
Lista zadań dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim edycja 2019 

Kod 
projektu 

Tytuł zadania                      Opis  

01 „Kontynuacja rozbudowy 
Parku Westerplatte”  

 

Park Westerplatte, który wraz z istniejącą  Aleją Dębów Katyńskich jest 
znaczącym elementem polityki historycznej  miasta Tarnowa. Pierwsze plany 
budowy powstały już w roku 2001, jednak dopiero dzięki budżetowi 
obywatelskiemu 2017  rozpoczęła się budowa parku, którą chcemy nadal  
realizować. Teren ten będzie miejscem rodzinnych spotkań dla wszystkich 
pokoleń mieszkańców Tarnowa i okolic. Dzięki infrastrukturze towarzyszącej 
zostaną zrealizowane: platforma widokowa,  oświetlenie i dalsza rozbudowa 
przewidziana w projekcie. Pozwoli to na uatrakcyjnienie terenu i zachęci 
mieszkańców    do rodzinnych spotkań na łonie natury.                 
Dodatkowym aspektem budowy Parku Westerplatte będzie dosadzenie 
nowych drzew   i krzewów, które będą ,,Zielonymi Płucami’’ Tarnowa. 
W związku z czym zachęcamy do głosowania  w dniach 18.06 – 27.06.2018 na 
projekt ,,KONTYNUACJA BUDOWY PARKU WESTERPLATTE’’. 
 
Kwota:  500.000 zł 

02 „Prowadzenie 
Międzyosiedlowych Centrów 
Aktywności Senioralnych 2019” 

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej przez ostatnie lata stały się 
poważnym podmiotem działającym na rzecz aktywizacji tarnowskich 
seniorów. Dziś cztery Centra skupiają na różnorodnych zajęciach ponad 
sześciuset seniorów – co ważne, nasze listy członków są aktualizowane co 
roku, nie mamy zatem w spisie tak zwanych ,,martwych dusz’’ . 
Działamy na rzecz osób powyżej 55 roku życia, tak by jak najdłużej utrzymać 
ich   w znakomitej kondycji psycho–fizycznej. Przełamujemy bariery, 



wyciągamy ludzi z domu   i serwujemy im ofertę, która bez dotacji z Budżetu 
Obywatelskiego nie byłaby możliwa. Chcemy działać dalej, by rozwijać się i 
jeszcze skuteczniej zachęcać seniorów do działania. 
W 2019 roku, prócz utrzymania czterech fizycznych Międzyosiedlowych 
Centrów Aktywności Senioralnej ( MCAS ), chcemy dalej prowadzić jedno 
Mobilne Centrum Aktywności Senioralnej (MCAS), które będą oferować 
atrakcyjne zajęcia dla osób starszych i ich rodzin wspierając aktywizację 
senioralną, a także międzypokoleniową     i rodzinną w przestrzeni miejskiej. 
Jesień życia nie musi oznaczać zbliżającego się końca, a czasu w którym osoby 
starsze rozpoczynają nową przygodę życia i znajdą klucz do radości życia ! 
Zadbaj o siebie – wesprzyj MCAS. Zadbaj o swoich starszych rodziców – 
wesprzyj MCAS. 
Więcej na www.centrasenioralne.pl 
 
Kwota:  400.000 zł 

03 „Rodzinny kompleks 
rekreacyjno-sportowy dla 
mieszkańców Tarnowa na 
os. Legionów Henryka 
Dąbrowskiego”  

 
Projekt przewiduje urządzenie ”Rodzinnego kompleksu rekreacyjno-
sportowego dla mieszkańców Tarnowa na Os. Legionów Henryka 
Dąbrowskiego” na terenie nieużytkowanego kortu do tenisa ziemnego w 
pobliżu centrum miasta  i zespołu szkół. Adaptacja powinna obejmować 
odpowiednie dostosowanie  nawierzchni terenu oraz wyposażenie w 
bezpieczny, profesjonalny sprzęt sportowy i rekreacyjny. Urządzenia 
rekreacyjno-sportowe powinny dawać mieszkańcom możliwość poprawy 
kondycji i wypoczynku bez względu na stopień sprawności fizycznej i wiek. 
Na terenie kompleksu powinny być zlokalizowane: 
a. Ścianka wspinaczkowa, 

http://www.centrasenioralne.pl/


b. Plac zabaw i tor przeszkód dla dzieci i młodzieży, 
c. Urządzenia rehabilitacyjne dla seniorów, 
d. Sprawnościowe maszyny edukacyjne, 
e. Siłownia plenerowa, 
f. Zjazd linowy, 
g. Miejsca do odpoczynku i relaksu wyposażone w ławeczki oraz kosze na 

