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OCENA MERYTORYCZNA projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2023 
 

Dokonując oceny merytorycznej projektów wzięto pod uwagę zgodność z prawem  
i wykonalność techniczną projektu, spełnienie wymagań określonych w § 3 i § 4 Uchwały Nr 
V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm.  oraz uwzględniając 
opinie Rady Osiedli oraz uwzględniono opinię Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 Ocenie merytorycznej poddanych zostało 22 projektów prawidłowych pod względem 
formalnym.  

Projekty, które nie zostaną dopuszczone do głosowania z przyczyn merytorycznych to: 

1. Gambit Królowej na Marcince - reaktywacja szachownicy u podnóża Góry św. Marcina oraz 
powstanie tarasu widokowego 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji projektu przekroczy 
wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Aby panorama miejska była widoczna należałoby 
przekształcić taras widokowy w wieżę. Realizacja projektu spowoduje znaczną wycinkę drzew i 
krzewów i w dużym stopniu zmieni krajobraz w tym miejscu. Dodatkowo konieczne byłoby 
zamontowanie monitoringu terenu. Ponadto projekt generowałby duże koszty utrzymania dla 
zarządcy obiektu w zakresie obsługi i ochrony obiektu, zabezpieczenia i wypożyczenia sprzętu 
(figury szachowe).  

Obecnie przygotowywana jest koncepcja "Marcinka- Góra Aktywności", której termin realizacji 
zgodnie z umową z wykonawcą przypada na IV kw. 2022 r. Dopiero po opracowaniu koncepcji 
będzie możliwa ocena wykonania zadania.  

2. Remont ogólnodostępnych boisk przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr 
V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – teren realizacji 
projektu oddano w bezpłatne użytkowanie Społecznej Szkole Podstawowej nr 1. Ponadto koszt 
realizacji projektu – remontu wraz z wyposażeniem 2 boisk przekroczy wyznaczony limit 500.000 
zł brutto. 

3. Budowa ulicy Harasymowicza - etap II  

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji projektu przekroczy 



 

 

wyznaczony limit 500.000 zł brutto.  Szacuje się, że wartość robót objętych wnioskiem wyniesie 
680.000 zł 

4. ROLKOSTRADA "Nad Strusinką" 

UZASADNIENIE:  

 Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji projektu przekroczy 
wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Ponadto teren lądowiska przy ul. Lotniczej oddany został w 
dzierżawę i koniczne byłoby ustalanie warunków realizacji projektu z obecnym dzierżawcą. 
Zadanie jest niemożliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego. Wg. koncepcji 
zagospodarowania terenu okolicy Góry Marcina planowana jest budowa trasy dla rolek poniżej 
ul. Harcerskiej. Z uwagi na nieznaczną odległość ul. Sanguszków niezasadna jest budowa toru we 
wskazanej we wniosku lokalizacji. 

5. Przebudowa odcinka ul. Pszennej 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 2. pkt. 3 oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr 
V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. Koszt realizacji 
projektu przekroczy wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Podane we wniosku koszty są zaniżone i 
nie uwzględniają wszystkich niezbędnych składników ceny (brak oświetlenia ulicznego, wycinki 
drzew, podziałów nieruchomości i wykupów gruntów). Realizacja projektu wiąże się z 
koniecznością pozyskania gruntów przyległych do obecnego pasa drogowego oraz wycinki drzew 
- niezbędne będzie rozeznanie czy drzewa nie są ustawowo chronione jako pomniki przyrody. 
Realizacja projektu nie jest możliwa ze względu na brak możliwości zagospodarowania wód 
opadowych lub odprowadzenia ich do odbiornika. W obecnym stanie brak jest możliwości 
odwodnienia wnioskowanego odcinka drogi - projekt wymaga wcześniejszego zaprojektowania i 
wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Mokrej. 

Zadanie jest niemożliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego - opracowanie projektu 
budowlanego, projektu podziału nieruchomości i uzyskanie wszystkich zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń, opinii nie jest możliwe w okresie 1 roku. 

6. BIKE PARK MARCINKA etap 2 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji projektu przekroczy 
wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Ponadto projekt generowałby duże koszty utrzymania i 
konserwacji tras. Konieczne stanie się zakupienie dla zarządcy terenu specjalistycznego sprzętu 
do konserwacji obecnych tras i w przypadku realizacji inwestycji, również nowych odcinków, 
zatrudnienia dodatkowych pracowników. 

Obecnie przygotowywana jest koncepcja "Marcinka- Góra Aktywności", której termin realizacji 
zgodnie z umową z wykonawcą przypada na IV kw. 2022 r. Dopiero po opracowaniu koncepcji 
będzie możliwa ocena wykonania zadania. 

 



 

 

7. Budowa Centrum Dialogu Sportowego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego SKS Unia 
Tarnów 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 2. pkt. 3 oraz § 4 ust. 1  Uchwały Nr 
V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji 
projektu przekroczy wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Przedstawione we wniosku zestawienie 
kosztów jest zaniżone w stosunku do obecnych cen.  

Zadanie jest niemożliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego - opracowanie projektu 
budowlanego i uzyskanie wszystkich zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, opinii nie jest możliwe w 
okresie 1 roku. 

Ponadto projekt nie mieści się w zakresie zadań własnych gminy – obiekt miałby służyć jednostce 
niepublicznej, dla której gmina nie jest organem prowadzącym. Proponowany lokalizacja to 
teren będący w dyspozycji ZSO nr 1, na którym znajduje się również sala sportowa, która 
wynajmowana jest ww. szkole niepublicznej.  

