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I - TARNOWIANIE 

A) Mieszkańcy 
Według bazy danych ewidencji ludności w Tarnowie jest zameldowanych 120 346 mieszkańców (na pobyt stały 118 
018 mieszkańców i na pobyt czasowy 2 328 mieszkańców). W ramach prowadzonej akcji wymiany dowodów osobistych 
w roku 2003 wydano nowe dowody osobiste 13 111 mieszkańcom Tarnowa. Nowe dowody osobiste posiada juŜ 24 800 
mieszkańców. Akcja ta będzie trwać w latach następnych, w roku 2004 z wnioskami o wydanie nowego dowodu winny 
wystąpić osoby, które posiadają takie dokumenty wydane w latach 1973 - 1980. W Urzędzie Stanu Cywilnego 
odnotowano 2 534 urodzeń, 917 małŜeństw, 1 636 zgonów. W 2003r. jubileusz 100 urodzin obchodziło czterech 
mieszkańców gminy.  
Do ewidencji działalności gospodarczej w 2003 r. wpisano 846 nowych przedsiębiorców, jednocześnie wykreślono 1 008 
podmiotów gospodarczych. Łącznie w ewidencji tej wpisanych jest 9 685 przedsiębiorców. 

B) Komunikacja 
W Tarnowie zarejestrowano 41 583 pojazdów. W archiwum wydziału komunikacji znajduje się 62 180 akt kierowców. 
W zakresie dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami wydano: 
- świadectwa kwalifikacji - zgodne z nowymi przepisami - 2 700 
- międzynarodowe prawa jazdy (waŜność 3- lata) - 817 
- uprawnień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, podlegających wymianie do 2006r, czyli w/g nowego wzoru oraz 
nabyte uprawnienia po zdanym egzaminie państwowym - wydano do dnia 31 grudnia 2003r - 23 860 



C) Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 
I. Zadania z zakresu opieki zdrowotnej 

 
W 2003r. zostały wdroŜone skuteczne działania restrukturyzacyjne w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika. 
W ich efekcie doszło do zahamowania procesu narastania zadłuŜenia Szpitala. Zasadnicze skutki restrukturyzacji, w 
ramach jej aktualnego etapu, będą odczuwalne w marcu 2004 r. Mimo podjętych działań, na koniec 2003 roku Szpital 
posiadał zadłuŜenie w kwotach - zobowiązania ogółem 24 578 547 złotych w tym wymagalne 18 301 615 złotych. W 
roku 2003 z usług szpitala skorzystało 14 854 pacjentów.  
Na skutek porozumienia, zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa a Zarządem Zakładów Azotowych, Gmina 
Miasta Tarnowa stała się właścicielem nieruchomości uŜytkowanych przez Mościckie Centrum Medyczne wraz z ich 
wyposaŜeniem, w zamian za umorzenie naleŜnych Miastu zobowiązań podatkowych Zakładów. 
Poprawie uległy warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych w Zespole Przychodni Specjalistycznych. Kosztem 
358 461 zł. zmodernizowano pomieszczenia Przychodni Rehabilitacyjnej oraz Poradni Dermatologicznej. W obiekcie 
przy ul. M. Skłodowskiej - Curie dokonano wymiany 2 wind osobowych oraz przebudowano szyby dźwigowe. Zadanie to 
zostało wsparte dotacją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 169 
751 zł.  
W wyniku uzyskania obiektu przy ul. Mostowej 6 Zespół Przychodni Specjalistycznych przeniósł do tego obiektu 
świadczenie usług zdrowotnych z zakresu: rehabilitacji i neuropsychiatrii dziecięcej, większości specjalistycznych usług 
zdrowotnych dla dzieci, poradnictwa psychiatrycznego dla dorosłych i dzieci, terapii uzaleŜnień i współuzaleŜnień. 

