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Niniejszy raport to próba ujęcia w skondensowanej i mocno uproszczonej formie szerokiego zakresu danych 
związanych z działaniami podejmowanymi przez Władze miasta w roku budŜetowym 2002 (stan na 31 grudnia 2002r.). 
Materiał przedstawiony, to pozbawiony komentarza obraz Tarnowa, który wyłania się ze statystycznego zestawienia 
wybranych liczb.  

Mam nadzieję, Ŝe coroczne publikowanie takiego raportu stanie się tradycją kolejnych ekip samorządowych. Zapraszam 
do lektury i analizy.  

Mieczysław Bień 
Prezydent Miasta Tarnowa 

 
 
I - TARNOWIANIE 



A) Mieszkańcy 
Według elektronicznej bazy danych ewidencji ludności w Tarnowie zameldowanych jest 119 006 stałych mieszkańców 
oraz 2 382 osoby na pobycie czasowym. Dane te potwierdzają spadkową tendencję w ruchu migracyjnym i naturalnym, 
co oznacza, Ŝe mieszkańców z roku na rok ubywa. 

W prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wpisanych jest 9777 przedsiębiorców. Liczba ta ulega stałym 
zmianom: następują wykreślenia po zgłoszeniu zaprzestania działalności, zgłaszane są zmiany w przedmiocie 
działalności, przybywają nowi przedsiębiorcy. 

B) Komunikacja 
W ewidencji Gminy Miasta Tarnowa znajduje się ok. 38 tyś. pojazdów oraz 60 tyś. uprawnionych do kierowania 
pojazdami. Wydano 104 zaświadczenia umoŜliwiające świadczenie usług transportowych, 13 zezwoleń na prowadzenie 
stacji kontroli pojazdów i 32 zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawano 726 kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

C) Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
Na wsparcie działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydatkowano z budŜetu Miasta 730 000 zł: 
 
Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika - 400 000 zł 
 
Zespół Przychodni Specjalistycznych - 270 000 zł 
 
Mościckie Centrum Medyczne - 60 000 zł 
 
Zobowiązania finansowe Szpitala im. Szczeklika: ogółem 27 385 768 zł. w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 885 
768 zł. oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 13 888 600 zł. 
 
Kwotę 262 000 zł z budŜetu Miasta przeznaczono na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego.  

Za pośrednictwem MOPS z róŜnych form pomocy skorzystało blisko 6 tyś. rodzin. Finansowanie świadczeń pomocy 
społecznej utrzymane na poziomie zbliŜonym do osiągniętego w 2001 r. W domach pomocy społecznej utrzymywanych 
ze środków publicznych przebywało średnio 467 osób w skali miesiąca. Placówki opiekuńczo-wychowawcze objęły 238 
dzieci. W placówkach podległych Miastu kontynuowano niezbędne remonty i modernizacje.  

WaŜną częścią systemu pomocy dla potrzebujących mieszkańców miasta była moŜliwość uzyskania dodatku 
mieszkaniowego, z którego korzystało przeciętnie 3270 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wyniosła 
136 zł. Łączenie wydatkowano na ten cel kwotę 5 256 689 zł, która tylko w 24% została pokryta z dotacji Wojewody.  

Inwestycje z zakresu opieki społecznej: 
- "Modernizacja Domu Dziecka nr 1 ul. Brodzińskiego 14" 
- "Modernizacja budynku przy ul. Panny Marii 3". 

Planowane wydatki na ww. cel 448 100 zł (wykonanie 447 809 zł) 

D) Edukacja, sport i turystyka  
W Tarnowie działają finansowane z budŜetu Miasta 92 szkoły i placówki oświatowe. Gmina Miasta Tarnowa dotowała 
dodatkowo 9 szkół niepublicznych i 7 placówek oświatowo wychowawczych.  

Do Przedszkoli w 146 oddziałach uczęszczało 3288 dzieci, do Szkół Podstawowych w 379 oddziałach uczęszczało 8707 
dzieci, do Gimnazjów w 201 oddziałach uczęszczało 5333 uczniów, w szkołach ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych w 543 oddziałach kształciło się 15388 młodzieŜy. 

