiosną i jesienią działalność TDK została zawieszona z powodu
pandemii. Sposób funkcjonowania TDK zmienił się całkowicie, zarówno pod względem organizacji
pracy, jak też realizowania obowiązków statutowych. Domy kultury zostały zamknięte jako pierwsze
i jako ostatnie ponownie uruchamiane. Jednocześnie nie zostały opracowane jasne pandemiczne
zalecenia dla tego rodzaju instytucji, która skupia w sobie niemal wszystkie dziedziny działalności
kulturalnej: edukacja, działalność wystawiennicza, kino, koncerty, teatr itd. Konieczne było
opracowanie i wprowadzenie własnych, nowych regulacji, które pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo
zarówno pracownikom, jak i osobom odwiedzającym TDK. Część stałych zajęć artystycznych zostało
zawieszonych, część z nich realizowano w formie online. Większość wydarzeń takich jak koncerty,
spotkania, festiwale zostało odwołanych, a tylko niektóre można było zrealizować w sieci. Mimo
wszystko TDK w czasie zawieszenia działalności prowadził działania – konkursy, festiwale, koncerty,
warsztaty – poprzez profil na Facebooku oraz stronę internetową i nowy kanał YouTube.

Społeczny ruch kulturalny
Obejmował działania amatorskich grup artystycznych, osób indywidualnych oraz widzów
w wymienionych poniżej dziedzinach oraz poprzez organizację wydarzeń interdyscyplinarnych.
Teatr
Tuż przed Dniami Teatru oraz premierą najnowszego spektaklu Teatru Czwartek wprowadzono
w całym kraju obostrzenia, w wyniku których konieczne było odwołanie wydarzenia. W dziedzinie
działalności teatralnej zrealizowano jedynie XVIII Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”.
Pierwsza część, czyli eliminacje miejsce jeszcze w marcu, natomiast finał odbył się online
w październiku.
Muzyka
Na początku roku na żywo odbyło się kilka wydarzeń, w tym KONKURS „Śpiewajmy Kolędy
i Pastorałki”. Ogłoszono także 25. KONKURS PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”. Do organizacji kwalifikacji
wstępnych i regionalnych zaproszono 64 ośrodki kultury z terenu całego kraju. Z powodu pandemii
niemożliwe było jednak przeprowadzenie kwalifikacji, które przeniesiono na jesień i odbyły się formie
online. Uczestnicy wysyłali filmy ze swoimi występami wokalnymi, a te następnie były oceniane przez
jury. W konkursie wzięło udział ponad 1000 osób. 21 listopada odbył się finał online, podczas którego
ogłoszono listę laureatów oraz wręczono pamiątkowe statuetki. Odbył się także transmitowany
na żywo Jubileuszowy Koncert. Konkurs zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pierwszym wydarzeniem stacjonarnym z udziałem publiczności na żywo po wiosennym
zawieszeniu działalności był FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ, który odbył się w lipcu
i sierpniu w tarnobrzeskich kościołach. Zrealizowano 8 koncertów, wystąpili znakomici muzycy z całej
Polski. Także organizacja tego festiwalu została dofinansowana ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

214

Plastyka
Z powodu pandemii odwołano szereg wydarzeń i konkursów plastycznych, w tym m.in.
organizowany od lat ponadregionalny konkurs Malujemy Pastelami, czy konkurs wielkanocny. W czasie
zawieszenia działalności zrealizowano jednak konkurs „Galeria psich portretów”, warsztaty plastyczne
online oraz publikacje ciekawych materiałów z historii sztuki.
Pod koniec roku odbył się natomiast Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gwiazdka 2020 - XIX
Edycja. Mimo trudnej sytuacji napłynęło blisko 100 prac.

Edukacja kulturalna
Oferta zajęć kulturalnych w 2020 r. skierowana była do dzieci, młodzieży i dorosłych. Z powodu
pandemii te stałe formy pracy 12 marca zostały zawieszone. Wznowiono je następnie 15 czerwca
i część z nich realizowano do połowy lipca. Wróciło ok. 90% uczestników. We wrześniu zorganizowany
został nowy nabór, oferta została poszerzona o nowe formy. Zgłoszeń było nieco mniej niż zwykle, ale
powstały wszystkie grupy. Zajęcia stacjonarne odbywały się do końca października, następnie niektóre
prowadzono online (nauka gry na instrumentach, teatr dla młodzieży, plastyka dla dorosłych).
W TDK działały 4 pracownie plastyczne: Dziecięcy Art Klub I Kalejdoskop (od września) dla dzieci,
Godzina Ze Sztuką (do czerwca) oraz Warsztaty Plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Mimo zawieszenia
zajęć, w czerwcu udało się zrealizować wystawę prac uczestników, brali oni też udział w ogłaszanych
przez TDK konkursach plastycznych. Dorośli od listopada realizują stałe zajęcia online. Wystawa ich
prac dostępna jest na stronie TDK.
Zajęcia wokalne odbywały się w kilku grupach w ramach Chórku ŁAPU-CAPU oraz Studia Piosenki
TDK. Z powodu pandemii odbywały się tylko przez kilka miesięcy w ciągu roku. Wokalistki wystąpiły na
początku roku podczas koncertów zimowych FRAM-u, podczas gali Jubileuszy Małżeńskich, Shabbat
Tarnobrzeg, czy bożonarodzeniowego programu Telewizji Lokalnej TVL.
W zakresie działalności teatralnej w TDK działają 2 grupy najmłodszych, czyli Teatr Magik,
Młodzieżowy Teatr Amatorski, 2 grupy Teatru Czwartek oraz grupa teatralna UTW. W okresie
zawieszenia działalności w formie online działał tylko Młodzieżowy Teatr Amatorski oraz jedna z grup
Teatru Czwartek przygotowująca premierowy spektakl.
W zakresie nauki gry na instrumentach od nowego semestru oferta poszerzyła się o lekcje gry
na saksofonie i flecie poprzecznym. Te zajęcia były realizowane także w formie online. Ponadto tylko
stacjonarnie odbywały się zajęcia gry na gitarze i instrumentach klawiszowych.
Przez część roku działała też Miejska Orkiestra Dęta, które zrealizowała kilka koncertów, w tym
zadbała o oprawę miejskich uroczystości oraz zorganizowała podczas wakacji występ na placu
B. Głowackiego. Od nowego semestru powstała także nowa grupa mażoretek.