 
II. Zadania z zakresu opieki społecznej: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował świadczenia socjalne w postaci min.: zasiłków, pomocy finansowej i 
rzeczowej, usług opiekuńczych, doŜywiania w barach i szkołach, nadzorował działalność domów pomocy społecznej i 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielał osobom niepełnosprawnym pomocy z zakresu rehabilitacji 
społecznej. Na przestrzeni roku 2003 r. z róŜnorakich form pomocy socjalnej skorzystały 6 932 osoby. Wydatki MOPS 
wyniosły ponad 14 mln zł, z czego na świadczenia socjalne wydano ponad 11,5 mln złotych. Najwięcej osób skorzystało 
z zasiłków pienięŜnych i pomocy w naturze, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 7 mln zł.  
Dom Dziecka nr 1 obejmował opieką i wychowaniem 44 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. Zapewniał im potrzeby bytowe, realizację obowiązku szkolnego, opiekę pedagogiczną i zdrowotną, 
warunki do Ŝycia i rozwoju, wychowanie.  
Dom Dziecka nr 2 zajmował się opieką i wychowaniem 55 małych dzieci w wieku do 6 lat, które pozbawione zostały 
okresowo lub trwale opieki rodzicielskiej. Dom zapewniał dzieciom potrzeby bytowe, opiekę zdrowotną, wychowawczą i 
pedagogiczną. 
Pogotowie Opiekuńcze jako placówka opiekuńczo - wychowawczo - resocjalizacyjna niosła pomoc i sprawowała opiekę 
nad dziećmi i młodzieŜą w wieku od 7 do 18 lat W ciągu roku znalazło tu czasową przystań 110 wychowanków. 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy umieścił 37 dzieci w rodzinach zastępczych, pozyskał 81 osób do sprawowania 
zastępczej opieki rodzinnej, przeprowadził szkolenia 59 osób przygotowując ich do tej funkcji, wydał 60 opinii dla 
potrzeb sądu i MOPS-u. Ogółem z usług Ośrodka skorzystało 728 osób.  
W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Szpitalnej przebywało 257 mieszkańców, mając zapewnioną całodobową 
opiekę, zaspokojone potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, rehabilitacyjne, kulturalne, społeczne i 
religijne. Praktyczne wykorzystanie miejsc wynosiło 100%. W Domu kwitło Ŝycie kulturalne, organizowano imprezy 
integracyjne, prowadzona była terapia zajęciowa. Rozpoczęto wydawanie kwartalnika "Srebrne skronie" (3 numery) 
poświęconego problematyce osób starszych. Przeprowadzono remont dachu, wymieniono okna i drzwi wejściowe, 
odmalowano część pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych co kosztowało ponad 146 tys. zł. Zakupiono równieŜ 
kocioł warzelny.  
W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga uzyskało schronienie i godziwe warunki Ŝycia 100 osób, a 
wykorzystanie miejsc było 100 procentowe. W Domu mieszkańcy mieli zapewnioną stałą opiekę, warunki do 
bezpiecznego i godnego Ŝycia, intymności i niezaleŜności, rozwoju osobowości i samodzielności, z uwzględnieniem 
stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. Korzystali z zajęć terapeutycznych, usprawniania, zajęć kulturalnych i 
rekreacyjnych. W trakcie roku przeprowadzono: remont kuchni, roboty malarskie i częściową wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej na łączną kwotę 104 474 zł. 
W Dziennym Domu Pomocy Społecznej znalazło swoje miejsce, terapię zajęciową, wyŜywienie, warunki do 
utrzymania higieny, realizacji potrzeb towarzyskich i kulturalnych 54 osób starszych, niepełnosprawnych, mających 
trudne warunki rodzinne i mieszkaniowe. 
W ramach wykorzystania przyznanych Miastu środków finansowych PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową 
i społeczną: 
- 12 osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie na stanowiskach przystosowanych do ich niepełnosprawności - 
wartość dofinansowania przystosowania tych stanowisk pracy wyniosła 311 000,00 zł. 
- 29 osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych i uzyskało nowe kwalifikacje zwiększające ich szanse na 
zatrudnienie - koszt szkoleń wyniósł 12 121,00 zł. 
- 2 osoby niepełnosprawne uzyskały poŜyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - wydatkowano 72 
000,00 zł. 
- 5 osobom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą umorzono część poŜyczek - kwota umorzenia wyniosła 
49 027,00 zł.  
- 60 osób niepełnosprawnych /o 4 więcej niŜ w roku poprzednim/ korzystało z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2 
warsztatach terapii zajęciowej - roczny koszt rehabilitacji tych osób wyniósł 800 364,00 zł. 
- 639 osób w tym 436 dorosłych osób niepełnosprawnych, 70 dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 133 opiekunów 
skorzystało z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych - łączne dofinansowanie tych osób wyniosło kwotę 341 010,00 
zł. 



- 23 osoby niepełnosprawne uzyskały dotację na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się w swoich 
domach i mieszkaniach - na ten cel wydatkowano 80 349,00 zł. 
- 416 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, zgodnie z ich potrzebami - łączny koszt dofinansowania wyniósł 303 707,00 zł. 
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
funkcjonował całorocznie Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści z zakresu prawa, terapii uzaleŜnień, psychologii 
udzielali porad i konsultacji - skorzystało z nich 807 osób.  
Z moŜliwości uzyskania dopłat do mieszkań w postaci dodatku mieszkaniowego skorzystało 6 725 gospodarstw 
domowych w tym 1 204 jednoosobowych. W związku z wyŜszymi kosztami utrzymania mieszkań nastąpił wzrost 
średniej wysokości dodatku o 9,5 % i wynosił on 142 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5 459 724 złotych, 
która w tylko w 32 % została pokryta z dotacji Wojewody. 