W 2002 r. z budŜetu miasta Tarnowa na remonty, modernizację i inwestycje obiektów oświatowo-wychowawczych 
wydatkowano łączną kwotę 3 859 464 zł. 
Ponadto Rada Miasta Tarnowa podjęła uchwały, które pozwoliły wykonać w 2002 roku pilne prace remontowe w 
placówkach oświatowych na łączną kwotę 1 987 650,95 zł .  

Kwota ta została wypłacona w I kwartale 2003 r.  

W 2002 r. placówki oświatowo - wychowawcze wykonały w ramach własnego budŜetu remonty na kwotę 859 464 zł . 

Przeprowadzono następujące inwestycje: 
- "Budowa sali sportowo-widowiskowej przy SP nr 15 ul. Krupnicza 8" 
- "Budowa boisk sportowych przy SP nr 23 oś. Legionów H.Dąbrowskiego 16" 
- "Budowa boisk sportowych przy SP nr 18 ul. 3 maja 10 i nr 19 ul. Ks. Skorupki 9" 
- "Termorenowacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - I etap ul. Szujskiego 13". 
Wydatki w zakresie inwestycji na edukacje specjalną - 1 540 000 zł (wykonanie 1 539 831) zł na zadanie: "Rozbudowa 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego". 



E) Kultura 
Instytucje kultury (TCK, BWA, MBP, Tarnowski Teatr) realizowały swoją statutową działalność w oparciu o dotację z 
Urzędu Miasta Tarnowa, dochody własne i inne przychody.  

W Tarnowskim Teatrze zagrano 171 spektakli (157 przedstawień własnych, 14 impresariat), a rok zamknął się 
ujemnym wynikiem finansowym 102 660,49 zł. Udało się wyremontować jedynie ścianę fundamentową budynku od 
strony północnej. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej z powodu braków finansowych nie udało się przeprowadzić Ŝadnych remontów, rok 
finansowy zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 122 237,47 zł, Biblioteka posiadała 9 działów 
udostępniania i 11 filii bibliotecznych. W zbiorach biblioteki znajduje się 368 206 ksiąŜek (w 2002 zakupiono 1097 
sztuk) oraz 4095 czasopism.  

Tarnowskie Centrum Kultury osiągnęło ujemny wynik finansowy w wysokości 306 065,06 zł. Do najwaŜniejszych 
przedsięwzięć TCK naleŜały min.: edukacyjne spotkania poświęcone historii i kulturze Tarnowa prowadzone przez 
Antoniego Sypka i Andrzeja Krupińskiego oraz poświęcone historii powszechnej w oparciu o wystawę "Historia pod 
tytułem Newsweek", Spacery po Tarnowie (historia Miasta), Spektakle teatralne w ramach edukacji kulturalnej 
młodzieŜy szkół średnich, XVI Tarnowska Nagroda Filmowa, Wieczory Filmowe, XVII Festiwal Piosenki śeglarskiej 
Bezan 2002, Dni Tarnowa - Jarmark Galicyjski, liczne imprezy dla dzieci oraz wystawy i koncerty min. w ramach Klubu 
Jazzowego Centrum Bluesy i Bluzki oraz Bardzo Orkiestry - Wojciecha Klicha 

W Galerii Miejskiej BWA rok finansowy zamknął się stratą 16.068,13 zł, zrealizowano 38 wydarzeń artystycznych w tym 
28 wystaw w siedzibie Galerii. NajwaŜniejsze z nich to: Noworoczny Kiermasz Dzieł Sztuki, Konkurs szopek 
BoŜonarodzeniowych, liczne aukcje dział sztuki, wystawy dzieł min.: Jana Bortkiewicza, Pawła Zabłockiego, Anny 
Śliwińskiej-Kukla, Pawła Słomki, Andrzeja Dudzińskiego (ParyŜ), Witolda Pazery, Joanny Srebro, Jerrego Bergmana, 
Wacława Onaka, Franciszka Wójcika.  

F) Bezpieczeństwo  
StraŜ Miejska w minionym roku podjęła 3812 interwencji od mieszkańców. Interwencje te dotyczyły spraw róŜnych 
takich jak: przestępstwa, wykroczenia, oraz sprawy drobne, dotyczące Ŝycia codziennego. Na podstawie tych 
interwencji straŜnicy przeprowadzili 22148 kontroli. Podczas kontroli ujawniono 17842 wykroczenia. NałoŜono 2847 
mandatów karnych na kwotę 182310 złote, pouczono 14057 osoby, natomiast wylegitymowano 9311 osób. Podczas 
tych interwencji zatrzymano i odwieziono do Izby Wytrzeźwień 344 osób. 