śmieci, oświetlenie, 
h. Wszystkie urządzenia powinny być umieszczone  na bezpiecznej 

nawierzchni. 
Nieograniczona i nieodpłatna dostępność obiektu korzystnie wpłynie  na 
sprawność fizyczną i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. 
Dodatkowym  atutem projektu jest to, że będzie on dostępny dla 
wszystkich chętnych przez 12 miesięcy w roku. 
Budowa tego obiektu wzbogaci nasze miasto w nowej jakości przestrzeń 
rekreacyjną i sportową. 

 
Kwota:  425.000 zł 

04 „Opracowanie dokumentacji 
projektowej i realizacja 
placu zabaw i rekreacji na 
działce nr 51, 50/13 obręb 
0005 oraz 
zagospodarowanie działki 
205/2, 205/1, 206, 207/1 
obręb 0008”  

Lokalizacja - ul. Klikowska 169, obręb nr 0005, działka ew. nr 51,52/3 
Przewiduje się ogrodzony plac siatką stalową o wysokości 180 cm o 
rozpiętości przęsła 3,0m. Jako komunikację przewidzianego placu z sąsiednimi 
działkami przewiduje się utwardzenie dojścia do furtki nr 1 od ul. Klikowskiej, 
kostką brukową dwukolorową. Druga furtka pozwoli  na swobodne wejście na 
plac od strony istniejącego skweru miejskiego. Projekt zakłada nasadzenie 10 
szt. tui o wysokości 120 m. Przewiduje się zakup wielofunkcyjnego 
ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia 
składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, itp. oraz urządzeń siłowni 



zewnętrznej. Plac zabaw powinien być wykonany z elementów drewnianych, 
plastikowych i metalowych, który będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. 
Sprzęt zostanie zamontowany na terenie utwardzonym i wyłożonym 
bezpieczną nawierzchnią. Specyfika zespołu wymaga wytworzenia osobnych 
dwóch stref: placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Obiekt będzie służyć dla kilku 
grup wiekowych. Ogrodzenie z siatki oraz dwie furtki przyczynią się znacznie 
do poprawy bezpieczeństwa na placu, jak również wpłynie na jakość i 
efektywność spędzania czasu na świeżym powietrzu. Teren  ogrodu i boiska 
są ogólnodostępne. 
Zagospodarowanie działki 205/1 obręb 0008 będzie się odbywać poprzez 
roboty mające na celu nawiezienie ziemi urodzajnej i niwelację tego terenu. 
Następnie po wykonaniu  niwelacji terenu należy ten teren obsiać trawą. 
Przewiduje się zamontowanie dwóch ławek parkowych oraz kosza na śmieci.  
Przy skraju ul. Bratkowej przewiduje się wybudowanie kilku miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych. Plac przeznaczony  na miejsca 
postojowe przewiduje się jako plac ograniczony krawężnikami betonowymi. 
Jako nawierzchnię na placu miejsc postojowych przewiduje się ażurową 
trylinkę. 
 
Kwota: 190.000 zł 

05  
„Modernizacja 
infrastruktury miejskiej na 
Osiedlu Strusina” 

 

 
Jako mieszkaniec Osiedla Nr 2 „Strusina” zapoznałem się ze stanem 
aktualnym chodnika na ulicy Rolniczej, który jest bardzo zniszczony. Wiele na 
nim jest nierówności i zniszczonych płytek, co utrudnia swobodne poruszanie 
się po nim, a po opadach  tworzą się miejscowe kałuże, więc ich remont jest 
nakazem chwili. Znam również opinię wielu mieszkańców, którzy codziennie z 



nich korzystają i mają podobne zdanie do mojego. Również remontu wymaga 
chodnik przy ul. Sikorskiego, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu na nim. 
Nakazem chwili jest  remont miejsc parkingowych przy ul. Reymonta oraz 
krawędzi nawierzchni na tej ulicy. Inwestycje na placu zabaw przy ul. 
Pułaskiego noszą znamiona społecznego zapotrzebowania okolicznych 
mieszkańców. Propozycje umiejscowienia kamer monitoringowych to troska 
o bezpieczeństwo mieszkańców w podanych obszarach. 