 

D) Edukacja, sport i turystyka  
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki nadzorował do 31 sierpnia prace 92 szkół i placówek oświatowych z czego 34 
to zakłady budŜetowe i 58 jednostki budŜetowe. Od 1 września do 31 grudnia - 86 szkół i placówek oświatowych z 
czego 32 to zakłady budŜetowe i 54 jednostki budŜetowe. Ponadto dotowano 4 placówki z obowiązkiem szkolnym i 12 
szkół i placówek niepublicznych, w tym 2 internaty. W podległych szkołach i placówkach oświatowych istnieje 2 931 
etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 208 etatów pracowników administracyjno - obsługowych.  
Do przedszkoli w 139 oddziałach uczęszczało 3 331 dzieci (w tym w 8 oddziałach 36 dzieci z orzeczeniami), do Szkół 
Podstawowych w 342 oddziałach uczęszczało 7 845 dzieci (w tym w 33 oddziałach 138 dzieci z orzeczeniami), do 
Gimnazjów w 196 oddziałach uczęszczało 5 125 uczniów (w tym w 13 oddziałach 46 młodzieŜy z orzeczeniami), w 
szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2003 r. drugi rok II etapu reformy ustroju szkolnego - w 119 
oddziałach szkół ponadgimnazjalnych naukę rozpoczęło 4 043 uczniów, w 401 oddziałach kształciło się 12 437 
młodzieŜy (w tym w 4 oddziałach 18 młodzieŜy z orzeczeniami) i w 60 oddziałach dla dorosłych 1 889 słuchaczy 

   

E) Kultura 
W Tarnowskim Teatrze zagrano 146 spektakli, które obejrzało 29 868 widzów - było to 5 premier własnych i 10 
impresaryjnych. Teatr uczestniczył w działalności międzynarodowej ("Transgraniczne prezentacje teatralne Tarnów-
Martin' 2003", spektakl "Ubu Król" z Francji, Światowe Forum Mediów Polonijnych). Zorganizował: VII Ogólnopolski 
Festiwal Komedii Talia, Tarnowskie Salony Poezji, plenerowe prezentacje widowiska poetycko - muzycznego wg T. 
Nowaka "Targanie jabłek". Teatr prowadził działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieŜy (cykliczne 
spotkania "Na skrzydłach po drabinie", "Cała Polska czyta dzieciom"). Po trzydziestu trzech latach uŜytkowania 
dokonano zakupu foteli teatralnych na widownię duŜej sceny.  
W Galerii Miejskiej BWA zrealizowano 38 projektów artystycznych. Były to wystawy: S. Bradiceanu (Rumunia), L. 
Mądzika (Lublin), W. Świerzego (Warszawa), S. Rodzińskiego (Kraków), E. Dwurnika (Warszawa). Swoje prace 
prezentowali teŜ tarnowscy artyści: A. Kropiowska, D. Gurbisz-Bernacka, A. Zuba-Benn, J. Martynów, K. Baniowska-
Stąsiek. Miały teŜ miejsce duŜe wystawy: pokonkursowa "tarnowskie Klimaty 2003 - Galicyjskie Judaica" oraz Salon 
Jesienny ZPAP. Galeria była teŜ organizatorem wystaw międzynarodowych i ogólnopolskich: A. Dudziński (USA) - BWA 
Rzeszów, Instytut Polski w Berlinie, R. Horowitz (USA) - Międzynarodowy Miesiąc Fotografii w Bratysławie, J. 
Skolimowski (USA) - Festiwal Camerimage w Łodzi, Pałac w Wilanowie. Odbyło się szereg imprez promujących młodych 
twórców po hasłem "Ander PasydŜ" w piwnicach Galerii. 
W Tarnowskim Centrum Kultury zrealizowano dwa festiwale: Festiwal Filmowy - XVII Tarnowska Nagroda Filmowa 
(pięciodniowe prezentacje filmowe z udziałem wybitnych twórców polskiego kina - odbyło się 28 projekcji z udziałem 4 
287 osób), oraz Festiwal Piosenki śeglarskiej "Bezan'03". Zrealizowano takŜe: imprezy dla dzieci "Mikołajki" i "RóŜowe 
okulary" ; 11 koncertów jazzowych z udziałem m.in. Wheatbreada Johnsona, Jona Brodwaya Tuckera; 17 koncertów 
muzyki - pop, rock, blues, hip hop, a takŜe widowiska kabaretowe, autorskie programy muzyczne Wojciecha Klicha i 
Krzysztofa Hubera oraz 16 wernisaŜy wystaw plastycznych - w sumie odbyło się 79 koncertów, i innych imprez z 
udziałem 33 897 osób. W ramach działalności edukacyjnej dzieci i młodzieŜy zorganizowano 1 429 spotkań, spektakli, 
zajęć stałych, w których uczestniczyło 5 231 osób 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej oferowano czytelnikom: 361 046 ksiąŜek, 4 170 roczników czasopism, 40 766 
kaset ksiąŜki mówionej, 1 720 kaset video, 992 jedn. zbiorów. Oddziału Starych Druków, 982 jedn. zbiorów 
specjalnych (przeźrocza, płyty, mikrofilmy), 193 płyt CD-ROM - z których poprzez sieć 11 filii i 10 oddziałów korzystało 
34 500 osób zarejestrowanych w wypoŜyczalniach oraz 38 000 odwiedzających czytelnie. Od 1.08.1999 r. MBP pełni 
funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu ziemskiego obejmując zasięgiem działania 64 placówki. W 2003 r. odwiedziło 
Bibliotekę ponad 300 000 osób (uczestnicząc w spotkaniach autorskich, warsztatach literackich, prelekcjach, 
konkursach, wystawach, zajęciach dla dzieci). W 2003 r. rozpoczęto digitalizację cennych zbiorów (we współpracy z 
Firmą ZETO S.A.): czasopism: "Pogoń" 1881 - 1914, "Unia" 1882 - 1888, oraz "Słownika Geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich" XI/XX w. oraz wydano teŜ "Bibliografię Tarnowa 1997 - 2000" na płytach CD 
ROM. W dniu 7 listopada 2003 r. Biblioteka obchodziła 95 rocznicę powstania i działalności na rzecz mieszkańców 
miasta i regionu.  