Podczas programu Bezpieczny i czysty Tarnów na terenie 7 szkół podstawowych i 2 przedszkoli spotkano się z 2400 
uczniami przeprowadzając szkolenie. Dwóch funkcjonariuszy, poświęciło 740 godzin na szkolenia uczniów. 

W mieście funkcjonują 3 ochotnicze straŜe poŜarne, których działalność bieŜąca finansowana jest z budŜetu miasta: 
dobrze zorganizowana i wyposaŜona OSP Rzędzin, włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, 
posiadająca 2 samochody (jeden nowy, nabyty w 2002 roku przy wydatnej pomocy finansowej miasta), OSP Mościce 
posiadająca jeden samochód gaśniczy zakupiony w 2001 roku (jako uŜywany) ze środków budŜetowych miasta, a takŜe 
OSP Jantar działająca jako klub płetwonurków. 

Do podjęcia działań prewencyjnych lub ratowniczych Urząd Miasta dysponuje następującymi środkami: 

• 97 Zakładowych Formacji Obrony Cywilnej dysponujących - 1142 ludźmi z tego 4 FOC o podwyŜszonym 
stopniu gotowości; 

• indywidualne środki przed skaŜeniami - ok.36 tysięcy - masek p/gazowych, 2800 szt. - odzieŜy ochronnej; 

• łączność całodobową z wojewodą małopolskim zapewnia StraŜ Miejska (telefon, radiotelefon, fax) oraz 
radiotelefon Motorola pracujący w systemie ciągłym w pomieszczeniach WZKiOL UM; 

• dla potrzeb ukrycia ludności miasta Tarnowa 69 budowli ochronnych zapewniających moŜliwość ukrycia dla 
8000 mieszkańców; 

• miejski system ostrzegania i alarmowania stanowi 22 syreny sterowane radiowo z centrali umieszczonej w 
Oddziale Zamiejscowym WZK MUW Al. Solidarności 5 - 9 w Tarnowie stanowiące integralną część systemu 
ostrzegania i alarmowania Wojewody Małopolskiego oraz 16 syren zakładowych włączanych po otrzymaniu 
polecania przez dyspozytorów zakładów. 

G) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta 
Rok 2002 zamknął się liczbą 265 spraw. Łączna kwota roszczeń 309 429 zł, z czego odzyskano 196 310 zł.  

 
II - MIASTO 

A) Finanse Miasta  
BudŜet Miasta Tarnowa na rok 2002 r. wykonany został po stronie dochodów w kwocie 246 965 442 zł, a po stronie 
wydatków w kwocie 294 531 816 zł.  



Miasto zaciągnęło poŜyczki i kredyty w kwocie 54 789 846 zł, z czego z kredytów kwotę 53 120 854 zł, a z poŜyczek 1 
668 992 zł. 

Na spłatę zaciągniętych poŜyczek i kredytów Gmina wydatkowała kwotę 17 752 382 zł, z czego spłata poŜyczek 
wyniosła 2 748 634 zł, a spłata kredytów zamknęła się kwotą 15 003 748 zł.  

Na koniec 2002 r. obciąŜenie miasta z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów wynosiło 90 299 000 zł i w stosunku do 
31 grudnia 2001 r. zwiększyło się o 36 919 218 zł. 

Istniejące zadłuŜenie w stosunku do uzyskanych w 2002 r. dochodów stanowiło 36,4%, przy 60% progu ustawowym, 
natomiast spłacone w 2002 r. raty poŜyczek i kredytów łącznie z odsetkami stanowią do uzyskanych dochodów 10,3% 
przy 15% progu ustawowym. 

Zaległości podatkowe (podatki i opłaty lokalne) względem Gminy Miasta Tarnowa na 31 grudnia 2002r. wynosiły 19 
049 933 zł. W tym 18 134 953 zł, zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 458 789 zł zaległego 
podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat z tytułu opłat skarbowych, uŜytkowania 
wieczystego oraz najmu i dzierŜawy wyniosły 271 097 zł.  