Organizacja imprez
Organizacja imprez przed pandemią.
W pierwszych miesiącach roku zrealizowano w ramach organizacji lub współorganizacji kilka
występów: Koncert Noworoczny, koncert kolęd w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, Koncert Studio
Piosenki dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2 koncerty w ramach Akademii
Kameralnej, „Wszystkie dzieci nasze są”, Koncerty zimowe Zespołu Tanecznego FRAM i Chórku „Łapu
Capu”, ARTUR BARCIŚ show. Odbył się także spektakl teatralny Kartoteka wg. Tadeusza Różewicza w
wykonaniu Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy w Stalowej Woli.
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Organizacja imprez po wprowadzeniu obostrzeń pandemicznych.
Organizacja wydarzeń w czasie zawieszenia była dużym wyzwaniem technologicznym
i organizacyjnym. Dzięki wysiłkom i kreatywności pracowników TDK, zorganizowano kilka ciekawych
wydarzeń, zarówno stacjonarnie w reżimie sanitarnym, jak też online, z wykorzystaniem nowych
technik i narzędzi pracy.
Jednym z pierwszych takich wydarzeń był Rozczytany Dzień Dziecka w Tarnobrzegu – akcja
czytania bajek przez Mieszkańców Tarnobrzega przed kamerą Telewizji Lokalnej TVL. W projekcie
wzięło udział ponad 30 osób, w tym prezydent Dariusz Bożek, dziennikarze, szefowie i pracownicy
różnych instytucji, a także mieszkańcy Miasta. Nagranie zostało umieszczone na kanale YouTube
Telewizji Lokalnej TVL i na stronie TDK.
Początkiem sierpnia odbył się Kiermasz Tarnobrzeskiej Sztuki i Rękodzieła, czyli prezentacje
tarnobrzeskich rękodzielników na pl. B. Głowackiego.
Podczas wakacji odbywały się wspomniane koncerty organowe i występ Miejskiej Orkiestry Dętej
na placu B. Głowackiego oraz w trakcie uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej „Dziewięciu
z Wujka”, a także koncert Jubileuszowy Wygraj Sukces.
W pierwszy weekend września odbyło się CZYTANIE „BALLADYNY” w ramach akcji Narodowe
Czytanie. W akcji wziął udział zastępca dyrektora i pracownicy TDK, Teatr Czwartek, pracownicy
Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także zaproszeni goście. Z uwagi na sytuację
epidemiczną czytanie odbyło się w budynku Urzędu Miasta z nagłośnieniem w oknie w formie
słuchowiska na żywo.
Tarnobrzeski Dom Kultury wspierał także organizację Sandomierz Fashion Street –
ponadregionalnego wydarzenia zrealizowanego przez Fundację Artystyczną GA MON z Tarnobrzega
we współpracy z samorządami gminnymi Sandomierza, Stalowej Woli, Niska, Baranowa
Sandomierskiego, Gorzyc, powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego, województwa
świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z regionu. Odbył
się szereg warsztatów, debata #polasowiacku oraz pokaz mody 9 projektantów z całej Polski.
Prowadzenie: Joanna Horodyńska. Jednym z gości była instruktorka TDK Anna Pintal, a na scenie
zaśpiewała wychowanka TDK Dagmara Czechura. Podsumowanie odbyło się w Tarnobrzeskim Domu
Kultury - „Łączy nas kultura – debata o współpracy regionalnej. Bariery, szanse i dobre praktyki”.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli, Niska, Baranowa
Sandomierskiego, Gorzyc, władz powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego, województwa
świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z regionu.
Początkiem października odbył się wieczór pamięci o dawnych mieszkańcach Tarnobrzega
SHABBAT TARNOBRZEG – marsz na cmentarz żydowski, wykład dra hab. Tadeusza Zycha, świadectwa
wypędzonych oraz program artystyczny w wykonaniu Studia Piosenki.
Jedynym wydarzeniem, które w całości odbyło się online był I Festiwal „Baśniowy Świat”
Stanisława Jachowicza, poświęcony poecie, bajkopisarzowi, działaczowi charytatywnemu, pedagogowi
pochodzącemu z Tarnobrzega. W tym czasie było to też jedyne wydarzenie kulturalne w regionie.
Festiwal ma swoje autorskie logo, maskotkę, piosenkę, stronę internetową. Do konkursów:
plastycznego, teatralnego i literackiego wpłynęły setki prac. Na chodniku i ulicach wymalowane zostały
grafiki kotów, powstały instalacje plastyczne nawiązujące do twórczości Jachowicza. Program: bajeczki
Jachowicza czytał Marcin Raś, warsztaty plastyczne – artystka Joanna Zając-Slapnicar, wywiad o
słuchowiskach z Ewą Małecki (reżyser Teatru Polskiego Radia i Teatru TVP), transmisja spektaklu Teatru
Maska „O mniejszych braciszkach św. Franciszka”, wykład „Stanisław Jachowicz – nie tylko chory kotek”
Iwony Rusek (literaturoznawczyni, autorka scenariuszy słuchowisk pisanych dla Teatru Polskiego Radia
i Teatru TVP). Oglądalność filmów sięga nawet kilku tysięcy osób. Festiwal odbył się pod patronatem
Prezydenta Miasta Tarnobrzega i dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W grudniu TDK zaprezentował online spektakl marionetkowy Jutrzenka zrealizowany przez
Fundację Sedlaka.
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Odbyły się także cykliczne akcje dla dzieci i młodzieży:
Zima w Mieście 2020
Podczas ferii 2020 r. TDK zaprosił młodych widzów na szereg wydarzeń: 2 koncerty, pokazy
filmowe, spotkania z ciekawymi gośćmi, warsztaty plastyczne, bajkowe, dizajnu, rękodzielnicze,
przyrodnicze, spektakl dla dzieci i bal karnawałowy.
Lato w Mieście 2020
Organizacja wydarzeń wakacyjnych była już znacznie trudniejsza i odbywała się w warunkach
podwyższonego reżimu sanitarnego. W lipcu realizowano jeszcze program zajęć, a w połowie miesiąca
rozpoczęła się akcja „Lato w mieście”. Odbyły się warsztaty malowania na porcelanie, teatralne, druku
z instruktorką z Instytutu Dizajnu, pokazy filmowe, teatrzyk, mażoretkowe, a na zakończenie piknik na
terenach zielonych nad Wisłą. Uczestników było znacznie więcej niż przewidywali organizatorzy.
Wystawiennictwo
Mimo sytuacji pandemicznej Galeria TDK nie świeciła pustkami ani jednego dnia. Zrealizowano 11
wystaw. Niektóre można było oglądać tylko online - w tym celu przygotowano wirtualne galerie
na stronie TDK. Była to także okazja do zaprezentowania dotychczasowego dorobku artystycznego TDK
poprzez artykuły i galerie wspomnieniowe na stronie TDK.
Zrealizowane wystawy: „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” Muzeum
POLIN pokonkursowa „Porównania 28” z BWA w Sandomierzu, Małgorzata Herba – Ilustracje, Dorota
Stadnik – Lalki, Stanisław Dziubak „Splecione” – wystawa rzeźb i obrazów, wystawa podsumowująca
rok artystyczny 2019/2020 w pracowniach plastycznych, Karolina Bednarska – malarstwo, Waldemar
Świerzy „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko”, Janusz Grabiański – Ilustracje, Sztuka
integracji z DPS w Tarnobrzegu, wystawa online prac laureatów konkursu plastycznego Baśniowy Świat
Stanisława Jachowicza, wystawa online prac laureatów Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego
GWIAZDKA 2020.
Kino WISŁA
Z powodu pandemii sytuacja kina „Wisła” była wyjątkowo trudna. W 2020 r. odbyły się projekcje
jedynie 45 filmów, które obejrzało 9 010 widzów. Dla porównania w 2019 r. odbyło się 1 090 projekcji,
które oglądało 32 608 widzów.

Inne
Tarnobrzeski Dom Kultury zapewnił obsługę techniczną 32 imprez na rzecz Miasta. Dla porównania
w 2019 r. było to 65 wydarzeń.
Opracowywano i drukowano 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, plakatowania. Zadania te realizowane były w
znacznie mniejszym zakresie, niż w latach poprzednich.
Pracownicy TDK brali udział w pracach komisji artystycznych, udzielali konsultacji grupom
i zespołom artystycznym. Prowadzili także aktywności online na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl oraz
na profilu Facebook TDK:
•

publikacje materiałów archiwalnych pod wspólnym hasłem #Zostań w domu: ciekawe
wystawy, zdjęcia z międzynarodowych plenerów malarskich i wikliniarskich, nagrania
wokalistek Studia Piosenki, spektakle Teatru Czwartek oraz Młodzieżowego Teatru
Amatorskiego,
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•
•
•
•
•
•
•

konkurs dla dzieci Galeria Psich Portretów zrealizowany wspólnie z Tarnobrzeskim
Stowarzyszeniem „Chrońmy zwierzęta”
„Poczytajmy o sztuce” – cykl artykułów o książkach na temat sztuki i dizajnu,
nagrania muzyki z lat 90. wokalistów i zespołów działających przy WDK i TDK,
materiały archiwalne o historii TDK,
szeroka akcja promująca wokalistkę Natalię Ciecierską reprezentującą TDK w konkursie
„Piosenka,
w meloniku” organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury,
polecenia wartościowych wydarzeń online.