F) Bezpieczeństwo  
Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej ujawnili 16 063 wykroczeń, nałoŜyli 3 431 mandatów karnych na kwotę 223 980, 
sporządzili 573 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego i pouczyli 11 927 osób. Ponadto przeprowadzili 20 371 
kontroli i interwencji. W roku 2003 przyjęto 6 skarg na działalność funkcjonariuszy SM. Skargi te po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego uznano za bezzasadne. 
W Tarnowie funkcjonują 3 Ochotnicze StraŜe PoŜarne, których działalność bieŜąca finansowana jest z budŜetu 
miasta. Są to OSP Rzędzin, OSP Mościce i OSP Jantar. StraŜe te doskonalą swoją działalność i wpływają pozytywnie na 
bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe miasta. W 2003 roku OSP doposaŜono w: ocieplane buty, zestaw butlowy, skafandry 
suche. 



Do podjęcia działań prewencyjnych lub ratowniczych Urząd Miasta dysponuje następującymi środkami: 
- 96 Zakładowymi Formacjami Obrony Cywilnej dysponujących - 1 092 ludźmi z tego 4 FOC o podwyŜszonym stopniu 
gotowości. 
- ok. 36 tysięcy masek p/gazowych, 2 800 szt. - odzieŜy ochronnej 
- dla potrzeb ukrycia ludności miasta Tarnowa-69 budowli ochronnych zapewniających moŜliwość ukrycia dla 8 000 
mieszkańców; 
- 22 syreny sterowane radiowo z centrali umieszczonej w Oddziale Zamiejscowym WZK MUW Al.Solidarności 5-9 w 
Tarnowie stanowiącej integralną część systemu ostrzegania i alarmowania Wojewody Małopolskiego oraz 16 syren 
zakładowych włączanych po otrzymaniu polecenia przez dyspozytorów zakładów. 

G) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta 
W 2003 r. prowadzono 392 sprawy. Załatwiono 234 sprawy, pozostało do załatwienia w roku bieŜącym 158 spraw. 
Łączna wartość spraw jakie wpłynęły w roku 2003 wynosi około 450 000 zł. Łączna wartość załatwionych pozytywnie 
dla konsumentów spraw (w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła: około 205 000 zł. Ponadto w wyniku szybkich i 
natychmiastowych interwencji udało się załatwić na korzyść konsumentów kilkanaście spraw, na łączną kwotę około 6 
000 zł - sprawy te nie były ewidencjonowane. Łączna wartość nie załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw (w 
przeliczeniu na gotówkę) wyniosła: około 116 000 zł. 
W minionym roku 17 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, z tego na dzień dzisiejszy załatwiono 
prawomocnymi orzeczeniami lub ugodami przed sądem 10 spraw odzyskując konsumentom 25 089 zł. śadna ze spraw 
nie skończyła się niepomyślnym orzeczeniem dla konsumenta. W roku 2003 2 sprawy skierowano do organów ścigania. 
Ponadto 25 spraw skierowano na drogę postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Handlową lub 
zwrócono się z prośbą o przekazanie akt juŜ wcześniej prowadzonego postępowania. Trzy sprawy skierowano do 
Inspekcji Sanitarnej.  
Podjęto takŜe 5 spraw z urzędu, trzy z nich dotyczyły postępowań o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich i 
monopolu, jedna przeprowadzenia kontroli prowadzonej działalności gospodarczej a ostatnia dotyczyła pobierania VAT 
za usługi internetowe. W 2003 roku skierowano 2 sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Nadto 4 sprawy przekazano innemu Rzecznikowi do prowadzenia ze względu na zakres terytorialny lub ze względu 
wyłączenia Rzecznika wynikające ze stosownych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jedną sprawę przekazano 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich do zajęcia stanowiska. 