B) Mienie komunalne 
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich  

W roku 2002 TZDM wydatkował na inwestycje i remonty ogółem kwotę 14 268 578 zł., z czego: 
- na remonty i bieŜące utrzymanie obiektów drogowych 6 237 818 zł. w tym: 992 641 zł - z dochodów własnych 
- inwestycje drogowe - 8 030 760 zł. 

Stan dróg w mieście jest nadal niezadowalający. Największe potrzeby są w zakresie: 
- wymiany nawierzchni dróg /nakładki bitumiczne/ - ok. 36 km 
- remontów cząstkowych naw. bitumicznych - ok. 50 tyś. m2 
- budowy nowych ścieŜek rowerowych - ok. 48 km 

W utrzymaniu TZDM znajduje się łącznie 338,9 km dróg w tym: 

• krajowe 18,3 km, 

• wojewódzkie 13,3 km, 

• powiatowe 58,2 km, 

• gminne 249,2 km. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej 
W roku 2002 zrealizowano przewozy pasaŜerskie na terenie miasta Tarnowa w ilości 4 342 309 km, Gminy Tarnów - 
563 381 km i Gminy Lisia Góra - 22 949 km. Tereny gminy Tarnów i Lisia Góra obsługiwane były na podst. zawartych 
porozumień. 
W roku 2002 wysokość przychodów wyniosła 18 405 031 zł, z czego dotacja Gminy Miasta Tarnów 4 320 000 zł. 

Dotacja ta została w całości wykorzystana na wykup usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Koszty działalności 
za 2002 r. wyniosły 19 231 595 zł. Wynikiem działalności ZKM za 2002 r. jest strata w wys. 826 563,42 zł.  

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych 
W 2002r. ZSOK uzyskał przychody w wys. 1 947 971 zł, natomiast koszty 1 899 401 zł. NadwyŜka w wys. 48 570 zł. 
stanowi dochód Gminy Miasta Tarnów. Powierzchnia będąca w dyspozycji ZSOK to 8,5 ha z czego pod składowanie 
przeznaczonych jest 1,2 ha ora 0,53 ha na kompostownik. Koszt przyjmowania odpadów komunalnych kształtuje się na 
poziomie 47,75 zł za tonę odpadów. 

Miejski Zarząd Cmentarzy 
Na terenie m. Tarnowa znajdują się 3 cmentarze komunalne: 
- cmentarz zabytkowy przy ul. Narutowicza 
- cmentarz w KrzyŜu 
- cmentarz w Mościcach 

W roku 2002 uzyskano przychody w wys. 1 827 000 zł., zaś wydatkowano kwotę 1 821 000 zł, w ramach której poza 
bieŜącym utrzymaniem cmentarzy wykonano szereg prac remontowych (m.innymi: remont alejek, kaplic, konserwacja 
zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym). Na dofinansowanie w/w prac GMT przekazała w 2002 r. dotację w 
wys. 52 700 zł. 

Targowiska Miejskie 
W roku 2002 Targowiska uzyskały dochody na poziomie 2 121 448,79 zł (planowane 2 142 300 zł) oraz rozchodu na 
poziomie 1 216 494 zł (planowane 1 330 000 zł). RóŜnica między dochodami i rozchodami Targowisk stanowiła dochód 
gminy.  



Gospodarka komunalna 

zieleń 
W roku 2002 na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 1 256 635 zł. W ramach tej kwoty, poza bieŜącym 
utrzymaniem, wykonano remont niecki stawu i układu wodnego w Parku Strzeleckim. 
oczyszczanie miasta 

W roku 2002 objęto stałym utrzymaniem czystości 103 km. ulic w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim - na 
oddzielne zlecenie wg. potrzeb. Wykonawcami w/w prac były: MPGK, Transformers oraz PBDiM (obwodnica 
południowa), a takŜe doraźnie ulice nie objęte stałym utrzymaniem - Gospodarstwo Pomocnicze przy TZDM. Środki, 
jakie wydatkowano na ten cel w 2002r., to kwota 2 491 200 zł. 
W ramach utrzymania czystości w mieście Wydział GKiOŚ nadzorował w 2002r. opróŜnianie pojemników do selektywnej 
zbiórki, akcję "wielkie gabaryty" oraz prace związane z likwidacją dzikich wysypisk. Wydatkowano na ten cel środki w 
wys.249 549 zł 

energia elektryczna 
Energia elektryczna do oświetlenia ulic w mieście dostarczana jest przez: 
- Zakład Energetyczny w Tarnowie - do 8 130 punktów świetlnych 
- Zakłady Azotowe - do 483 punktów świetlnych  

