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Wnioski odrzucone i zaopiniowane negatywnie 

podczas weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. 

Lp. Nazwa zadania Uzasadnienie Koszt Osiedle 

1 

Tarnowskie Centrum Tenisa Stołowego im. A. Grubby 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 

Romanowicza 9 

brak projektu przebudowy hali, brak 
możliwości sfinansowania zadania w 

następnym etapie, brak podania źródła 
finansowania kolejnych etapów; 

30 000 zł Piaskówka 

2 

Remont i adaptacja poddasza (strychu) Pałacu 
Młodzieży w Tarnowie, budynek przy ul. Piłsudskiego 

24. Etap pierwszy 

zadanie nie zostało uzgodnione z dyrekcją 
placówki, zagrożenie związane z wymogami 

pożarowymi oraz brakiem środków 
finansowych na realizację zadania w całości, 
w przyszłych planach budżetu GMT remont 

Pałacu Młodzieży 

Ponad 300 000 zł Starówka 

3 Modernizacja ulicy Giełdowej 

koszt wykupu i modernizacji drogi przy 
zachowaniu dotychczasowej lokalizacji ulicy 

Giełdowej znacznie przekracza wartość 
określoną we wniosku, ponadto nie ma zgody 

właścicieli i użytkowników wieczystych na 
wykupy 

Ponad 300 000 zł Chyszów 

4 

Modernizacja placu zabaw oraz budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie 

dostępnego dla dzieci i młodzieży - tereny zielone 
pomiędzy ul. Gumniska, Fąfary a torami kolejowymi 

właścicielem gruntu objętego wnioskiem są 
Lasy Państwowe, nie ma możliwości 

zagospodarowania tego terenu 
Około 700 000 zł 

Gumniska-
Zabłocie 

5 Centrum Rozwoju 
lokalizacja w dostępnych obiektach 

komunalnych Gminy Miasta Tarnowa wymaga 
o wiele większych nakładów 

Ponad 300 000 zł Tarnów 

6 
Budowa stacji narciarskiej "Marcinka" - dwa wyciągi 

narciarskie talerzykowe 

zmieniła się konfiguracja terenu na zboczach 
Góry Św. Marcina (parking, park linowy), 
tereny gęsto zalesione, potrzeba dużych 

Ponad 300 000 zł 
Gumniska-

Zabłocie 



robót ziemnych, kolizja z trasami rowerowo-
biegowymi, brak środków na przyszłe 

utrzymanie obiektu 

7 
Boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej - 

działka nr 1/20, obręb 167 

działka jest zarezerwowana pod budowę 
nowe hali widowiskowo-sportowej, 

wykonano już projekty techniczne pod 
budowę hali 

Ponad 300 000 zł Piaskówka 

8 Kompleks sportowo-rekreacyjny z salą bokserską 

wnioskodawca nie określił lokalizacji 
kompleksu, jego dotychczasowa działalność 
prowadzona była na terenie MKS Tarnovia, a 

obiekty te nie są własnością Gminy Miasta 
Tarnowa 

280 000 zł Tarnów 

9 

Położenie kostki brukowej wokół Przedszkola 
Publicznego nr 17 (wykonanie drogi, placu 

manewrowego oraz chodników) - ul. Kościuszki 9 

z uwagi na konieczność wykonania izolacji 
fundamentów i ewentualnego drenażu 
położenie opaski i nawierzchni dookoła 
budynku jest nieuzasadnione do czasu 

wykonania ww. czynności 

83 000 zł Strusina 

10 
Miejsca postojowe dla SP nr 18 i bloków obok w 

rejonie ul. 3 Maja 

brak projektu i pozwolenia na budowę, brak 
możliwości wykonania w jednym roku 

budżetowym 
200 000 zł Strusina 

11 
Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Słonecznej wzdłuż 

ul. Orkana do granic miasta 

opinia negatywna z uwagi na fakt braku 
opracowania i uzgodnienia dokumentacji 

projektowej i pozwolenia na budowę 
300 000 zł Rzędzin 

12 Lewoskręty z ul. Tuchowskiej na obwodnicę Tarnowa 
konieczność wykonania dużych robót 
budowlanych wraz z wykupem terenu 

Ponad 300 000 zł 
Gumniska-

Zabłocie 

13 
Modernizacja i remont ulicy Świętojańskiej z 

bocznymi uliczkami, oświetlenie ulicy 

ulica nie posiada uzbrojenia podziemnego, 
stąd brak możliwości wykonania twardej, 

szczelnej nawierzchni. Brak projektu 
budowlanego i pozwoleń wodnoprawnych 

300 000 zł 
Gumniska-

Zabłocie 



 
 
 
 
 

14 

Bezpieczna droga do szkoły i komunikacji miejskiej - 
budowa chodnika, przejścia dla pieszych, remont 

wysepki autobusowej – ul. Orkana 

ze względu na prace budowlane prowadzone 
przez PKP wskazany teren jest placem 

budowy. Działka, na której znajduje się zatoka 
autobusowa jest własnością PKP. Możliwość 

realizacji zadania dopiero po zakończeniu 
modernizacji linii kolejowej przez PKP 

60 000 zł Rzędzin 

15 

Remont odcinka ulicy Wilsona od ul. Szujskiego do 
bloku przy ul. Szenwalda 4 oraz budowa parkingu 
przy bloku, ul. Szczepanika 2 wzdłuż ul. Wilsona 

zbyt duży zakres prac, aby zrealizować 
zadanie w kwocie 300 000 zł 

550 000 zł Strusina 

16 
Hala sportowa ul. Gumniska 28 - remont otoczenia, 

chodników 

remont terenów przyległych powinien zostać 
wykonany dopiero po zakończeniu kolejnych 

etapów modernizacji hali, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa zniszczenia 

wyremontowanego placu 

450 000 zł 
Gumniska-

Zabłocie 

17 
Remont chodnika łączącego osiedla Westerplatte i 
Jasna, od ul. Westerplatte 8 do ul. Monte Cassino 

część chodnika nie jest własnością miejską (3 

właścicieli) 

 

75 000 zł Jasna 

18 Modernizacja ul. Wieniawskiego 
kwota 300 000 zł jest zbyt mała na wykonanie 

zadania 
430 000 zł Strusina 

19 
Zielona fala w mieście - modernizacja sygnalizacja 

świetlnej w Tarnowie 
kwota 300 000 zł jest zbyt mała na wykonanie 

zadania 
Ponad 300 000 zł Tarnów 

20 
Ośrodek sportowo-rehabilitacyjny START - część hali 

Jaskółka 
Wniosek nie spełnił wymogów formalnych 300 000 zł Mościce 

21 Ekologiczny Piknik Rodzinny – Stadion Tamel 
Negatywna opinia z uwagi na przesłanki 

organizacji imprezy komercyjnej. 
100 000 zł Piaskówka 