 
II - MIASTO 

A) Finanse Miasta  
Plan budŜetu Miasta Tarnowa na grudzień 2003 r. wynosi po stronie dochodów 243 751 678 zł, a po stronie wydatków 
250 874 963 zł. Miasto zaplanowało zaciągnięcie poŜyczek w kwocie 3 330 437 zł. Na spłatę w 2003 roku zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów Gmina zaplanowała kwotę 10 106 900 zł, z czego poŜyczek - 1 837 668 zł i kredytów - 8 269 232 
zł. Łączna kwota długu planowana jest na kwotę 83 522 538 zł. Istniejące zadłuŜenie w stosunku do planowanych w 
2003 r. dochodów stanowi 31,97 %, przy 60% progu ustawowym, natomiast planowane w 2003 r. spłaty rat poŜyczek i 
kredytów łącznie z odsetkami stanowią do zaplanowanych dochodów 6,44 %, przy 15% progu ustawowym. 
ZadłuŜenie Miasta (kredyty i poŜyczki, zobowiązania wymagalne oraz poręczenia kredytowe gminy, samorządowych 
instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej) pod koniec 2002 roku wynosiło 119 044 tys. zł (w tym: 
22 030 tys. zł zadłuŜenia zakładów opieki zdrowotnej), zaś pod koniec 2003 111 879 tys. zł (w tym: 22 822 tys. zł 
zadłuŜenia zakładów opieki zdrowotnej). Oznacza to zmniejszenie zadłuŜenia Miasta o 7 165 tys. zł. w skali roku. 
Analizując wyłącznie zadłuŜenie Gminy (kredyty i zobowiązania wymagalne) - na koniec roku 2002 wynosiło ono 90 
358 tys. zł, zaś pod koniec 2003r. 81 406 tys. zł. Oznacza to zmniejszenie zadłuŜenia Gminy o 8 952 tys. zł.  

B) Mienie 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. (63,6%); Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (54,1%); 
ponadto posiada 50% udziałów w spółce: Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.  

Nazwa spółki  Wynik finansowy netto (w tyś zł) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  - 18,0 

Miejski Zarząd Budynków 40,2 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 

1.750,9 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1.006,0 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 1.261,0 

Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - 297,0 

Tarnowskie Wodociągi 68,0 

  

C)Gospodarka komunalna 
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich 
W ramach działań prowadzonych w roku 2003 dokończono remont ul. Poniatowskiego, wykonał połączenie al. 



Piaskowej z ul. Mroźną, rozpoczęto przebudowę ul. Mościckiego. Wykonano parking przy ul. Słonecznej oraz ścieŜki 
rowerowe na ulicach Jana Pawła II, Błonie, Spokojna, Elektryczna, Kwiatkowskiego, Witosa, Czerwonych Klonów, 
Czerwona, Brzozowa, Czarna Droga, Lotnicza, Jara, Błotna, Al. Tarnowskich, PTTK i wypoczynkowa. Łączna długość 
wybudowanych ścieŜek rowerowych wyniosła 18 km.  
TZDM wykonywał takŜe prace związane z bieŜącym utrzymaniem ulic oraz remontem chodników. Ogółem na ten cel 
(wraz z tzw. utrzymaniem zimowym wydatkowano kwotę 6 300 000 zł.  

Zarząd Komunikacji Miejskiej 
W roku 2003 zrealizowano przewozy pasaŜerskie na terenie miasta Tarnowa w ilości 4 284 653,3 km, Gminy Tarnów - 
563 289,9 km i Gminy Lisia Góra - 4 124,9 km. Tereny gminy Tarnów i Lisia Góra obsługiwane były na podst. 
zawartych porozumień. 
W roku 2003 wysokość przychodów wyniosła 18 155 589 zł, z czego dotacja Gminy Miasta Tarnów 4 575 320 zł. 
Dotacja ta została w całości wykorzystana na wykup usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Koszty działalności 
za 2003 r. wyniosły 18 250 311 zł. Wynikiem działalności ZKM za 2003 r. jest strata w wys. 152 382, 75 zł.  

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych 
W 2003r. ZSOK uzyskał przychody w wys. 2 007 538,08 zł, natomiast koszty 1 929 785, 38 zł. Dodatkowo koszty 
związane z utrzymaniem Azylu dla psów wyniosły 68 759, 45 zł. NadwyŜka w wys. 8 993, 25 zł. stanowi dochód Gminy 
Miasta Tarnów. Koszt przyjmowania odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie 47,75 zł za tonę odpadów. 

