
Raport o stanie Miasta 
- stan na 31 grudnia 2004 - 

Tarnów, kwiecień 2005 r. 

 
SPIS ZAGADNIEŃ 

SŁOWO WSTĘPNE 

I - TARNOWIANIE 
A) Mieszkańcy 
B) Komunikacja 
C) Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
D) Edukacja, sport i turystyka  
E) Kultura 
F) Bezpieczeństwo  
G) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta 
H) Miejski InŜynier Ruchu 

II - MIASTO 
A) Finanse Miasta  
B) Mienie komunalne 
C) Gospodarka komunalna 
D) Geodezja i Nieruchomości 
E) Urbanistyka, architektura i budownictwo 
F) Inwestycje 
G) Promocja Miasta 

III - URZĄD MIASTA 
A) Administracja 
B) Komputeryzacja urzędu 
C) Kontrola działania oraz egzekucje  

SŁOWO WSTĘPNE 

  

To juŜ trzeci "Raport o stanie miasta", który oddaję w Państwa ręce. Podobnie jak pierwszy  
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I - TARNOWIANIE 

A) Mieszkańcy 
Według danych ewidencji ludności w Tarnowie jest zameldowanych 119,795 mieszkańców (na pobyt stały 117.206 
mieszkańców i na pobyt czasowy 2.589 mieszkańców).  
W ramach prowadzonej akcji wymiany dowodów osobistych w roku 2004 wydano nowe dowody osobiste 14.445 
mieszkańcom Tarnowa. Nowe dowody osobiste posiada juŜ 39.231 mieszkańców. Akcja ta trwa nadal. W roku 2005 z 
wnioskami o wydanie nowego dowodu winny wystąpić osoby, które posiadają takie dokumenty wydane w latach 1981 - 
1991.  

B) Komunikacja 
W Tarnowie zarejestrowanych jest 41 548 pojazdów. W tym samochodów osobowych - 30 133, samochodów 
cięŜarowych 5 701. W archiwum znajduje się 62 500 akt osób upowaŜnionych do kierowania pojazdami. Wydano 8 028 
krajowych praw jazdy, 317 międzynarodowych praw jazdy.  



C) Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 
I. Zadania z zakresu opieki zdrowotnej 

 
W 2004 roku kontynuowano działania zmierzające do poprawy kondycji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala 
im. E. Szczeklika. Działanie objęło pozyskanie długoterminowego kredytu w kwocie 15 mln złotych, który pozwolił 
odzyskać płynność finansową placówki. Dokonano spłaty kredytu w wysokości 3,5 mln złotych a takŜe podjęto 
realizację programu naprawczego, zakładającego zbilansowanie bieŜącej działalności szpitala.  
Zahamowany został proces narastania zadłuŜenia Szpitala. Zobowiązania krótkoterminowe zostały zmniejszone o 
13.822.255 mln złotych w porównaniu z poziomem z roku 2003.  
Przedsięwzięcia optymalizujące działalność Szpitala przyniosły efekt w postaci połączenia oddziałów wewnętrznych oraz 
zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla oddziału pulmunologii.  
Mościckie Centrum Medyczne udzielało w 2004 roku świadczeń zdrowotnych o róŜnych profilach. W zakresie 
lecznictwa stacjonarnego dysponowało 40 łóŜkami Oddziału dla Przewlekle Chorych (jedyny oddział o takim profilu na 
terenie Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego), gdzie w minionym roku przyjęto ponad 360 osób realizując 14 842 
osobodni. Centrum udzieliło takŜe ponad 108.000 porad ( porad specjalistycznych, lekarza podstawowej opieki 
medycznej, stomatologa i innych ). 
Po raz pierwszy od 1999 rok Centrum nie zamknęło roku stratą. Wynik ten jest efektem działań restrukturyzacyjnych 
podjętych w 2004 roku.  
Na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowano środki w łącznej wysokości 153 tys.zł. Za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych realizowano 8 programów, przeznaczając na nie 69 tys.zł. Na zasadzie 
zlecenia zakładom opieki zdrowotnej realizowano 4 projekty : 
- Wczesna profilaktyka raka piersi, 
- Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania miaŜdŜycy, choroby nadciśnieniowej oraz choroby 
niedokrwiennej serca, 
- Wczesne wykrywanie nowotworów płuc u długoletnich palaczy tytoniu, 
- Program ochrony narządu Ŝucia u dzieci w przedziale wieku 3-6 lat, uczęszczających do przedszkoli na terenie 
Tarnowa 
na które wydatkowano łącznie 84 tys.zł. 