Projekty
W 2020 r. pozyskano środki na realizację projektów:
•
•
•
•
•

Festiwal „Baśniowy Świat" Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020 – Program Edukacja
kulturalna - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 000 zł,
Zakup nagłośnienia dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury na potrzeby edukacji kulturalnej –
Program Infrastruktura domów kultury - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
111 000 zł,
XXVIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Tarnobrzeg 2020 – Program „Kultura
Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20 000 zł,
XXV Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces" – Program Wydarzenia artystyczne dla dzieci
i młodzieży - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 28 000 zł,
Erasmus + - dwie tury z udziałem młodzieży z Francji, Mołdawii i Polski – 24 000 euro (z powodu
pandemii przeniesione na 2021 r.).

Ze względu na wielomiesięczne zawieszenie działalności przynoszącej wpływy finansowe
(sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle, wynajem sal, plakatowanie itp.), w 2020 roku
dochody Tarnobrzeskiego Domu Kultury były niższe o 571 151,20 zł w porównaniu z rokiem 2019.
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MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA
Muzeum w roku 2020 prowadziło działalność w sytuacji wyjątkowej, wynikającej z ograniczeń
wywołanych skutkami pandemii. Stąd wiele zaplanowanych imprez musiało zostać bądź
to przeniesionych, bądź odwołanych. Najbardziej odbiło się to na działalności upowszechniającej, w
tym przede wszystkim na organizacji lekcji muzealnych i warsztatów. Pomimo tego Muzeum starało
się wypełniać swoją misję: gromadząc i udostępniając zbiory i organizując wystawy. W czasie
zamknięcia Muzeum dla zwiedzających, prowadzono prace nad uzupełnieniem muzealnej
dokumentacji Niewątpliwie największym wydarzeniem w tym roku były obchody 100. lecia bitwy
warszawskiej i przypomnienie udziału w wojnie polsko- bolszewickiej tarnobrzeżan, w tym tzw.
Ochotników dzikowskich. Wydarzenia w Muzeum były relacjonowane przez media ponadregionalne
(Telewizja Trwam, TVP Rzeszów, Radio Rzeszów) jak i lokalne.

Wystawy czasowe
15 lutego
I Ciągle widzę ich groby. Cmentarz Żydowski w Łodzi w litografiach Witolda Warzywody.
8 marca
In articulo mortis – Umrzeć w Tarnobrzegu.
24 kwietnia
„Artyści” - Rzeźby Józefa Nowaka.
26 maja
Tarnowscy na Dzikowie- Wystawa stała
W pomieszczeniu zwanym „kredensem” zorganizowano stałą wystawę poświęconą historii rodu
Tarnowskich z Dzikowa. Prócz informacji o Tarnowskich na ekspozycji można obejrzeć również
oryginalne pamiątki rodzinne.
21 czerwca
Układ- wystawa pedagogów Katedry Kompozycji Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi.
15 sierpnia
Wystawa- Tarnobrzeżanie na froncie wojny polsko-bolszewickiej.
30 sierpnia
Andrzej Fogtt-Malarstwo.
13 września
Tarnobrzeżanie na froncie wojny polsko-bolszewickiej - Wystawa plenerowa.
10 listopada
Anna Kwiecińska-Utkin – Przestrzeń poza czasem.
7 grudnia
Izabela Myszka – Róże, Nieba, Gracje.
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Wydarzenia (najważniejsze)
9 stycznia
77 rocznica śmierci Władysława Jasińskiego „Jędrusia”.
Uroczystości przed pomnikiem „Jędrusiów” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu poświęcone pamięci
Władysława Jasińskiego w 77 rocznicę śmierci bohatera II Wojny Światowej. Organizatorem tego
wydarzenia jest Tarnobrzeski Oddział „Strzelca” oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.
10 stycznia
Promocja Tarnobrzeskiego Zeszytu Historycznego nr 50, poświęconego dziejom tarnobrzeskiej
turystyki.
12 stycznia
Kolędowe Śpiewanie.
Muzeum jak co roku zorganizowało dla tarnobrzeżan wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przy
akompaniamencie Anny Pintal.
28 stycznia
W ramach XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu pod
Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego pracownicy Muzeum prowadzili 3 wykłady
poświęcone historii i kulturze Żydów.
13 lutego
Prezentacja kopii obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej.
W Muzeum miała miejsce prezentacja zakupionego przez Muzeum obrazu będącego naśladownictwem
cudownego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. Dzieło pochodzi z przełomu XVIII/XIX i jest jednym z
najoryginalniejszych, jakie wyszły z rąk anonimowych malarzy ludowych.
1 marca
Dzień Żołnierzy Niezłomnych.
W ramach ogólnopolskiego Dnia Żołnierzy Niezłomnych w Tarnobrzegu miało miejsce uroczyste
złożenie kwiatów przed popiersiem mjr. Hieronima Dekutowskiego na placu A. Surowieckiego oraz
wykład i prezentacja Tadeusza Zycha pt. Tarnobrzescy Żołnierze Niezłomni w siedzibie Muzeum
Historycznego Miasta Tarnobrzega.
15 sierpnia
Przed tablicą poświęconą „Ochotnikom Dzikowskim” odbyła się uroczystość upamiętniająca 100
rocznicę ich wymarszu na wojnę z bolszewikami w 1920 roku.
29 sierpnia
Dzikowskie spotkania z muzyką.
W ramach XXVII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Tarnobrzeg 2020 odbył się koncert
w wykonaniu Wiesława Suruło (flet) z Krakowa, Pawła Soleckiego (fagot) i Joanny Soleckiej (klawesyn)
z Krakowa.
20 września
Wykład dr hab. Mariusza Krzysztofińskiego- (IPN Rzeszów) pt. „Wojna Polsko-Bolszewicka w latach
1919-1921.
2 października
Wykład Tadeusza Zycha – dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega pt. „Zamordowana
pamięć – tarnobrzescy Żydzi”.
21 grudnia
93 rocznica pożaru zamku. Msza św. w intencji ofiar pożaru Zamku Tarnowskich w Dzikowie w 1927 r.
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W sumie w Muzeum w roku 2020 obyło się 37 różnorakich wydarzeń.

Wydarzenia w ramach promocji muzeum
W 6 wydarzeniach organizowanych w ramach promocji muzeum w 2020 roku wzięło udział 482
osoby. Wydarzenia te były organizowane m.in. przez Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd
Wojewódzki
Warsztaty
Muzeum w 2020 roku przygotowało 2 warsztaty. Wzięło w nich udział 62 uczestników
Lekcje muzealne w 2019 r.
Muzeum przeprowadziło 11 lekcji muzealnych. Wzięło w nich udział 219 uczestników.
Wykłady
Wygłoszonych zostało 3 wykłady. Wzięło w nich udział 83 osoby.
Czwartkowe wieczory zamkowe
W ramach działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2019 roku organizowało
cykliczne wykłady tematyczne pt. Czwartkowe Wieczory Zamkowe. Odbyło się 2 takie spotkania.
Wydawnictwa i publikacje
•
•
•
•
•

Książka - On kochał Polskę. Listy Stanisława Szukalskiego do Mariana Konarskiego z lat 19501987.
Andrzej Fogtt-Malarstwo- katalog prac artysty.
Katalog wystawy „Artyści” - Józka Nowaka.
Katalog do wystawy malarstwa Anny Kwiecińskiej –Utkin.
Dzikoviana - Rocznik muzealny Tom VI.