8. Budowa ogólnodostępnego MIASTECZKA ROWEROWEGO przy Szkole Podstawowej nr 14 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie jest wykonalny technicznie we wskazanej lokalizacji - miejsce wskazane we wniosku 
ma rozmiary ok. 15 x 25 m co jest zbyt małą powierzchnią pod wymieniony cel. Wskazany teren 
nie spełnia wymogów miasteczka rowerowego, na którym miałyby się odbywać szkolenia i 
egzaminy na kartę rowerową.  

Obecnie we wskazanym miejscu realizacji projektu tym znajduje bardzo dobrze utrzymany i 
rozwinięty klomb, z wieloma krzewami i innym roślinami i w przypadku budowy miasteczka 
rowerowego roślinność musiałaby zostać całkowicie usunięta.  

Bezpośrednio przy terenie realizacji projektu znajduje się parking oraz miejsce manewrowe dla 
samochodów dostarczających dostawy do szkoły, co stwarza niebezpieczeństwo dla 
potencjalnych użytkowników miasteczka. 

Ponadto zaistniałaby konieczność wygrodzenia obiektu od Szkoły Podstawowej nr 14. 

9. Rewitalizacja skweru przed Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na osiedlu Strusina 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie jest wykonalny technicznie we wskazanej lokalizacji.  

W budżecie Miasta Tarnowa na 2022 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Szkotnik od 
ul. Szujskiego w kierunku ul. Klikowskiej.  

Ponadto bierze się pod uwagę możliwość lokalizacji kolektora kanalizacji deszczowej w pasie 
drogowym poza jezdnią ulic tj. w części obszaru przewidzianego do rewitalizacji - w planie na 
2022 r. ZDiK ma realizację zadania pn. Retencja wód opadowych - koncepcja odwodnienia pasów 
drogowych, w zakres którego wchodzi m.in. ul. Szujskiego i ul. Szkotnik.  

Pod uwagę należy wziąć także możliwość przebudowy skrzyżowania ulic Szujskiego-Szkotnik, 
która będzie wymuszała zmianę istniejącego zagospodarowania terenu.  

Na terenie skwerku znajduje się już duża ilość zieleni i wprowadzenie nowych gatunków nie jest 
zasadne. 



 

 

10. Pomóż zwierzętom - ofiarom wypadków drogowych poprzez przyspieszenie i polepszenie pracy 
ratowników 

UZASADNIENIE:  

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dn. 31.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. – koszt realizacji projektu przekroczy 
wyznaczony limit 500.000 zł brutto. Ponadto projekt generowałby duże koszty utrzymania.  

 Zadania objęte projektem (oprócz nowego systemu informatycznego) są realizowane przez 
MPGK sp. z o. o. - Azyl dla psów i kotów oraz Straż Miejską.  

Aktualnie mieszkańcy zgłaszają takie sytuacje do dyżurnego SM, który współpracuje w tym 
zakresie z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.  Schronisko sprawuje całodobową 
opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Każda interwencja 
która jest zgłaszana przez mieszkańców do dyżurnego SM jest zapisywana w wersji 
elektronicznej w specjalnym programie, w którym umieszcza się także dane dotyczące czasu i 
miejsca zdarzenia oraz sposobu realizacji zgłoszenia, w przypadku zwierząt - powiadomienia lub 
wezwania właściwych służb. Procedury związane z postępowaniem ze zwierzętami opisane 
zostały w Uchwale RM w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2022 r. Są one 
realizowane od wielu lat w podobny sposób. W przypadku zgłoszeń dotyczących rannych 
zwierząt dyżurny niezwłocznie powiadamia azyl. 

Ponadto brak jest dostępnych aplikacji w zakresie wspomagania systemu ratownictwa 
weterynaryjnego.   Konieczne będzie przeprowadzenie pełnej analizy funkcjonalnej, technicznej, 
organizacyjno-finansową z uwagi na zakres koniecznych zmian w obecnie obowiązujących 
procedurach. 

Realizacja projektu wymaga zmian organizacyjnych w zakresie poszczególnych zaangażowanych 
podmiotów - co wykracza poza budżet okresowy. Zmiany organizacyjne generują szereg 
dodatkowych zadań wynikających z potrzeby rejestracji zdarzeń obsługi stron, aplikacji 
mobilnych, utrzymania dyspozytorskiego - których to koszty osobowe przewyższają budżet 
projektu. 

Istnieje duże ryzyko niewykonania zadań związanych z swoistą "dokumentacją medyczną" 
każdego "pacjenta" z uwagi na brak obowiązku wynikającego z przepisów prawa jak i 
wątpliwości w zakresie upublicznienia danych osób uczestniczących w procesach ratujących 
zwierzęta. 

Postępowanie przetargowe wymaga przygotowania SIWZ co z uwagi na ogólny opis projektu 
czyni postępowanie nierealnym a szacunkowy koszt aplikacji "system wsparcia ratownictwa 
weterynaryjnego" kilkukrotnie przewyższa budżet projektu. 

 

Mieszkańcy mogą wnosić odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania 
z przyczyn merytorycznych w terminie 31.05 – 06.06.2022 r. Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej 
w Tarnowie rozpatrzy odwołania do dnia 13.06.2022 r. 

 
 
 
 
 