 
II. Zadania z zakresu opieki społecznej: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone 
gminie, oraz zadania własne i zlecone powiatowi. Plan wydatków w roku 2004 wyniósł 12.505.929,- zł., w tym : 
8.091.074,- zł. na realizację zadań własnych ( gminy i powiatu - łącznie z dotacjami z budŜetu państwa ), 4.414.855,- 
zł. na realizację zadań zleconych. Na przestrzeni 2004 roku z róŜnych form pomocy społecznej korzystało 6.963 osoby. 
Najwięcej osób skorzystało w pomocy pienięŜnej lub z pomocy w naturze. 

Pogotowie Opiekuńcze, (ul. Wita Stwosza 6) jest całodobową palcówka wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy, 
dysponująca 30 miejscami. W 2004 roku przybywało tam łącznie 114 dzieci. Placówka organizowała zajęcia 
terapeutyczne, edukacyjne, prowadziła takŜe terapie rodzin i opracowywała opinie dla sądów i szkół. Pogotowie 
Opiekuńcze świadczy takŜe usługi psychologiczne i pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców i dzieci zgłaszających takie 
potrzeby � w ramach Społecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W 2004 r. poradnia udzieliła specjalistycznej 
pomocy 89 osobom. 

W 2004 r. w Domu Dziecka Nr 1 (ul. Brodzińskiego 14) przebywało łącznie 47 dzieci; 9 wychowanków usamodzielniło 
się. Ośmiu z nich kontynuuje naukę. Jeden wychowanek został skierowany do schroniska dla nieletnich. 

Dom Dziecka Nr 2, (ul. Chyszowska 3) zajmował się 45 dziećmi z tego trzema wymagającymi specjalistycznej opieki 
medycznej. Po uregulowaniu sytuacji prawnej wychowanków 16 dzieci zostało adoptowanych, 5 trafiło do rodzin 
zastępczych, 3 powróciło do rodziny naturalnej a jedno dziecko przeniesiono do domu dziecka połoŜonego na terenie 
miejsca zamieszkania rodziców biologicznych. 

W 2004 r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, (ul. N. M. Panny 3) diagnozował, wnioskował i opiniował w sprawach 
umieszczenia 38 dzieci w zastępczych formach opieki, w tym - 21 dzieci w rodzinach adopcyjnych i 17 w rodzinach 
zastępczych. 
Ośrodek pozyskał 82 osoby do sprawowania zastępczej opieki rodzinnej, z czego: 59 osób to kandydaci na rodziny 
adopcyjne, a 23 osoby - kandydaci na rodziny zastępcze. Zdiagnozowano 85 osób. 
Ośrodek zakwalifikował 63 osoby, w tym: 38 osób do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych, 25 osób do pełnienia 
funkcji rodziców zastępczych. Przeprowadził szkolenia dla 43 osób - kandydatów na rodziców adopcyjnych i 
zastępczych oraz dla 62 osób pełniących funkcje rodziny zastępczej. 
Z usług Ośrodka, w 2004 r. skorzystało 781 osób, z czego: 344 to rodziny naturalne, 295 rodziny zastępcze, 142 
rodziny adopcyjne. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, (ul. N. M. Panny 3) świadczy pomoc dla osób znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych, które wymagają pomocy psychologicznej i społecznej. 
W 2004 r. przeprowadzono 1664 interwencji. Do ośrodka zgłosiło się 666 klientów, w tym: 326 osób z terenu miasta 
Tarnowa, 136 osób z terenu powiatu tarnowskiego oraz 204 osoby, które nie podały miejsca zamieszkania, bądź 