Ponadto w 2020 r. przygotowano zaproszenia, foldery i plakaty do wystaw czasowym, warsztatów
oraz wszystkich wydarzeń organizowanych przez muzeum.

Frekwencja w muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie
Łącznie muzeum odwiedziło 3 461 osób( w roku poprzednim prawie 20 000). Bezpłatnie muzeum
odwiedziło 982 osoby
Zakupy - Muzealia, dary, książki
Muzeum w 2020 roku kupiło 25 muzealiów na kwotę 36 1184, 50 zł. Muzealia te zostały
zakwalifikowane i wpisane do księgi inwentarzowej. Muzeum w 2020 roku otrzymało 515 muzealiów
na kwotę 18 7025 zł. Muzealia te zostały zakwalifikowane i wpisane do księgi inwentarzowej. Muzeum
w 2020 roku kupiło 6 książek na kwotę 233, 30 zł. Muzeum w 2020 roku otrzymało drogą darów i
przydziału wydawnictw własnych 744 woluminów. Łączna wartość wydawnictw podarowanych do
księgozbioru Muzeum wynosi 17 133 zł.
Prace adaptacyjno remontowe
W listopadzie przeprowadzono konserwacja zegara wieżowego w Zamku Tarnowskich
w Dzikowie-Tarnobrzegu Dotacja na to zadanie pochodziła ze środków Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta
Tarnobrzega.
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Pozyskane środki zewnętrzne
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 280 000 zł, Ministerstwo Kultury – 12 289 zł,
Wojewódzki Konserwator Zabytków-16 260 zł, Urząd Marszałkowski- 21 138 zł.
Razem-329 687 zł

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
Wydarzenia
Spichrzowe Gwarków Pogwarki
29 stycznia
Odbył się wykład pt. „Łódzki fenomen przemysłowy”.
26 lutego
Został wygłoszony wykład pt. „Rekultywacja terenów pogórniczych w Jeziórku”.
Frekwencja w muzeum
Łącznie muzeum odwiedziło 848 osób, dla porównania w roku 2019 muzeum odwiedziło 2 330
osób. Przychody własne w roku 2020 wyniosły 246 979 zł. Dla porównania w roku 2019 wynosiły
340 630 zł.
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SPORT I TURYSTYKA
WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU
Dotacje celowe na rozwój sportu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom. Dotacje przekazane w trybie z ustawy o sporcie.
Tabela 57. Dotacje przekazane stowarzyszeniom w trybie z ustawy o sporcie.

Lp.

Nazwa podmiotu

Dotacja przekazana

1.

Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg

400 000,00 zł

2.

Osiedlowy Klub Sportowy „Mokrzyszów”

35 000,00 zł

3.

Osiedlowy Klub Sportowy „Wielowieś”

35 000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Wspólnota-Serbinów”

35 000,00 zł

5.

Osiedlowy Klub Sportowy „Iskra” Sobów

30 000,00 zł

6.

Osiedlowy Klub Sportowy „Koniczynka” Ocice

30 000,00 zł

7.

Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy Zakrzów

30 000,00 zł

8.

Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg

45 000,00 zł

9.

Klub Piłki Siatkowej „Siarka” Tarnobrzeg

25 000,00 zł

10.

Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim”

36 000,00 zł

11.

Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg

40 000,00 zł

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dotacje wynikające z ustawy o sporcie.
Tabela 58. Dotacje przekazane innym podmiotom w trybie ustawy o sporcie.

Lp.

Nazwa podmiotu

Dotacja przekazana

1.

700 000,00

2.

Siarka Tarnobrzeg S.A.

20 000,00

3.

80 000,00

Nagrody
Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym:
•
•
•

Michała Wojciechowskiego - zawodnika Klubu Biegacza „Witar”;
Lilly May Niezabitowskiej - zawodniczki Stowarzyszenia Jacht Klubu „Kotwica”;
Magdaleny Szczęsnej - zawodniczki Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg.
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Stypendia sportowe
Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.
Tabela 59. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa stowarzyszenia

Stypendium
miesięczne

Stypendium za
okres I-VI
2020 r.

1.

Błażejczak Zuzanna

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

150,00 zł

900,00 zł

2.

Opałka Urszula

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

150,00 zł

900,00 zł

3.

Szczęsna Magdalena

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

300,00 zł

1 800,00 zł

4.

Żyłka Krzysztof

IKS Tarnobrzeg

250,00 zł

1 500,00 zł

5.

Nalepka Maciej

IKS Tarnobrzeg

250,00 zł

1 500,00 zł

6.

Kotarska Emilia

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

7.

Sokalski Piotr

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

8.

Chamot Janusz

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

9.

Mazurek Paweł

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

10.

Włodyka Paweł

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

11.

Sowa Dawid

IKS Tarnobrzeg

120,00 zł

720,00 zł

12.

Rejczyk Martyna

Tarnobrzeski Klub Karate

120,00 zł

720,00 zł

13.

Mystek Konrad

Tarnobrzeski Klub Karate

120,00 zł

720,00 zł

14.

Paczyńska Natalia

Tarnobrzeski Klub Karate

120,00 zł

720,00 zł

15.

Kościelna Elżbieta

Tarnobrzeski Klub Karate

120,00 zł

720,00 zł

16.

Gładysz Agata

UKS Delfin

120,00 zł

720,00 zł

17.

Skwara Bartłomiej

UKS Delfin

150,00 zł

900,00 zł

18.

Skulski Szymon

UKS Delfin

250,00 zł

1 500,00 zł

19.

Majewski Igor

UKS Delfin

150,00 zł

900,00 zł

20.

Rzeszowiak Natalia

UKS Delfin

120,00 zł

720,00 zł

21.

Wojciechowski Michał

Klub Biegacza "Witar"

400,00 zł

2 400,00 zł

22.

Niezabitowska Lilly May

Jacht Klub Kotwica

500,00 zł

3 000,00 zł

23.

Bobula Aleksandra

Jacht Klub Kotwica

350,00 zł

2 100,00 zł

24.

Bobula Blanka

Jacht Klub Kotwica

Suma

150,00 zł

900,00 zł

4 490,00 zł

26 940,00 zł

Tabela 60. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie lipiec - grudzień 2020 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa stowarzyszenia

Stypendium
miesięczne

Stypendium
za okres
VII-XII 2020

1.

Błażejczak Otylia

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

150,00 zł

900,00 zł

2.

Błażejczak Zuzanna

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

200,00 zł

1 200,00 zł

3.

Opałka Urszula

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

200,00 zł

1 200,00 zł

4.

Szczęsna Magdalena

Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg

300,00 zł

1 800,00 zł

5.

Żyłka Krzysztof

IKS Tarnobrzeg

250,00 zł

1 500,00 zł

6.

Nalepka Maciej

IKS Tarnobrzeg

250,00 zł

1 500,00 zł

7.

Wojciechowski Michał

Klub Biegacza "Witar"

400,00 zł

2 400,00 zł
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8.

Niezabitowska Lilly May

Jacht Klub Kotwica

500,00 zł

3 000,00 zł

9.

