
ZADANIE Realizuje

Kwota 

proponowana 

przez RO

Opiniujący Opinia jednostki Rodzaj wydatku

1. Doposażenie kuchni - zakup i montaż pieca konwekcyjnego PP nr 5 39 000,00 zł WED POZYTYWNA oświata 

2. Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Filia nr 

5 - Zakupienie nowości wydawniczych - literatura popularno -

naukowa, lektury szkolne, literatura obyczajowa

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

Filia nr 5

1 449,00 zł WKL POZYTYWNA

kultura

3. Pozaszkolne zajęcia edukacyjno - sportowe SP nr 10 8 000,00 zł WED POZYTYWNA oświata 

4. Remont drogi wewnętrznej i odwodnienia powierzchniowego 

na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 
ZDIK 74 000,00 zł ZDIK Pozytywna - do wysokości 

środków infrastruktura

5. Poszerzenie skweru Miejskiego - Wykonanie alejek z kostki 

brukowej wraz z podbudową i montaż ławek, wykonanie 

trawników, nasadzeń - działka nr 51 obręb 005
WIM-RGK 17 420,00 zł WIM-RGK POZYTYWNA

infrastruktura

6. Remont ul. dr Józefa Kozioła - Wykonanie nawierzchni w 

postaci nakładki asfaltowo-bitumicznej wraz z podbudową

ZDIK 54 000,00 zł ZDIK

Negatywnie - 

niewystarczające środki.  

Proponujemy przeznaczyć 

środki na oświetlenie - do 

wysokości środków. infrastruktura

7. Zakup traktorka do odśnieżania np. Odśnieżarka Traktorek 

ogrodowy Kosiarka LG200H na potrzeby dzielnicy Klikowa z 

obsługą przez pracownika przeszkolonego i wytypowanego przez 

Urząd Miasta

ZDIK 10 000,00 zł ZDIK
Negatywnie - brak 

możliwości realizacji infrastruktura

RO nr 10 KLIKOWA



8. Opracownie dokumentacji remontu ulicy Św. Huberta - 

Wykonanie kompleksowego projektu remontu ulicy Św. Huberta, 

ujmującego trasy sieci kanalizacji opadowej, sieci gazowej, sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia oraz 

wykończenia nakładką bitumiczno-asfaltową

ZDIK 52 000,00 zł ZDIK

Negatywnie.  Wartość 

środków 

niewystarczająca na 

wykonanie kompleksowej 

dokumentacji 

projektowej. Środki na 

doraźny remont - do 

wysokości środków.  

Proponujemy rozważyć 

przesunięcie środków  na 

zadanie dot. oświetlenia 

ul. Dr. J Kozioła
infrastruktura

9. Deska ortopedyczna 2 szt. - Zakupienie sprzętu przeznaczonego 

do nauki dla dzieci i młodzieży dla TWOPR
WBP 2 580,00 zł WBP

POZYTYWNA bezpieczeństwo 

SUMA 258 449,00 zł

Podsumowanie:

infrastruktura 207 420,00 zł

oświata 47 000,00 zł

bezpieczeństwo 2 580,00 zł

kultura 1 449,00 zł

suma 258 449,00 zł
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