1) Remont chodnika przy ul. Rolniczej od ul. Wieniawskiego w kierunku 
północnym po stronie zachodnich ścian szczytowych bloków pry ul. 
Rolniczej 35, 37, 39 oraz Wieniawskiego 9, 

2) Remont chodnika oraz zatoki parkingowej przy drodze wewnętrznej 
między blokami przy ul. Rolnicza 35 i 37, 

3) Remont chodnika przy ul. Sikorskiego wzdłuż ogrodzenia Przedszkola 
Publicznego Nr 17, 

4) Remont zatok parkingowych i krawędzi jezdni po zachodniej stronie 
ścian szczytowych bloków przy ul. Reymonta 33, 35, 31 oraz 29, 

5) Zainstalowanie 4 podwójnych urządzeń na pylonie oraz wykonanie 
nawierzchni w ramach siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. 
Pułaskiego wraz z tablica informacyjną, 

6) Ogrodzenie boiska do koszykówki na placu zabaw przy ul. Pułaskiego, 
7) Wykonanie piaskownicy modułowej na placu zabaw przy ul. Pułaskiego, 
8) Odnowienie istniejących urządzeń i instalacja nowych na placu zabaw 

przy ul. Pułaskiego, 
9) Projekt zagospodarowania terenu na placu zabaw  jw. 
10) Dwie kamery monitoringowe – na placu zabaw przy ul. Pułaskiego oraz 

na skrzyżowaniu ul. Mościckiego z ul. Reymonta. 



Kwota:  500.000 zł 
06 „Bulwary nad Wątokiem na 

odcinku ul. Burtnicza - ul. 
Starodąbrowska/Mostowa”– 
kwota:    495.000 zł 

 

Projekt pn. „Bulwary nad Wątokiem na odcinku ul.Burtnicza-ul. 
Starodąbrowska/Mostowa” zakłada urządzenie terasy nad potokiem Wątok 
po południowej jego stronie, przeciwnej do realizowanej w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2018 plaży miejskiej. Niniejszy projekt obejmuje 
kontynuację urządzenia terenów zielonych dla dzielnicy Grabówka i Gumniska 
wzdłuż Wątoku. W związku z niewystarczającą powierzchnią terenów  w 
zieleni urządzonej dla mieszkańców dzielnicy Grabówka i Jasna a także 
dzielnicy Gumniska proponuję budowę ciągu pieszo-jezdnego 2,7 m szer. 
x640 m dł. Z kostki betonowej typu Nostalit po lewej stronie pot. Wątok na 
odcinku od kładki  przy ul. Burtniczej południową terasą  do ul. Pracy-
Jagiellońskiej, następnie pobocza dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej do ul. 
Mostowej/Starodąbrowskiej. 
Oprócz ciągu pieszego stanowiącego chodnik i ścieżkę rowerową projekt 
zawiera oświetlenie latarni od strony ul. Pracy w kierunku Butniczej oraz przy 
ul. Burtniczej w kierunku ul. Pracy, 12 ławek, kilkadziesiąt drzew ozdobnych, 
ok. 200 roślin kwiatowych, dwa stałe stoliki z krzesłami, kosze na śmieci i inne 
typowe obiekty  małej infrastruktury. Propozycja obejmuje zabezpieczenie 
skarpy Wątoku na dł. ok. 30 m gabionami 2,5x1x1 m wypełnionymi 
kamieńcem grubym i barierkę stalową na skarpie. 
Projekt mógłby być kontynuowany w przyszłych latach budżetowych na 
odcinku Mostowa-Dąbrowskiego, co będzie wiązało się z połączeniem ścieżki 
rowerowej między ul. Panny Marii a ul. Burtniczą a w dalszej przyszłości także 
ul. Lwowskiej z ul. Burtniczą i przebudową skrzyżowania ul. Nadbrzeżna 
Górna/Dolna z przejazdem dla rowerów. 
Kwota:  495.000 zł 