przebywają na terenie innych jeszcze powiatów. 
Dominującymi, zgłaszanymi problemami są: przemoc, uzaleŜnienia, konflikty i kryzysy małŜeńskie, choroby i 
zaburzenia psychiczne, myśli i tendencje samobójcze, trudności finansowe, wychowawcze oraz utrata bliskich.  
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, (ul. PCK 8/2) zapewniała pomoc 55 osobom w wieku emerytalnym poprzez: 
zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, zajęcia słuŜące do utrzymania psychofizycznej sprawności, 
wyŜywienie 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych, (ul. Szpitalna 53) dysponuje 257 
miejscami. W 2004 r. przebywało w nim 241 osób W ciągu roku zmarło 38 osób, 4 osoby powróciły do środowiska, 
przybyło - 25 osób. 
W Domu przebywają osoby o róŜnych schorzeniach i stopniu niepełnosprawności - większość mieszkańców wymaga 
całkowitej pielęgnacji i opieki, karmienia, ubierania. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawują wybrani przez nich 
lekarze rodzinni. 
Dom zapewnia mieszkańcom rehabilitację, uczestnictwo w terapii zajęciowej oraz licznych imprezach organizowanych 
na terenie Domu i zewnętrznych. Wydawany jest takŜe kwartalnik "Srebrne skronie" poruszający problemy osób w 
podeszłym wieku. 
Dom nie spełnia ustawowych standardów, jest w trakcie realizacji opracowanego w 2001 r. Programu Naprawczego. 
Wiele zadań programu udało się zrealizować szczególnie w zakresie poprawy standardu usług, dokształcania i 
doskonalenia kadr oraz poprawy bazy i wyposaŜenia Domu.  
W 2004 r. prowadzone były w Domu roboty inwestycyjne związane z realizacją zadania pod nazwą " I etap 
modernizacji i rozbudowy kuchni w budynku DPS dla przewlekle somatycznie chorych ul. Szpitalna 53 w Tarnowie". 
Wykonano roboty budowlane( w tym rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, drenaŜ opaskowy, konstrukcje), przyłącza 
wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, co, i wentylacyjne. Zadanie realizowane było ze środków Miasta 
- 262.300 zł i Kontraktu Województwa Małopolskiego - 382.371 zł. 
Ponadto w ramach Programu Naprawczego i realizacji bieŜących potrzeb: 
- dokonano wymiany części okien - koszt 13.808,67 zł, 
- wykonano i zamontowano szafy wnękowe w pokojach mieszkańców - koszt 24.000 zł, 
- opracowano dokumentacje techniczną na wymianę windy - koszt 1.988,60 zł, 
- wykonano remont uszkodzonych balkonów - koszt 4.189 zł, 
- zakupiono łóŜka szpitalne - koszt 42.127,71 zł, 
- zakupiono krzesła sanitarne na kółkach - koszt 2.679,28 zł, 
W ramach wykorzystania środków Funduszu PFRON przyznanych Miastu na rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych zrealizowano następujące cele: 
- dla 2 osób niepełnosprawnych zostały przystosowane istniejące stanowiska pracy stosownie do ich 
niepełnosprawności - wartość dofinansowania przystosowania tych stanowisk pracy wyniosła 40.600 zł. 
- 19 osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych i uzyskało nowe kwalifikacje zwiększające ich szanse na 
zatrudnienie - koszt szkoleń wyniósł 6.597 zł. 
- 1 osoba niepełnosprawne uzyskała poŜyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - wydatkowano 60.000 
zł, 
- 30 pracodawców otrzymało zwrot kosztów wynagrodzeń 59 osób niepełnosprawnych w kwocie 266.475 zł, 
- 1 osobie prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą umorzono część poŜyczki - kwota umorzenia wyniosła 
7.854 zł.  
- 60 osób niepełnosprawnych korzystało nadal z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2 warsztatach terapii zajęciowej 
- roczny koszt rehabilitacji tych osób wyniósł 920.683 zł. 
- 788 osób (o 149 więcej niŜ w roku poprzednim) w tym 514 dorosłych osób niepełnosprawnych, 91 dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej oraz 183 opiekunów skorzystało z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych - łączne 
dofinansowanie tych osób wyniosło kwotę 398.524 zł. 
- 46 osób niepełnosprawnych (o 23 więcej niŜ roku ubiegłym), w tym 7 dzieci uzyskały dotację na likwidację barier 
architektonicznych i w komunikowaniu się w swoich domach i mieszkaniach - na ten cel wydatkowano 143.499 zł. 
- 475 osób niepełnosprawnych ( o 59 więcej niŜ w roku ubiegłym), w tym 49 dzieci, otrzymało dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zgodnie z ich potrzebami - łączny 
koszt dofinansowania wyniósł 448.160 zł. 
Realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
W ramach tego programu przez cały rok funkcjonował Miejski Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści z zakresu 
prawa, terapii uzaleŜnień udzielali porad i konsultacji mieszkańcom miasta. Skorzystało z nich 670 osób w tym 310 z 
porad prawnych.  
Przyjęto 184 wnioski w wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, skierowano 90 wniosków o przymusowe 
leczenie.  
W szkołach realizowane były programy profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu 
alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. 
Z moŜliwości uzyskania dopłat do mieszkań w postaci dodatku mieszkaniowego skorzystało 6748 gospodarstw 
domowych, w tym 1082 jednoosobowych. W związku z wyŜszymi kosztami utrzymania mieszkań nastąpił wzrost 
średniej wysokości dodatku o 9,2 % . Średni dodatek wypłacany w 2004 wynosił 152 zł. Łącznie wydatkowano na ten 
cel kwotę 5 927 721 złotych, która w całości była pokryta ze środków własnych Gminy Miasta Tarnowa. 