I. Gospodarka wodno-ściekowa 
 
Zakończono realizację inwestycji pn. "przebudowa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta p. Wątok wraz z budową 
alejki spacerowej na odcinku od kładki w ul.Przesmyk do 57 m powyŜej mostu w ul.Dąbrowskiego". Całkowity koszt 
zadania wyniósł 957 285 zł (w roku 2003 wydatkowano 882 288 zł), realizacja inwestycji była dofinansowana w 
wysokości 631 671 zł ze środków UE z Funduszu PHARE ,,Odbudowa 2001". 
Wykonano ostatni etap zadania inwestycyjnego pn. ,,regulacja potoku Bródka".Za kwotę 138 674 zł uregulowano i 
zabezpieczono dno i skarpy potoku na odcinku ok. 200 m.  
W ramach poprawy stanu zabezpieczenia p-powodziowego terenów miasta Tarnowa dokonano bieŜącej konserwacji i 
renowacji rowów i potoków na łącznej długości ok.8,6 km, łączne wydatki w 2003 roku związane z realizacją tych 
zadań wyniosły 110 482 zł. Ponadto - w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych - zatrudniono 6 osób do realizacji 
programu "Bezpieczny Wał - 2003",które wykonywały prace konserwacyjne na wałach rzek Dunajec oraz Biała. 
 
II. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 
Zakończono realizację inwestycji pn."rekultywacja II i III sektora składowiska odpadów komunalnych". W roku 2003 na 
realizację zadania wydatkowano 973 668 zł, 
W ramach zadania pn."modernizacja, rozbudowa i rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych" wykonano 
poszerzenie I sektora składowiska o drogę dla kompaktora oraz badania geologiczne niezbędne do rozbudowy 
wysypiska, łączne nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2003 wyniosły 110 259 zł. 
W roku 2003 wzorem lat ubiegłych zorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu utrzymanie porządku i 
czystości na terenie miasta: na wiosnę oraz w jesieni zorganizowano akcje "wielkie gabaryty", w wyniku których 
zebrano ok.600 ton odpadów, w jesieni odbierano liście od mieszkańców, zebrano ok.300 ton liści, kontynuowano 
selektywną zbiórkę odpadów do 188 pojemników rozmieszczonych na terenie miasta oraz odbiór odpadów w systemie 
"u źródeł" od ok. 120 gospodarstw na Osiedlu Koszyckim, zorganizowano akcję ,,Sprzątanie Świata", w wyniku której 
zebrano ok.7 ton odpadów, kontynuowano usuwanie odpadów zawierających azbest, unieszkodliwiono 92 tony 
odpadów azbestowych, zorganizowano dla osób skazanych - nieosadzonych oraz bezdomnych przebywających w Domu 
dla Bezdomnych MęŜczyzn w Tarnowie prace publiczne polegające na utrzymywaniu porządku w Mieście, zlecono 
usunięcie, powierzchniowych dzikich wysypisk" z pow.ok.21 000 m2, oraz dzikich wysypisk" w ilości ok.37,5 tony, 
zakupiono i zamontowano na zieleńcach i chodnikach 32 kosze. Łącznie na realizację ww. przedsięwzięć wydatkowano 
w 2003 roku kwotę 288 396 zł. 
 
III. Zieleń miejska 
W 2003 roku na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wydatkowano 1 127 200 zł, większość poniesionych 
kosztów była związana z bieŜącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej. Ponadto rozbudowano o nowe urządzenia 
zabawowe place zabaw przy ul.Norwida i ul.Westerplatte oraz wymieniono wyeksploatowane urządzenia zabawowe w 
Ogrodzie Jordanowskim, wyremontowano schody oraz wykonano nową nawierzchnię alejek na Plantach Kolejowych. W 
2003 roku nasadzono 670 szt. drzew wzdłuŜ ulic na terenie m.Tarnowa (rejon południowej obwodnicy Tarnowa, Al.Jana 
Pawła II, ul. Starodąbrowska, rejon Szpitala im.Św.Łukasza) oraz obsadzono obszar o powierzchni 79 arów wokół 
składowiska odpadów komunalnych.  

IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg 
W 2003 roku na oświetlenie uliczne wydatkowano 3 174 228 zł. Większość wydatków była związana z zakupem energii 
i bieŜącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, ponadto zamontowano 42 nowe oprawy oświetleniowe oraz zakończono 
ostatni etap modernizacji oświetlenia ulicznego tj. wymieniono 80 szt. sterowników do oświetlenia ulicznego. 

V. Pozostała działalność 
W 2003 roku na utrzymanie szaletów miejskich wydatkowano 155 995 zł oraz wykonano remonty szaletów na 
pl.Rybnym i przy ul.Kwiatkowskiego za kwotę 22 292 zł. Wspólnie z Miejskim Zarządem Cmentarzy wykonano remont 
mogiły zbiorowej osób cywilnych nieznanych poległych podczas II wojny światowej, wydatkowane przez UMT środki 
finansowe w wysokości 10 119 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa.  