07 „Centrum Edukacyjno-
Kulturalne: Tarnowski 
EduART” 

Stworzenie oraz prowadzenie współczesnej, w pełni nowatorskiej przestrzeni 
świetlicy: edukacyjno-artystycznej, będącej interdyscyplinarną platformą dla 
działalności edukacyjnej, rozwojowej i kulturalnej. Miejsca sprecyzowanego 
dla szerokiego grona odbiorców, tworzonego za pomocą realizacji 
interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej oraz kulturalnej , organizacji m.in. 
warsztatów, szkoleń, spotkań, działalności kół i grup wspólnych 
zainteresowań, w tym także realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych i 
zapewnienia organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży. Tym samym 
miejsca, które stanie się narzędziem do wykorzystania różnych dziedzin 
humanistyki na rzecz rozwoju społeczności jego edukacji i podnoszenia 
kompetencji oraz samorozwoju. 
 
Kwota:  100.000 zł 

08 „Rozbudowa ul. Wiśniowej 
wraz z budową ul. 
Poziomkowej, Czereśniowej, 
Harasymowicza – etap 3 – 
Budowa oświetlenie 
ulicznego oraz wykonanie 
kanalizacji deszczowej na ul. 
Poziomkowej” 

Rozbudowa/budowa w/w infrastruktury jest niezbędna celem poprawy 
warunków życia mieszkańców ul. Poziomkowej oraz jest pierwszym krokiem 
do budowy drogi „z prawdziwego zdarzenia”. Istniejąca droga pozbawiona 
jest w/w infrastruktury i znajduje się w fatalnym stanie technicznym. 
Projekt przewiduje budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej 
w pasie ul. Poziomkowej. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kwota:  390.000 zł 

09 „NOWE BOISKA I PLAC ZABAW 
NA  WESTERPLATTE!” 

Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte! 
Nowoczesne, wielofunkcyjne boiska z bezpieczną nawierzchnią i placem 
zabaw na osiedlu Westerplatte? 
Teraz to możliwe! 
Chcesz by zamiast starych, popękanych, nieremontowanych od kilkunastu lat 
boisk asfaltowych za przedszkolem nr 24 powstał nowoczesny kompleks, na 
którym zagrasz w nogę, kosza czy siatkówkę, a Twoje dziecko skorzysta z 
bezpiecznego placu zabaw? To zagłosuj już dziś na powyższy projekt! 
W ramach projektu powstanie: 
- dwa wielofunkcyjne, nowoczesne boiska ze sztuczną 
nawierzchnią(poliuretanową) przystosowane do gier, 
- bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla dzieci, 
- ogrodzenie terenu, 
- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.) 
 
Zadbajmy o serce osiedla Westerplatte, zagłosuj na rozwój osiedla! 
Kwota:  500.000 zł 

10 „Tarnowski Klub Rodziców i 
Dzieci” 

 

Projekt „Tarnowski Klub Rodziców i Dzieci” – miejsce dla Tarnowskich rodzin. 
Pierwsze w Tarnowie miejsce tworzone przez rodziców – dla rodziców. 
Kompleksowa oferta wspierająca rodziców i dzieci w ich wspólnym rozwoju. 
Tarnowski Klub Rodziców i dzieci to: 
- Miejsce integracji i wymiany doświadczeń tarnowskich rodziców. 
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt i dzieci do lat 3. 