  

D) Edukacja, sport i turystyka  
W 2004 r. Wydział Edukacji Sportu i Turystyki nadzorował pracę i funkcjonowanie 81 placówek: przedszkoli 
publicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Pogotowia Opiekuńczego, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Zespołu Specjalnych Szkół 
Przyszpitalnych, a takŜe 4 innych placówek oświatowych: Pałacu MłodzieŜy, Bursy Międzyszkolnej, Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej i Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. 



Na terenie miasta Tarnowa kształci się i wychowuje w szkołach i placówkach 30.657 dzieci /uczniów w 1164 
oddziałach: 
Do przedszkoli w 39 oddziałach uczęszczało 3218 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 1131 dzieci sześcioletnich, 
które od września 2004 r. rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
W 16 szkołach podstawowych funkcjonuje 307 oddziałów, w których uczy się 7331 uczniów, w 11 gimnazjach 
funkcjonuje 185 oddziałów, w których uczy się 4892 uczniów a 21 szkołach ponadgimnazjalnych w 482 oddziałach uczy 
się 14632 uczniów. 
Nadzorowano działalność 79 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym 35 uczniowskich klubów sportowych i wykonywano 
czynności związane z realizacją zadań Gminy przez organizacje pozarządowe w ramach zawartych 28 umów dotacji. 
Zrealizowany został program "Ferie zimowe - Tarnów 2004", w ramach którego zorganizowano dla dzieci i młodzieŜy 
zajęcia w 43 szkołach, w których udział wzięło 80 tysięcy dzieci i młodzieŜy. W ramach akcji "Lato w mieście - 
Bezpieczne wakacje Tarnów 2004" zorganizowano 11 półkolonii w tarnowskich szkołach oraz zajęcia i imprezy 
rekreacyjne w tarnowskich stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji , w 
których udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieŜy, w tym 1040 w półkoloniach. 
Realizowano równieŜ program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, finan-sowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjęto i rozpatrzono 1016 wniosków, podpisano 450 umów i wypłacono część 
świadczeń pienięŜnych (I transza) Program jest kontynuowany w 2005 r. 