Bobula Aleksandra

Jacht Klub Kotwica

350,00 zł

2 100,00 zł

2 600,00 zł

15 600,00 zł

Suma

Wsparcie przedsięwzięć
Wsparcie organizacji przedsięwzięć sportowych (zakup nagród, pucharów, medali oraz koszulek
okolicznościowych):
•
•
•
•
•
•
•

XVI Ogólnopolski Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Tarnobrzega.
Zmagania z Wisłą, Kobieta na medal oraz Turniej Siarka Cup 2020.
Mistrzostwa Tarnobrzega „Nordic Walking” 2020.
Północno – Południowa Liga Przeprawowa – I runda.
Uhonorowanie piłkarskich drużyn OKS Koniczynka Ocice i UOKS Zakrzów z okazji awansu
do wyższej klasy rozgrywkowej.
Zlot samochodów marki Mazda.
Rajd Solidarności i Wolności.

Inne działania wspierające działalność sportową i propagowanie sportu:
•
•
•

zakup siedzisk plastikowych na stadion w Ocicach;
pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy;
pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją Plebiscytu Tygodnika Nadwiślańskiego
na Najlepszego - Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Człowieka Sportu i Najlepszą
Drużynę 2019 roku.

225

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Cele MOSiR: Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych Miasta Tarnobrzeg
z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających
i zaspokajających w tym zakresie potrzeby Mieszkańców.
Przedmiot działania MOSiR w Tarnobrzegu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych promujących miasto
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 sportowym i rekreacyjnym osobom
niepełnosprawnym,
zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych
i rekreacyjnych przekazanych jednostce oraz podejmowanie
działań zmierzających
do rozbudowy istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej,
udostępnianie obiektów do organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych
i okolicznościowych,
udostępnienie obiektów sportowych, urządzeń rekreacyjnych organizacjom, zakładom pracy
i osobom indywidualnym na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną
i wypoczynkową,
prowadzenie szkolenia młodzieży i udział w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez
Okręgowe Związki Sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka chłopców, siatkówka
dziewcząt;
prowadzenie bezpłatnej nauki pływania dla dzieci w przedszkolach z terenu Miasta;
prowadzenie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 61 osób, praca
wykonywana jest przez wszystkie dni tygodnia w systemie zmianowym. Dodatkowo w zależności od
potrzeb zatrudniamy na umowę – zlecenie: inspektora BHP, osobę do obsługi prawnej, ratowników,
trenerów i pracowników do obsługi boisk sportowych. MOSiR wyznaczony został także jako podmiot
w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w zamian
nieściągalnej grzywny. W 2020 roku przyjęliśmy 60 skazanych, którzy mieli wykonać od 10 do 70 godzin
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hala Widowiskowo Sportowa oraz mała sala sportowa
Pływalnia kryta
Siłownia sportowa
Miejski Stadion Sportowy
Kompleks Obiektów Treningowych ,,ZWIERZYNIEC”
Korty tenisowe
Orlik „NADOLE”
EUROBOISKO przy SP nr 10
Jezioro Tarnobrzeskie - organizacja kąpielisk
Siłownie zewnętrzne /przy Jeziorze Tarnobrzeskim, przy Euroboisku/
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• Pum truck / przy Euroboisku /
• Miasteczko Ruchu Drogowego z sygnalizacją świetlną / tereny rekreacyjne na Nadolu/
• Rekreacyjne place zabaw / 26 obiektów/
• Skatepark.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pełni również rolę Szkolnego Związku Sportowego.
Rok 2020 był, jak dla wszystkich. tak dla MOSiR rokiem szczególnym ze względu na epidemię
COVID 19. Prawie cały czas obiekty sportowe były nieczynne, a z imprez które w krótkich okresach
poluzowania obostrzeń zrealizowano:
•
•
•
•
•
•
•
•

VIII Zimowy Rekreacyjny Bieg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego,
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 10-11 lat – edycja wiosenna i jesienna,
Puchar Podkarpacia w pływaniu,
Warsztaty modelarskie i zawody modeli latających,
IV Memoriał Józefa Salika w tenisie ziemnym,
41 Bieg Nadwiślański,
Zawody „ Latawcowe Babie Lato,”

Sytuację pandemiczną Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał do przeprowadzenia
remontów w obiektach sportowych. Wykonano następujące prace zlecone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapitalny remont sali 123,
kapitalny remont sauny na pływalni krytej,
roboty budowlane elewacyjne na budynkach pływalni krytej,
małej hali sportowej
modernizacja systemu technologicznego uzdatniania wody basenowej,
roboty budowlane w pomieszczeniach hali widowiskowo sportowej,
roboty budowlane w pomieszczeniach małej hali sportowej,
roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych,
roboty budowlane w pomieszczeniach pływalni krytej,
roboty budowlane w pomieszczeniach stadionu,
konserwacja i naprawa sprzętu na siłowni,
remonty pomp obiegowych i wentylatorów basenowych,
naprawy bieżące na miasteczku ruchu drogowego,
konserwacja nawierzchni na Orliku i Euroboisku,
montaż monitoringu przy hali widowiskowo - sportowej i pływalni krytej,
montaż monitoringu przy kortach i boiskach na Zwierzyńcu,
doraźny remont pokrywy dachu nad basenem,
remont i malowanie schodów zjeżdżalni,
uszczelnianie połączeń zjeżdżalni,
wymiana kasetonów sufitowych na pływalni,
oznaczenie trepów schodowych w obiektach stadionu, hali widowiskowo sportowej, pływalni
krytej,
stały nadzór nad stanem technicznym placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
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TURYSTYKA
2020 r. zdominowany był przez rozwój pandemii spowodowanej wirusem SARS CoV-2. Fakt ten
w znaczący sposób wpłynął na działania dotyczące turystyki w Tarnobrzegu.
Z jednej strony zamknięcie Jeziora dla rekreacji i turystyki, a z drugiej wykorzystanie tej sytuacji,
aby w miarę bezkolizyjnie realizować projekt pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów
inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega”. Zakłada on budowę odcinka ul. Żeglarskiej o długości 1,94 km
oraz rozbudowę ul. Plażowej na długości 2,7 km. Efektem tego będzie jezdnia dwupasmowa,
jednokierunkowa z separacją ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez
wykonanie odrębnego pasa rowerowego i chodników oddzielonych pasem zieleni, odwodnienie
liniowe drogi, kanał technologiczny, oświetlenie oraz oznakowanie. W obszarze infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej powstaną obiekty gastronomiczne, park linowy, toalety, przebieralnie, oraz
obiekty dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nad jeziorem – Policji, WOPR-u i Straży
Miejskiej. Jest to największe, po budowie „Mariny”, działanie inwestycyjne nad Jeziorem
Tarnobrzeskim, którego efekty są już widoczne.
Pomimo pandemii, kontynuowano wspieranie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej
prowadzonego przez PTTK Oddział Miejski „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Otrzymana od Gminy dotacja w
ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki w kwocie 8 500 zł pozwoliła na
zapewnienie ciągłości pracy punktu i utrzymanie wymogów certyfikacyjnych Polskiej Organizacji
Turystycznej.
W 2020 r. współpraca z Nadleśnictwem Nowa Dęba w zakresie turystycznego udostępnienia
w lesie Zwierzyniec w tym tzw. „betonowych kręgów” i remontu kapliczki Św. Onufrego wraz
otoczeniem z uwagi na pandemię była zawieszona.
Tarnobrzeski Rower Miejski w 2020 r. zakończył swoje funkcjonowanie w związku z upływem
okresu na jaki była zawarta umowa. Miasto nie zdecydowała się na jej przedłużenie mając na względzie
kilka czynników m.in. trwający stan pandemii i wynikające stąd ograniczenia, znaczący spadek ruchu
turystycznego, jak również brak zainteresowania ościennych gmin stworzeniem roweru
aglomeracyjnego. Również słaby stan infrastruktury rowerowej w mieście nie był elementem
przemawiającym za utrzymaniem TRM.
W 2020 r. zakupiono U-kształtne stojaki rowerowe z przeznaczeniem do zamontowania na placu
Bartosza Głowackiego. Związane jest to z otwarciem placu dla ruchu rowerowego i prośbami
Mieszkańców i przedsiębiorców o montaż stojaków a także planowaną trasą łącznika.
W obrębie turystyki znajduje się prowadzenie Ewidencji innych obiektów, w których świadczone
są usługi hotelarskie oraz zaszeregowania i ewidencji pól biwakowych. W związku z rozpoczęciem przez
Gminę zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim następuje wzrost zainteresowania
tworzeniem miejsc noclegowych w mieście. W 2020 roku inwestorzy prywatni rozpoczęli kilka
inwestycji w okolicach Jeziora, związanych z tworzeniem miejsc noclegowych. Na koniec 2020 roku,
analogicznie jak w roku poprzednim, zaewidencjonowanych było 18 podmiotów oferujących 367
miejsc noclegowych. W trakcie roku zakończył działalność 1 podmiot oferujący 6 miejsc noclegowych
a zaewidencjonowano 1 nowy podmiot oferujący 4 miejsca. Dodatkowo, poza Ewidencją Prezydenta
na terenie Miasta funkcjonują 3 obiekty hotelowe (będące w Ewidencji Marszałka) oferujące 114
miejsc noclegowych. W całym roku z uwagi na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne wprowadzane
przez rząd dla branży hotelarskiej obiekty te miały ograniczoną lub zwieszoną działalność.
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DZIAŁANIA MIASTA PODJĘTE W OBLICZU COVID-19
Zakup środków ochrony indywidualnej oraz płynów dezynfekcyjne.
W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdzono ograniczone możliwości zakupu asortymentu niezbędnego do ograniczenia szerzenia się
wirusa tj. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, itp. Dostępny na rynku asortyment był w bardzo
ograniczonych ilościach i w bardzo wysokich cenach.
Sytuacja poprawiła się po pewnych czasie po uruchomieniu z poziomu centralnego linii
produkcyjnych płynu dezynfekcyjnego oraz po uwolnieniu asortymentu z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych.
Miasto podjęło decyzję o stworzeniu rezerwy w postaci środków ochrony indywidualnej
(przyłbice, gogle, rękawice jednorazowe, maseczki, kombinezony) oraz płynów dezynfekcyjnych.
Celem podjętego przez miasto działania było ograniczenie szerzenia się wirusa poprzez
zabezpieczenie osób mających bezpośredni kontakt z innymi osobami.
Podmioty objęte wsparciem to m.in.: parafie, sklepy, stacje benzynowe, apteki, listonosze, POZ, DPSy,
Hospicjum, Schronisko, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska,
Spółdzielnie Mieszkaniowe, Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne, Wojewódzki Szpital, Szpitalny
Oddział Ratunkowy, Przychodnia Specjalistyczna, Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji, Zakład
Pielęgnacyjno Opiekuńczy, inne.
Koszt działania:
•
•
•
•
•
•
•