- Kreatywne zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. 
- Oferta bezpłatnych zajęć, warsztatów i szkoleń dla całych rodzin. 
- Spotkania dla mam w ciąży i po porodzie (w obecności psychologa, położnej, 
doradcy laktacyjneg0). 
- Cykliczne konsultacje i warsztaty ze specjalistami (m.in. psycholog, pedagog, 
położna, doradca laktacyjny, dietetyk, fizjoterapeuta, doradca 
chustonoszenia, doula, logopeda). 
- Dostęp do Sali zabaw dla dzieci z opieką animatora (podczas zajęć rodziców). 
Kwota:  285.000 zł 

11 „Fortepian dla Tarnowa” 
kwota” 

 

Fortepian dla Tarnowa to projekt zakładający zakup fortepianu o światowej 
klasie. Zastąpiłby wysłużony instrument z Sali Lustrzanej, stwarzając nowe, 
znakomite warunki dla artystów: koncertujących pianistów jak i 
kameralistów, muzyków z miasta i regionu. Wszystkim melomanom 
dostarczyłby wzruszeń swym szlachetnym brzmieniem. Byłby kulturalną 
wizytówką Tarnowa. 
 
Kwota:  350.000 zł 

12 „Modernizacja 3-ch parkingów i 
chodnika na os. Zielonym” 

Przedmiotowe parkingi oraz chodnik są w bardzo złym stanie technicznym. Z 
parkingów korzystają mieszkańcy okolicznych bloków oraz osoby, które 
odwiedzają rodziny mieszkające na osiedlu. 
Realizacja zadania polegałaby na modernizacji  dwóch parkingów oraz  
remoncie  jednego i chodnika. 
Parking nr 1 zlokalizowany pomiędzy Al. Jana Pawła II a blokiem nr 1 i 2; 
Parking nr 2 zlokalizowany pomiędzy Al. Jana Pawła II a blokiem nr 3; 
Parking nr 3 zlokalizowany pomiędzy Al. Jana Pawła II a blokiem nr 7 i 4; 
Chodnik przy I zjeździe z Al. Jana Pawła II na osiedle Zielone po lewej stronie 



ulicy (po przeciwnej stronie nowo powstałego parku).  
 
Kwota:  500.000 zł 

13 „Tężnia solankowa z  
Terlikówki” 

Budowa tężni solankowej w 
okolicach Góry Świętego 
Marcina 

Tężnia -  konstrukcje wypełnione gałązkami tarniny, po których spływa woda 
mineralna bogata w jony sodowe, sole magnezowe oraz związki jodu i bromu. 
Pierwiastki te wnikają do organizmu przez układ oddechowy i przez skórę, 
dając efekt zdrowotny porównywalny do spaceru brzegiem morza. Inhalacje 
solankowe wskazane są przede wszystkim dla osób o osłabionej odporności, 
często chorujących na nieżyt nosa, stany zapalne zatok przynosowych, 
oskrzeli, krtani, jak również dla astmatyków i alergików. Półgodzinny spacer 
wokół tężni solankowej pomaga oczyścić drogi oddechowe, ale też jest 
korzystny dla: dzieci, osób przemęczonych, osłabionych częstymi 
przeziębieniami, zagrożonych nadciśnieniem tętniczym, palaczy tytoniu, 
pracujących w dużym zapyleniu, pracujących głosem. 

Dodatkowym walorem jest sąsiedztwo proponowanej tężni solankowej – 
zbocze Góry Świętego Marcina jest łatwo dostępne komunikacyjnie, w 
pobliżu znajduje się park biegowy oraz plac zabaw (co dodatkowo zachęci do 
korzystania z tężni rodziny z małymi dziećmi), teren posiada infrastrukturę, 
dzięki czemu koszty przygotowania inwestycji nie będą nadmierne. 

Proponowana lokalizacja to: Park na Górze Św. Marcina – pięknie położony 
teren, obszar wymagający nowego zagospodarowania (zniszczone alejki, mało 
atrakcyjne trawniki), blisko parking miejski; lub przy Parku Biegowym. 

 



Kwota:  500.000 zł 
14 „Plac zabaw dla dzieci w 

Krzyżu” 
 

Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych, 
zwiększenie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta. 
Istnieje duże zapotrzebowanie na taki plac zabaw ze względu na nowo 
powstające domy oraz dużą ilość małych dzieci, które nie mają gdzie się bawić 
a dzięki takiemu miejscu zabaw ludzie będą się częściej spotykać. 
Lokalizacja: rejon ul. Bogusławskiego 
Kwota:  180.000 zł 

 