E) Kultura 
W Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego zagrano 222 spektakli, które obejrzało 25 691 widzów - w tym 8 
premier własnych i 12 przedstawień teatrów polskich oraz 3 z zagranicy.  
Teatr zorganizował VIII Międzynarodowy Festiwal Komedii "Talia" i "Lato teatralne w Krynicy". Uczestniczył w 
Ogólnopolskim Festiwalu Widowisk Dla Dzieci "Na ziarnku grochu" (nagroda za rolę Syrenki w spektaklu "Mała Syrenka" 
Andersena w reŜyserii  
W. Walońskiego) oraz w Ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (spektakl "Krynicki 
Ostaniec" wg utworów i pomysłu H. Cyganika, reŜyseria W. Markiewicz).  
Teatr swoje spektakle prezentował w 27 teatrach i ośrodkach kultury w Polsce oraz 3 spektakle w teatrach na Słowacji. 
Teatr był współorganizatorem cyklicznych spotkań integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi "Na skrzydłach po 
drabinie", 6 "Tarnowskich Salonów Poezji" oraz 2 spotkań z cyklu "Czytanie dramatu współczesnego". 
Z okazji 50 sezonu artystycznego wydał publikację ksiąŜkową "Tarnów z Melpomeną pod rękę". 
Galeria Miejska BWA zorganizowała, współorganizowała oraz brała czynny udział w 41 zdarzeniach artystycznych na 
terenie Tarnowa (32), Polski () oraz Europy (3).  
Były to m. in. wystawy: Jerzego Skolimowskiego, Ryszarda Horowitza, Daniela Horowitza, Janusza Foglera, Andrzeja 
Dudzińskiego, Zofii Stryjeńskiej.  
W Galerii Miejskiej BWA odbyły się indywidualne i zbiorowe prezentacje artystów tarnowskich, m.in. Piotra 
Barszczowskiego, Urszuli Gawron, Jana Matrasa, ElŜbiety Pazery, Janusza Janczy, Janusza Grysiewicza, Romana 
Fleszara, Anny Fruhauf, Witolda Pazery.  
W listopadzie odbył się kolejny Salon Jesienny ZPAP.  
W piwnicach Galerii "Ander PasydŜ" odbyło się 8 imprez promujących młodych twórców 

W Tarnowskim Centrum Kultury zrealizowano w sumie 1 274 spotkań edukacyjnych i zajęć stałych (np. cykl 
spotkań z balladami największych bardów XX w., warsztaty teatralne, spektakle, wystawy edukacyjne, próby zespołów 
muzycznych, spotkania klubów, lekcje Szkoły Muzyków Rockowych S.M.Rock, zajęcia Autorskiej Pracowni Plastycznej). 
Odbył się kolejny festiwal najlepszych polskich filmów fabularnych XVIII Tarnowska Nagroda Filmowa oraz XIX Biesiada 
śeglarska "BEZAN". 
Odbyło się 10 projekcji w ramach cyklu CZWARTY ek stra FILM. 
W Amfiteatrze Letnim miało miejsce 14 imprez oraz 16 spotkań edukacyjno-sportowych ( m. in. Noc Kabaretowa, letni 
cykl "Koncerty w AMFIQ", przegląd filmów; turnieje szachowe, brydŜowe). 
Zorganizowano 3 koncerty w ramach DNI TARNOWA 2004 oraz 14 koncertów w ramach Klubu Jazzowego Centrum 
(wystąpili m.in. T. Stańko, A. Dudkiewicz Trio, TAQ, The Globtrotters, Andrzej Jagodziński Trio), a takŜe 21 pozostałych 
koncertów i imprez ( "Ballady Wieczorową Porą", Zaduszki DŜemowe, Rockowe Opłateczki, Pojedynki Kabaretowe, 
Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych "Busker Bus") 
TCK było współorganizatorem 16 imprez oraz 13 spotkań . 
Odbyło się 15 wystaw oraz 1 236 seansów w kinie "Marzenie".  

W Miejskiej Bibliotece Publicznej oferowano czytelnikom: 357 193 ksiąŜek, 4 318 roczników czasopism, 41 783 
kaset ksiąŜki mówionej, 1 730 kaset video, 992 jednostek zbiorów Oddziału Starych Druków, 982 jednostek zbiorów 
specjalnych (przeźrocza, płyty, mikrofilmy), 302 płyty CD-ROM, 40 płyt DVD - z których poprzez sieć 11 filii i 10 
działów korzystało w sumie ponad 300 tys. ( czytelnicy korzystający ze zbiorów oraz osoby uczestniczące w 
spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, wernisaŜach wystaw, zajęciach literacko - plastycznych itp. ). 
W 2004 r. było 35 246 zarejestrowanych czytelników w wypoŜyczalniach oraz 37 738 osób odwiedzających czytelnie.  
MBP prowadzi działalność wydawniczą ( "Tarnowskie Kalendarium", "Ocalić od zapomnienia. Patroni tarnowskich ulic", 
"Bibliografia Miasta Tarnowa 2001-2002" ). 
W MBP działają kluby czytelnicze: Grupa Młodych Autorów, Klub Przyjaciół KsiąŜki, Dyskusyjny Klub KsiąŜki Mówionej, 
Klub Literacki. 
MBP jest laureatem wielu nagród i wyróŜnień, jest odznaczona medalem SBP "Bibliotheca Magna Perennisque" - za 
całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania ksiąŜki w społeczeństwie. 