D) Geodezja i nieruchomości 
W roku 2003 Gmina Miasta Tarnowa w wyniku przeprowadzonych działań uzyskała następujący rezultat w postaci: 4 



524 decyzji administracyjnych, 425 aktów notarialnych dotyczących nieruchomości komunalnych - sprzedaŜe, nabycia, 
przekazania w uŜytkowanie wieczyste, darowizny, zamiany itp. 2 176 umów - uŜyczenia, dzierŜawy, zlecenia, 1 454 - 
przyjęte operaty techniczne do Grodzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 9 100 - wydanych wypisów z 
operatu ewidencji gruntów, 424 - opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 258 - zaświadczeń - 
wyłączenia z produkcji rolnej, numeracja nieruchomości, prawo pierwokupu, 220 - zezwoleń na czasowe wejścia w 
teren, 5 898 - spraw róŜnych z zakresu Gospodarki Nieruchomościami, 1 368 - spraw róŜnych z zakresu Gospodarki 
Zasobem Mieszkaniowym, 
W efekcie powyŜszych działań Gmina uzyskała następujący dochód z majątku: dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych 963 549,84 zł; wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego 9 639 777,04 zł; wpływy z opłat za zarząd, 
uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 1 656 126,38 zł, wpływy z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 103 059,80 zł.  
W roku 2003 zostały zrealizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami następujące działania: 
zbyto nieruchomość byłego Domu Kultury "Mariensztat"; zbyto nieruchomości: przy ul. Lwowskiej po MPEC; zbyto 
działki pod budownictwo jednorodzinne: w rejonie ulicy Kąpielowej, ulicy Zamenhoffa, ulicy Ostrogskich, ulicy Bończyka 
i Burkiewicza; przekazano w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości ul. Jasna 99 dla Tarnowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej; zbyto działki uzupełniające, dokonano zwrotów nieruchomości i zbyto nieruchomości w drodze zamiany; 
zbyto 283 lokale mieszkalne; przejęto nieruchomości: ul. Czerwonych Klonów 12, Mościckiego Centrum Medycznego od 
Zakładów Azotowych S. A. w zamian za zaległości podatkowe; przeprowadzono cześć wykupów gruntów pod strefę 
ochronną wysypiska; przeprowadzono cześć wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi 
powiatowe i gminne; rozpoczęto wykupy pod modernizację ul. Mościckiego; opracowano wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem GMT w postaci Uchwały Rady Miasta; opracowano zasady wynajmu lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GMT w formie Uchwały Rady Miasta Tarnowa. 

E) Urbanistyka, architektura i budownictwo 
W roku 2003 Referat Architektury i Budownictwa rozpatrzył 7 389 spraw, z czego wydał decyzje o "warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu"; 860 pozwoleń na budowę; 522 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę; 658 zaświadczeń.  

F) Inwestycje 
W 2003r. uzyskano memorandum w sprawie finansowania uporządkowania gospodarki wodościekowej, z funduszy 
europejskich ISPA. W ramach programu istniejąca sieć wodnokanalizacyjna zostanie zmodernizowana, lub zbudowana 
nowa w dzielnicach pozbawionych takiej sieci. Memorandum obejmuje kwotę 39 318 807 Euro. 
W Tarnowie zrealizowano inwestycje w obszarach: 

 
I - oświata i wychowanie. Wykonanie 437 816 zł Modernizacje węzła ciepłej wody, dachów, wymiana okien, remont 
pionów sanitarnych. 

 
II - edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie 776 521 zł. Zakończenie rozbudowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowaczego i rozpoczęcie modernizacji Przedszkola Publicznego Nr 29 

 
III - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie 608 941 zł. Budowa kanalizacji w ulicach: 
świrowej, Studnickiego, Nowodąbrowska-Wilcza, Klimeckiego-Zarzyckiego, Siewnej-bocznej, Porzeczkowej, Jesiennej, 
Rzędzińskiej i na Os. Nauczycielskim - wszystkie w ramach inwestycji z udziałem ludności 

 
IV - gospodarka mieszkaniowa.Wykonanie 15 241 zł. Wymiana okien w mieszkaniach Romów 

 
V - administracja publiczna. Wykonanie 93 531 zł. Remont Urzędu Stanu Cywilnego i budynków Urzędu Miasta.  
Ogółem w 2003 roku Wydział Inwestycji UMT realizował zadania wykonane w kwocie 1 932 050 zł. 