Przyłbice (3 156 szt.)
Gogle
Rękawice
Maseczki (46 960 szt.)
Płyny dezynfekcyjne (1 200 l)
Kombinezony (130 szt.)
Kącik sanitarny (10 szt.)

39 143,34 zł
908,04 zł
370,97 zł
180 231,79 zł
22 799,23 zł
6 880,53 zł
7 989,95 zł

Zakup banerów z hasłem „Wracaj do domu! Nie daj się zarazić!”. Zakup lampy do projektora
z napisem „Zostań w domu!”. Zakup plansz „W tym sklepie może przebywać (…) osób”.
Akcja przypominająca o zasadzie Dystans Dezynfekcja Maseczka (DDM).
Na blisko stu ławkach w Tarnobrzegu umieszczono banery z hasłem „Wracaj do domu! Nie daj się
zarazić!”. Ogłoszenia miały uświadamiać mieszkańcom, że dla własnego i innych bezpieczeństwa
powinni przestrzegać zasad obowiązujących w czasie epidemii koronawirusa. Ostrzegawcze banery
zostały zamieszczone w miejscach chętnie odwiedzanych, między innymi w okolicach i na placu
Bartosza Głowackiego, w parku dzikowskim i nad Wisłą.
Na budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Kościuszki 32 z projektora wyświetlany
został napis „Zostań w domu!”. Ponadto w związku z obowiązującym w sklepach limitem osób
mogących jednocześnie przebywać w danej placówce handlowej miasto zleciło wykonie i przekazało
sklepom plansze informujące o dopuszczalnej liczbie klientów – „W tym sklepie może przebywać (…)
osób”.
DDM to skrót od słów Dystans, Dezynfekcja, Maseczka. Stosowanie się do zasady DDM, a więc
do przestrzegania tych trzech zaleceń może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV2 – wg zasad bezpieczeństwa obowiązujących w całym kraju. W związku z powyższym miasto podjęło
działania mające na celu przypomnienie obywatelom zasady DDM. Na terenie całego miasta
Tarnobrzega – w miejscach dużych skupisk ludzi przemieszczały się pojazdy Ochotniczych Straży
Pożarnych podając komunikat głosowy: „Szanowni Państwo, Drodzy Tarnobrzeżanie. Uważajcie
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na siebie i swoich bliskich. Zachowajcie zdrowy rozsądek, przestrzegajcie obowiązujących zaleceń
sanitarnych. Noście maseczki i myjcie ręce. Zakładajcie jednorazowe rękawiczki i pamiętajcie
o zachowaniu odpowiedniego dystansu.”
Celem podjętych przez miasto działań było przypomnienie obywatelom o obowiązujących
obostrzeniach/zaleceniach.
Koszt działania 26 644,31 zł, w tym.:
•
•
•
•

Banery z hasłem „Wracaj do domu! Nie daj się zarazić!” – 100 szt. - 1 000 zł
Projekcja hasła na fasadzie Urzędu „Zostań w domu!” - 492 zł
Plansze informujące o dopuszczalnej liczbie klientów – „W tym sklepie może przebywać (…)
osób” – 1000 szt. - 650 zł
Komunikaty przez megafony – całkowity koszt działania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych (ekwiwalent wypłacony w 2020 r.: 13 377 zł, paliwo: 13 267,31 zł; w działaniach
udział wzięło 591 druhów, łącznie 1 383 godziny działań).