W roku 2002 wydatkowano na ten cel z budŜetu miasta kwotę wys. 3 516 123 - zł. (łącznie z dobudową dodatkowych 
punktów świetlnych). Ponadto, za kwotę 1 368 928 zł. wykonano kolejny etap modernizacji oświetlenia, polegający na 
wymianie zuŜytych opraw na oprawy energooszczędne oraz budowę oświetlenia węzła Tuchowska i mostu na rz. Biała. 

inne 
Inne waŜniejsze zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

• rekultywacja II i III sektora składowiska odpadów komunalnych. Całkowita wartość zadania ok. 1 488 000 zł. 
(zadanie w realizacji). 

• przebudowa i zabezpieczenie p-powodziowe koryta p. Wątok przy ul. NadbrzeŜnej. Wartość zadania ok. 1 032 
000 zł. - współfinansowane z Funduszu PHARE "Odbudowa 2001" (zadanie w realizacji). 

• budowa kanalizacji: w dz. Klikowa; w rejonie ul. Wiśniowej; w ul. Chełmońskiego i Majchra; na Os. 
Nauczycielskim planowane wydatki 1 153 084 zł (wykonanie 1 074 606 zł). 

Inwestycje z udziałem ludności - planowane wydatki 1 471 116 zł (wykonanie 753 281 zł) na budowę kanalizacji: 
ul. Bocheńskiego, Bursy, Hłaski; w rejonie ul. Wiśniowej, Jastruna, Bielatowicza, Pusta, Buczakówka, Studnickiego-
Krzyska, Nowodąbrowska-Wilcza, świrowa, Burkiewicza, Gruntowa i na Os. Nauczycielskim. 

Spółki komunalne 
Gmina Miasta Tarnowa jest wyłącznym udziałowcem czterech spółek prawa handlowego: 

• Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 

• Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

oraz większościowym udziałowcem w spółkach: 

• Miejskie Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (72,1%) 

• Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (61,2%) 

ponadto posiada 50% udziałów w spółce: 

• Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 

Spółki te mają charakter uŜyteczności publicznej, ich działalność ma na celu przede wszystkim bieŜące i nieprzerwane 
zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta i regionu. 

PoniŜsza Tabela przedstawia wynik finansowy spółek komunalnych w roku ubiegłym. 

Nazwa spółki 
Wynik finansowy netto 

(w zł) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. 

+ 45.404,80 



Miejski Zarząd Budynków  
Spółka z o.o. 

+ 84.189,72 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. 

+ 632.055,46 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Spółka z o.o. 

+ 673.114,35 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
Spółka z o.o. 

- 704.237,68 

Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków  
Spółka z o.o. 

- 2.103.749,21 

Tarnowskie Wodociągi  
Spółka z o.o. - 2.622.517,28 

C) Geodezja i nieruchomości 
Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami 
Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami gospodaruje nie rozdysponowanym majątkiem miasta o 
wartości: 

Rodzaj majątku: Wartość:  
Grunty 98 439 090,97  
Środki trwałe 135 143 300,88  
Pozostałe środki trwałe 565 796,85  

Uzyskany dochód z majątku w kwocie 4 494 472,34 zł pochodził z:  

Dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 928 780,09

Wpływów ze sprzedaŜy mienia komunalnego 1 999 549,33

Wpływów z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 1 446 076,56

Wpływów z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

120 066,36

Koszty związane z realizacją bieŜących zadań w wysokości 553 685.97 zł w tym: 

Zadnia własne z zakresu gospodarki nieruchomościami 388 242,76

Zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami 165 443,21

D) Urbanistyka, architektura i budownictwo 
W roku 2002 Referat Architektury i Budownictwa rozpatrzył 4350 spraw: 
- decyzji o "warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" - 1015  
- pozwoleń na budowę budynków i budowli - 813 
- pozwoleń na budowę przyłączy i wewn. inst. Gazowych - 284 
- uŜytkowań obiektów - 535 
- zgłoszeń robót - 336 
- zaświadczeń - 1367 