G) Promocja Miasta 
Uczestnictwo w Targach: (EXPO-BUD'2003" w Tarnowie, 7-9 marca; Wystawa Laureatów i WyróŜnionych w IV edycji 
Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w Warszawie, maj; Targi Reklamy, Poznań, kwiecień; Miasta w 
Internecie", czerwiec; IX Międzynarodowych Targach Nieruchomości REFE'2003 we Wrocławiu, w dniach 26-28 
września; "V Tarnowska Jesień Budowlana" w Tarnowie, wrzesień; XIX Targi Zdrowego śycia i V Krajowe Targi 
śywności Atestowanej w Tarnowie, październik; World Travel Market w Londynie, listopad).  
Udział w przedsięwzięciach: (Cool Sport Contest w skateboard, w Krakowie, Puchar Rowerów Górskich "MTB-
2003",; "Spotkania: Drogami Tischnera 2003"; imprezy o tematyce Unii Europejskiej; rajd rowerowy przez kraje Unii 
Europejskiej, na trasie Tarnów-Fatima; Rejs kajakiem na trasie Kołobrzeg - Karlskrona; XVI Tarnowska Parada Konna - 
Klikowa 2003; III Tarnowski Rajd Integracyjny Nawigacyjno-Turystyczny "LATO 2003"; XI Światowe Forum Mediów 
Polonijnych Tarnów-Lublin-Warszawa; "Święto Ulicy Krakowskiej"; Skatejam w skateboard, w Tarnowie; Gala Boksu 
Zawodowego w Tarnowie).  
Reklama: ("Województwo Małopolskie - Panorama Gmin"; Promocja terenów inwestycyjnych Gminy w wydawnictwie 
"Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Informator Inwestycyjny"; "Województwo Małopolskie"; artykuł 
promujący Miasto i tereny inwestycyjne w dodatku "Dobra Firma" w dzienniku Rzeczpospolita; promocja terenów 
inwestycyjnych Gminy w dodatku "Przegląd Gospodarczy Plus" do "Gazety Prawnej; "Euroregiony"; "Wędrówki po 
Ziemi Tarnowskiej").  
Publikacje: (plan miasta; Folder "Tarnów" w wersji polsko i anglojęzycznej; przewodniki rowerowe "Tarnów i okolice"; 



"Tarnów na dawnej karcie pocztowej cz. II", reprint "Teki Krupińskiego"). 
 

III - URZĄD MIASTA  

A) Administracja 
W 2003 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa wydano ogółem 68 162 decyzji administracyjnych, od których mieszkańcy 
wnieśli 152 odwołań. Z tej liczby organ II instancji uchylił 46 decyzji. Urząd Miasta Tarnowa i inne jednostki 
organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa na bieŜąco realizowały 259 uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie. Prezydent Miasta 
Tarnowa udzielił odpowiedzi na 121 wniosków Komisji Rady Miejskiej oraz 197 wniosków Radnych, wydał 380 
zarządzeń. W 2003 r. mieszkańcy miasta Tarnowa złoŜyli 18 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie ze stanem 
faktycznym sprawy. 1 stycznia 2003r. w UMT zatrudnionych było 446 osób (435,48 etatów), zaś pod koniec roku (31 
grudnia) 432 osoby (427,5 etatów), co oznacza redukcję zatrudnienia o 14 osób (7,98 etatów). 

B) Komputeryzacja urzędu 
W Urzędzie jest ok. 310 komputerów osobistych. Stan technologiczny komputerów: ok. 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 1983. Koszt ok. 60 000 zł. 

Stan oprogramowania systemowego, a w szczególności Word, Excel. Wszystkie instytucje zewnętrzne wymagają 
składania pism i sprawozdań w formacie tych programów. Próbowano eksploatować na terenie urzędu pakiet bezpłatny 
StarOffice. Star Office eksploatowany na wybranych stanowiskach. Obecnie przy zakupie komputerów nowych, kupuje 
się pakiet Word, Excel na kaŜdy komputer. 

Prowadzone są prace mające na celu pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt 
realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zgłoszono temat e-Tarnów, 
składający się tematów e-urząd oraz budowa sieci szkieletowej w mieście Tarnowie. Prace prowadzone są wspólnie z 
MPEC Tarnów oraz Tarnowskimi Wodociągami, z którymi podpisano umowę konsorcjalną. 

C) Kontrola działania oraz egzekucje 
W roku 2003 do Zespołu Egzekucji wpłynęło ogółem 1 229 tytułów wykonawczych (dokument stanowiący podstawę 
podejmowanych czynności mających doprowadzić do wykonania określonego obowiązku). Przeprowadzono równieŜ 
dwie egzekucje obowiązku szkolnego, zakończone powodzeniem. Do Biura Rzeczy Znalezionych trafiło łącznie 8 spraw.  
W 2003 r. przeprowadzono 8 kontroli kompleksowych oraz 111 problemowych z zakresu działalności finansowo-
gospodarczej, zwracając szczególną uwagę na legalność, celowość i gospodarność wydatkowania środków 
budŜetowych, oraz 2 kontrole sprawdzające jednostek, do których kierowane były wystąpienia pokontrolne. Do 17 
jednostek skierowano zalecenia pokontrolne Prezydenta Miasta Tarnowa. W jednym przypadku - Szkoła Podstawowa Nr 
8 ujawniono zagarnięcie przez Głównego księgowego kwoty 141 tys. zł.  
Ponadto przeprowadzono 7 kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przepisów kpa, instrukcji kancelaryjnej, 
realizacji uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta. Przeprowadzono równieŜ kontrole z zakresu wydatkowania 
środków przekazywanych przez Gminę Miasta Tarnowa dla 2 Wspólnot Mieszkaniowych oraz wykonano 18 kontroli 
organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę Miasta Tarnowa w ramach zawartych umów o 
dotacje w 2003 r. 

 