Trzy-Pak antywirusowy dla mieszkańców miasta Tarnobrzega
W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
obowiązkiem zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania Miasto podjęło się zakupu
i dystrybucji pakietów ochronnych dla mieszkańców. Zestaw antywirusowy zawierał: dwie maseczki,
dwie rękawiczki, płyn dezynfekcyjny o pojemności 300 ml. Celem działania było zabezpieczenie
Mieszkańców Miasta Tarnobrzega w podstawowe środki ochrony z uwagi na ograniczony dostęp
do przedmiotowego asortymentu. Dystrybucja pakietów rozpoczęła się 20 kwietnia 2020 r. Siły
zaangażowane w dystrybucję pakietów: Przewodniczący Zarządów Osiedli, Wojska Obrony
Terytorialnej, Ochotnicze Straże Pożarne, spółdzielnie mieszkaniowe, Tarnobrzeskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Jednostka Strzelecka „Strzelec”.
Koszt działania - 386 281,20 zł: maseczka – 2 szt., rękawice – 2 szt., płyn do dezynfekcji rąk 300 ml – 1
szt.) - 18 600 szt.
Dezynfekcja miejsc publicznych oraz obiektów
W nocy z 7 na 8 kwietnia 2020 r. rozpoczęto akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej Miasta.
Podjęcie tego typu działań podyktowane było wzrostem potwierdzonych zachorowań na terenie
Miasta Tarnobrzega. W pierwszej kolejności dezynfekcji poddane zostały miejsca najczęściej
uczęszczane przez Mieszkańców tj.: plac Bartosza Głowackiego, Aleja Lipowa, okolice hali targowej,
główne ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej
i koszy na śmieci. Dezynfekowane zostały również przyciski sygnalizatorów świetlnych przy przejściach
dla pieszych. Następnie dezynfekcji poddano powierzchnie przed sklepami, placówkami poczty,
stacjami benzynowymi, budynkami użyteczności publicznej. Dezynfekcję przestrzeni publicznej
prowadzono przy użyciu 0,1% podchlorynu sodu, który w odpowiednich ilościach i stężeniu zapewniały
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Prowadzono również dezynfekcje obiektów, prewencyjne jak
również po wystąpieniu przypadku dodatniego. Wśród dezynfekowanych obiektów znalazły się m.in.:
obiekty oświatowe, służby zdrowia, pomocy społecznej, administracji samorządowej, inne.
Dezynfekcje obiektów prowadzono przy użyciu środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do
dezynfekcji pomieszczeń (m.in. alkohol skażony, bioxid, quatrodes extra) oraz ozonatora.
Akcje dezynfekcji przeprowadzały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej przy użyciu zakupionych
opryskiwaczy spalinowych (8 szt.) oraz zamgławiaczy (2 szt.).
Koszt działania:
•
•
•

Opryskiwacz spalinowy – 8 szt.- 19 600,00 zł
Opryskiwacz ręczny – 4 szt. - 591,99 zł
Zamgławiacz – 2 szt. - 9 600,00 zł
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• Ozonator – 1 szt. - 2 468,45 zł
• Środki do dezynfekcji - 9 320,49 zł
• Inny sprzęt na potrzeby dezynfekcji - 1 242,68 zł
Koszty działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 26 644,31 zł, w tym: całkowity koszt
działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent wypłacony w 2020 r.: 13 377 zł,
paliwo: 13 267,31 zł; w działaniach udział wzięło 591 druhów, łącznie 1383 godziny działań).
Akcja „W samo południe” oraz „Telefon dla seniorów”
W akcję „W samo południe” zaangażowane były wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne. Strażacy
każdego dnia w południe rusza¬li na objazd osiedli podmiejskich. Znakiem, że należy do któregoś
domostwa zaglądnąć, że potrzebna jest pomoc, był biały materiał wywieszony na bramie. Akcja nie
ograniczała się wyłącznie do seniorów - wsparcia mogą potrzebować osoby spoza grupy wiekowej 70+,
a mianowicie osoby schorowane, niepełnosprawne czy samotni rodzice.
Akcja „W samo południe” nie obejmowało centrum miasta, gdyż mieszkańcom bloków, mającym
sąsiadów „za ścianą”, łatwiej liczyć na sąsiedzką pomoc. Mimo wszystko, z myślą głównie o nich, ale
i seniorach z osiedli podmiejskich, zorganizowano akcję „Telefon dla seniorów”.
Akcja koordynowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Osoby
dyżurujące przy telefonie miały za zadanie reagować na każdy sygnał o konieczności niesienia pomocy,
czy to w dostarczeniu zakupów czy realizowaniu recept.
Koszt działania:
Koszty działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 26 644,31 zł., w tym: całkowity koszt
działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent wypłacony w 2020 r.: 13 377 zł,
paliwo: 13 267,31 zł; w działaniach udział wzięło 591 druhów, łącznie 1383 godziny działań).
Dowóz posiłków dla seniorów z zamkniętych placówek dla seniorów. Informator Seniora
W związku z wprowadzanymi obostrzeniami w ramach rządowej strategii walki z pandemią
(zamykanie określonej kategorii obiektów) uruchomiony został dowóz posiłków dla seniorów
korzystających ze świadczeń zamkniętych placówek dla seniorów. Każdego dnia strażacy Ochotniczych
Straży Pożarnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie rozwozili ciepłe posiłki dla
seniorów. Ponadto druhowie dostarczali specjalne wydania „Informatora Seniora” wydanego przez
gminę poświęconego tematyce koronawirusa.
Koszt działania:
Koszty działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 26 644,31 zł., w tym: całkowity koszt
działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent wypłacony w 2020 r.: 13 377 zł,
paliwo: 13 267,31 zł; w działaniach udział wzięło 591 druhów, łącznie 1383 godziny działań).
Organizacja miejsc kwarantanny
Od 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Od 15 marca 2020 r. czasowo przywrócono kontrole graniczne – granicę Polski z Niemcami, Litwą,
Czechami i Słowacją można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Wszyscy polscy
obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogli wrócić do Polski. Po przekroczeniu granicy każdy
z nich został zarejestrowany i przebadany. Poddawani oni byli obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
domowej.
Miasto podjęło działania mające na celu wytypowanie miejsc do odbywania obowiązkowej
kwarantanny domowej w warunkach poza domowych. Z uwagi na brak obiektów pozostających
w zasobach gminnych spełniających określone wymogi sanitarne podjęto próbę organizacji miejsc
do odbywania kwarantanny w obiektach hotelarskich – bezskutecznie; hotele z terenu miasta
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Tarnobrzega nie wyraziły chęci współpracy. Mieszkańcy Tarnobrzega powracający z zagranicy
niemogący odbyć obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych kierowani byli do najbliższych
hoteli świadczących tego typu usługi. Podjęta została decyzja o doposażeniu pozostających w zasobach
miasta namiotów pneumatycznych w niezbędne środki w postaci łóżek polowych, stolików, krzeseł,
śpiworów oraz oświetlenia i nagrzewnicy celem stworzenia potencjału noclegowego na potrzeby
prowadzonych działań. Zakupiono: łóżka polowe – 24 szt., śpiwory – 24 szt., stoły polowe – 24 szt.,
krzesła – 8 szt., lampy namiotowe – 2 szt., nagrzewnica – 1 szt.
Koszt działania:
•
•
•
•
•
•

Łóżko polowe – 24 szt.
Śpiwór – 24 szt.
Stół polowy – 8 szt.
Krzesło – 24 szt.
Lampa namiotowa – 2 szt.
Nagrzewnica – 1 szt.

- 11 365,20 zł
- 6 346,80 zł
- 3 148,80 zł
- 1 771,20 zł
- 1 426,80 zł
- 7 600,00 zł