W roku 2002 realizowanych było 17 miejscowych planów. Zakończono procedurę i uchwalono 6 planów. Podjęto 7 
uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa w 2002 roku przyjął 825 pism i wniosków, z czego 
zarejestrowano 224 sprawy. W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych wydal 154 decyzje i 
postanowienia administracyjne oraz 700 pism w toku postępowań, odpowiedzi na wnioski kontrole i skargi. 
Przeprowadził 341 kontroli budowlanych. Wydał 33 nakazy rozbiórek obiektów 

E) Promocja Miasta 
W zakresie promocji miasta w 2002 realizowano min: 
- promocję idei zielonych parków przemysłowych wśród lokalnych przedsiębiorców:  
- "Polsko-Norweskiego Seminarium Gospodarczego". 
- projekt (wersja polska i angielska), druk i kolportaŜ ofert inwestycyjnych miasta. 



- prezentację miasta na targach EXPOBUD i INVESTCITY, oraz podczas innych seminariów i konferencji. 
- współpracę z Urzędem Marszałkowskim przy tworzeniu Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2004-2006" (RPORR) - ujęcie tematyki dotyczącej miasta oraz przy realizacji obecnego 
Kontraktu Wojewódzkiego. 
- organizację szkoleń wśród młodzieŜy o tematyce dot. przedsiębiorczości - realizowane przez MISTiA oraz 
Stowarzyszenie Regiony Europy "Małopolska". 
- prowadzenia szkoleń i konkursów oraz przekazywanie informacji o Unii Europejskiej w ramach działalności 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. 
W roku 2002 wydano 41 000 zł na sfinansowanie ogłoszeń i reklam w mediach.  

III - URZĄD MIASTA  

A) Struktura Urzędu 
W listopadzie 2002 roku nastąpiły zmiany organizacyjne Urzędu Miasta Tarnowa. Nastąpiła reorganizacja pracy w 
wyniku, której na 31 grudnia 2002 w ramach UMT funkcjonowały następujące wydziały: 

• Kancelaria Rady Miejskiej  

• Wydział Organizacyjno-Prawny  

• Wydział BudŜetu, Planowania i Analiz  

• Wydział Finansowy  

• Wydział BudŜetowo - Księgowy  

• Wydział Komunikacji  

• Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

• Wydział Inwestycji  

• Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa  

• Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym  

• Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami  

• Wydział Kultury  

• Wydział Spraw Obywatelskich  

• Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki  

• Urząd Stanu Cywilnego  

• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  

• Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej  

• StraŜ Miejska  

• Gabinet Prezydenta  

• Biuro Komunikacji Społecznej 

• Zespół Informatyczny 

• Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

• Zespół Kontroli 

• Samodzielne, Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

• Zespół Egzekucji 

• Biuro Wspierania i Obsługi Przedsiębiorczości  

• Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

B) Komputeryzacja urzędu 
Ilość komputerów osobistych 290... Stan technologiczny komputerów: 30% wymaga dość szybkiej wymiany ...Ilość 
serwerów obsługujących główne bazy podatkowe 9... Stan technologiczny serwerów dobry. Konieczne zaplanowanie 
wymiany serwera obsługującego podatki, kadry, płace, kasę zapomogową... Stan technologiczny sieci komputerowych: 
Nowa 3 stan dobry, Goldhammera - stan dobry, Nowa 4 sieć wymaga modernizacji w 80 % - wykonywana była w roku 
1993 - Koszt ok. 60 000 zł. 

C) Kontrola działania oraz egzekucje 
W 2002 roku wykonano 7 kontroli problemowych w Urzędzie Miasta Tarnowa oraz 28 w jednostkach mu podległych, do 
których skierowano wystąpienia pokontrolne. Zespół Kontroli UMT gromadzi materiały pokontrolne z kontroli 
przeprowadzonych przez organy kontroli państwowej i specjalistycznej. W 2002 roku 12 postępowań kontrolnych nie 
wykazało większych nieprawidłowości.  
W roku ubiegłym do Zespołu Egzekucji wpłynęło ogółem 1 155 tytułów wykonawczych (dokument stanowiący podstawę 
działania słuŜb komorniczych). Zdecydowana większość spraw - zarówno nowoprzyjętych jak i pozostałych z lat 
ubiegłych - została ostatecznie załatwiona. Ujmując skuteczność podjętych działań pienięŜnie, do budŜetu miasta 
wpłynęła kwota około 1 500 000 złotych zaległych podatków. 

 