Volkswagen Transporter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów
W dniu 29 czerwca 2020 roku firma Volkswagen Financial Service wspólnie z Zarządem Głównym
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP użyczyła nieodpłatnie samochód Volkswagen Transporter
T6 TDI L2H1 4Motion. Pojazd został pierwotnie użyczony na 6 miesięcy po tym czasie na wniosek ZG
ZOSP RP i Volkswagen Financial został użyczony do końca 2021 roku. Pojazd w trakcie użytkowania jest
na całkowitym utrzymaniu firmy Volkswagen poczynając od ubezpieczenia, pełną obsługę serwisową,
sezonową wymianę opon kończąc na paliwie, które jest tankowane na koszt Volkswagena (w limitach
2500 km/miesiąc, 1000 zł/miesiąc). Pojazd został wyposażony również w sprzęt niezbędny do działań
„covidowych”, od sprzętu i środków do dezynfekcji do materiałów ochronnych dla ratowników
(kombinezony, maseczki, rękawiczki). Samochód jest intensywnie użytkowany przez OSP do działań
COVID 19 (dezynfekcja, transport na szczepienia, dostarczanie żywności seniorom, dostarczanie
osobom w kwarantannie lub zakażonym - zakupów, leków itp.). Po siedmiu miesiącach użytkowania
pojazd odnotował 114 wyjazdów, pokonując blisko 3 500 kilometrów.
Koszt działania: Działanie bezkosztowe.
Płyny dezynfekcyjne z Agencji Rezerw Materiałowych
W związku z zapotrzebowaniem złożonym do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego, Gmina Tarnobrzeg otrzymała 20.435 litrów płynu dezynfekcyjnego z Agencji Rezerw
Materiałowych (6.835 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 6.185 litrów płynu do dezynfekcji rąk,
powierzchni i urządzeń, 7 415 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni). Płyny dostarczone zostały
przez Wojska Obrony Terytorialnej.
Płyny trafiły m.in. do tarnobrzeskich placówek pomocy społecznej, służby zdrowia, warsztatów
terapii zajęciowej, placówek oświatowych, instytucji kultury, sportu i rekreacji, spółek Gminy
Tarnobrzeg, spółdzielni mieszkaniowych, parafii, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także zostały
przekazane na potrzeby transportu publicznego.
Koszt działania: Działanie bezkosztowe.
Płyny dezynfekcyjne z Agencji Rezerw Materiałowych (dla wznawiających działanie klas 1-3
w szkołach podstawowych).
W związku z decyzją o możliwości wznowienia działania klas 1-3 szkół podstawowych przekazane
zostały za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z Agencji Rezerw Materiałowych płyny
do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni w ilości ogółem 500 litrów (375 litrów płynu
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do dezynfekcji rąk, 125 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni). Płyny dostarczone zostały przez
Wojska Obrony Terytorialnej.
Koszt działania: Działanie bezkosztowe.
Płyny dezynfekcyjne z Agencji Rezerw Materiałowych (dla wznawiających działanie żłobków,
przedszkoli, klubów dziecięcych, klas zerowych)
W związku z decyzją o możliwości wznowienia działania żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych
oraz klas zerowych przekazane zostały za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z Agencji Rezerw
Materiałowych płyny do dezynfekcji rąk w ilości ogółem 2.060 litrów. Płyny dostarczone zostały przez
Wojska Obrony Terytorialnej.
Koszt działania: Działanie bezkosztowe.
Środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekcyjne od Wojewody Podkarpackiego oraz CARITAS
Wojewoda Podkarpacki oraz CARITAS skierowali do ośrodków pomocy społecznej oraz pomocy
zdrowia wsparcie w postaci środków ochrony indywidualnej oraz płynów dezynfekcyjnych.
Celem podjętego działania było ograniczenie szerzenia się wirusa poprzez zabezpieczenie osób
mających bezpośredni kontakt z innymi osobami.
Koszty działania: Działanie bezkosztowe.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa asortymentu
Ilość szt./litrów
Fartuch jednorazowy
776
Fartuch chirurgiczny barierowy
350
Półmaska klasy FFP3
195
Półmaska klasy FFP2
1 600
Gogle ochronne
950
Przyłbice ochronne
1 820
Rękawiczki jednorazowe
27 600
Maski chirurgiczne
23 400
Czepki ochronne
190
Maseczki
11 200
Trisept mix [l]
125
Trisept complex [l]
15
Płyn do dezynfekcji rąk [l]
185
Płyn do dezynfekcji powierzchni [l]
35
Kombinezon
320
Środek dezynfekujący [l]
80
Płyn dezynfekujący [l]
65

PODSUMOWANIE KOSZTÓW
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Tabela 61. Zestawienie kosztów poniesionych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Lp.

Rodzaj wydatków

Wydatki w okresie
09.03-31.12.2020 r. (w zł)

1.

Półmaska higieniczna

91 512

2.

Przyłbica ochronna

39 143,34

3.

Maska bawełniana

8 484,43

4.

Kombinezon jednorazowy

6 880,53

5.

Gogle ochronne

6.

Płyn do dezynfekcji

7.

Rękawiczki

370,97

8.

Termometry do mierzenia temperatury

13 759

9.

Maseczka poliestrowa

10.

Pakiety dla mieszkańców (maseczki, rękawiczki,
płyn 300 ml)

11.

Nagrzewnica

12.

Naprawa samochodu OSP

13.

Paliwo do pojazdów Ochotniczych Straży
Pożarnych

14.

Środki łączności

4 679,95

15.

Ozonator

2 468,45

16.

Atomizer do płynu dezynfekcyjnego – kącik
sanitarny

7 989,95

17.

Narzędzia do monitorowania zagrożenia

18.

Taśmy i znaki ostrzegawcze

19.

Zakup łóżek polowych, krzeseł, stolików,
oświetlenia do namiotów pneumatycznych

24 058,80

20.

Zakup sprzętu i środków do dezynfekcji

40 355,16

21.

Koszty akcji profilaktycznych (ławeczka, sklep,
projektor)

908,04
22 799,23

80 235,36
386 281,20
7 600
492
13 267,31

10 554,98
20,37
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2 142

22.

Ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych

13 377

23.

Worki i kosze na śmieci (zużyte środki ochrony
indywidualnej)

23,97

24.

Zakup masek FFP3 – 160 szt. oraz gogli – 20 szt.
(zrzutka.pl) dla ZPO i DPS

-

SUMA

2 920,16
780 324,20

Ogółem z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na walkę z COVID-19 wydatkowano kwotę
1 016.607,18 zł.
Ponadto koszty związane z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zwalczaniu
COVID-19 obejmujące ekwiwalent dla członków OSP oraz koszty paliwa wynoszą ogółem 26 644,31 zł
(ekwiwalent wypłacony w 2020 r.: 13 377 zł, paliwo: 13 267,31 zł). W działaniach jednostek OSP udział
wzięło ogółem 591 druhów, łącznie 1383 godziny działań.
INNE KOSZTY
Tabela 62. Zestawienie kosztów poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Lp.

Rodzaj wydatków

Wydatki w okresie
09.03-30.06.2020 r.
(w zł)

1.

półmaska higieniczna

30,75

2.

przyłbica ochronna

1 400,23

3.

maska bawełniana

6 269,33

4.

płyn do dezynfekcji

44 946,36

5.

rękawiczki

14 908,78

6.

mydło antybakteryjne

7.

maska filtrująca

8.

dozowniki bezdotykowe do płynu

9.

Mata dezynfekująca

10.

Materiały i narzędzia do montażu osłon
ochronnych w celu zabezpieczenia stanowisk pracy

11.

Zwiększone koszty usług pocztowych,
telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, zakup
dodatkowych materiałów biurowych

18 205,50

SUMA

88 407,21

70,11
738,00
7,38
119,00
1 711,77

Zestawienie kosztów poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19

Lp.

Rodzaj wydatków

Wydatki poniesione w
okresie 01.07-31.12.2020
r. (w zł)

1.

maska bawełniana

615,00 zł

2.

kombinezon jednorazowy

435,02 zł

3.

przyłbica lekka

4 450,02 zł
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4.

rękawiczki

11 880,00 zł

5.

dozowniki bezdotykowe do płynu

6.

opryskiwacz

7.

maty do dezynfekcji

8.

Osłona z pleksiglasu

9.

Płyta komorowa bezbarwna

10.

Namiot całoroczny 4mx7mx2m

4243,46

11.

Namiot całoroczny 4mx6mx2m

3148,27

12.

Kołki mocujące do namiotów

13.

Plansze informacyjne do namiotów

1 830,30 zł
480,00 zł
1 055,71 zł

1720,03
218,90

107,89

SUMA

49,20
30 233,80 zł
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