F) Bezpieczeństwo  
Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej przeprowadzili 712 wspólnych patroli z Policją, interweniowali w 21.682 
przypadkach, w tym 4 146 razy na zawiadomienia mieszkańców oraz 817 razy w wyniku obserwacji kamer 
"monitoringu". 
W wyniku ujawnionych wykroczeń pouczono 12.704 osoby, nałoŜono 3.385 mandatów karnych na kwotę 323.700 
złotych, sporządzono 467 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Tarnowie, a 73 sprawy przekazano policji. 



381 osób trafiło do Izby Wytrzeźwień, załoŜono 382 blokady na koło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. 
W Tarnowie rozmieszczonych jest 16 kamer tzw. "monitoringu". Staraniem Miasta rozpoczęto wdraŜanie III etapu tej 
inwestycji. Przybędą kolejne kamery, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

W mieście i okolicznych gminach miało miejsce 7.146 czynów przestępczych, w rejonie Komendy Miejskiej Policji 
Tarnów - Centrum 5.438 Tarnów - Zachód 1.708 co łącznie stanowi aŜ 76 % wszystkich czynów przestępczych w 
rejonie. Znaczy to, Ŝe największe zagroŜenie przestępczością występuje w Tarnowie. 
W 2004 r. policjanci ujawnili 64.673 wykroczeń: pouczono 44.458 sprawców, sporządzono 2.376 wniosków o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego, nałoŜono 17.839 grzywien w postępowaniu mandatowym na kwotę 2.444.195 zł. 
W związku z kierowaniem pojazdami mechanicznymi w stanie po uŜyciu alkoholu, 382 osobom zatrzymano prawa 
jazdy.  

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej uzyskała dodatkowe 41 etatów pozwalających na organizację 
drugiej jednostki w mieście, której budowę przy ul. Błonie rozpoczęto w jesieni 2004 roku, dzięki równieŜ finansowemu 
wsparciu budŜetu miasta Tarnowa. 
Do czasu wybudowania tej jednostki uruchomiono na bazie Zakładów Azotowych. Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę II JRG odbyło się 6.11.2004 r. 
Dzięki wsparciu finansowemu miejskiego budŜetu, moŜliwy był "karosaŜ" zakupionego podwozia z przeznaczeniem na 
cięŜki samochód ratownictwa drogowego. Komenda Miejska wzbogaciła się równieŜ o lekki samochód specjalny oraz 
agregat pompowy duŜej wydajności.  
W 2004 r. straŜacy wyjeŜdŜali ogółem do 893 zdarzeń na terenie miasta Tarnowa, w tym 386 poŜarów, 474 zagroŜeń 
miejscowych i 33 razy w wyniku fałszywych alarmów. 
Najczęściej interweniowano w osiedlach: Strusina (101 zdarzeń) i Mościce (112 zdarzeń), najrzadziej na Osiedlu 
Legionów (18 zdarzeń) i Koszyce (22 zdarzenia). 

Do podjęcia działań prewencyjnych lub ratowniczych Urząd Miasta dysponuje następującymi środkami: 
- 79 Zakładowymi Formacjami Obrony Cywilnej dysponujących - 900 ludźmi z tego 4 FOC o podwyŜszonym stopniu 
gotowości. 
- indywidualne środki przed skaŜeniami - ok. 36 tysięcy masek p/ gazowych, 2800 szt. - odzieŜy ochronnej (w 
większości w tarnowskich zakładach pracy i spółdzielniach mieszkaniowych), 5% rezerwa w miejskim magazynie OC. 

- instalacją do rozwinięcia oświetlenia zastępczego w oparciu o agregat prądotwórczy zdeponowany w magazynie OC. 
- obiektem magazynowym wraz z działką przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie powierzchnia uŜytkowa -obiekt 949 m2 , 
powierzchnia działki - 0,2788 ha, przekazana na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 12.10.1999r r. 
znak: GG.VIII.7242/V/3-4/2/99. 1/3 obiektu i działki uŜytkuje Tarnowskie Ziemski Starostwo Powiatowe. 

G) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta 
W 2004 r. zgłoszono 366 spraw. W sprawach tych wystąpiono w formie pisemnej do przedsiębiorcy w celu uzyskania 
stosownych wyjaśnień i doprowadzenia do załatwienia sprawy zgodnie z wolą konsumenta i na stosownymi przepisami 
prawa. W ten sposób załatwiono 327 sprawy, pozostało do załatwienia w roku bieŜącym 197 spraw (wraz ze sprawami 
z lat poprzednich). 
NaleŜy równieŜ wspomnieć, iŜ 86 spraw miało swój negatywny dla konsumentów finał, a 73 sprawy wyjaśniono w 
sposób, który nie był związany z odzyskaniem dla nich jakichkolwiek środków pienięŜnych. 
Ogółem udzielono około 6.500 porad osobiście lub przez telefon. 
Łączna wartość załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw (w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła: około 390.000 
zł. Ponadto w wyniku szybkich i natychmiastowych interwencji (osobiście lub telefonicznie) udało się załatwić na 
korzyść konsumentów kilkanaście spraw, na łączną kwotę około 5.000 zł - sprawy te nie były ewidencjonowane. 
W roku 2004 6 sprawy skierowano do organów ścigania. 
Ponadto 14 spraw skierowano na drogę postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Handlową lub 
zwrócono się z prośbą o przekazanie akt juŜ wcześniej prowadzonego postępowania. 

H) Miejski InŜynier Ruchu 
Zatwierdzono 45 projektów stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu. Oraz opracowano 8 własnych projektów 
organizacji ruchu. 
Opracowano koncepcję połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą Tuchowską z pominięciem ulicy Narutowicza, zmiany w 
organizacji ruchu dotyczące ulic Starodąbrowskiej, Lwowskiej, Kołłątaja, Dąbrowskiego. 
Rozpoczęto prace nad mapą oznakowania miasta. 
Wykonano 26 pomiarów szczytowego natęŜenia ruchu pojazdów wraz z opracowaniem wyników. 
Rozpatrzono 128 wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu w sprawach dotyczących ustawienia bądź likwidacji 
znaków, moŜliwości wykonania zjazdu oraz dotyczących miejsc postojowych. 
Rozpatrzono 3 skargi dotyczące wprowadzonych zmian organizacji ruchu i z Ŝądaniem wprowadzenia zmian w 
istniejącej organizacji ruchu. 
Wydano 3 decyzje dotyczące wykorzystania dróg w sposób szczególny - na zorganizowanie zawodów i imprez z 
wykorzystaniem dróg. 
Wydano 10 opinii w sprawie przebiegu dróg i lokalizacji zjazdów.  
Nadzór nad TZDM w zakresie prawidłowości oznakowania, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, który w 2004 
r. wykonał m.in.: 
1. Wymiana i ustawienie nowych znaków pionowych: 
- znaki 712 szt. 
- słupki 527 szt. 
- tablice drogowskazowe 6 szt. 
2. Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas trwania zawodów ŜuŜlowych i innych imprez: 
- znaki 1253 szt. 



- słupki 614 szt. 
3. W ramach bieŜącego utrzymania poprawiono i ustawiono na powrót: 
- znaki 1240 szt. 
- słupki 780 szt. 
4. Odnowiono i wymalowano nowe oznakowanie poziome, ogółem - 6150 m2 
5. TZDM posiada takŜe w bieŜącym utrzymaniu ogółem 35 szt. sygnalizacji świetlnych, w tym: 
- stałoczasowych 19 szt. 
- akomodacyjnych 5 szt. 
- ostrzegawczych 6 szt. 
- acyklicznych 5 szt. 
- wzbudzanych 12 szt. 
6. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych w skrzyŜowaniach ulic:  
- Szujskiego - Szkotnik 
- Al. Jana Pawła II - Słoneczna 

 
II - MIASTO 

A) Finanse Miasta  
Plan budŜetu Miasta Tarnowa na grudzień 2004 r. wyniósł po stronie dochodów 264 158 041 zł, a po stronie wydatków 
273 217 252 zł. Miasto zaciągnęło poŜyczki w kwocie 3 878 526 i kredyty w kwocie 21 143 000 zł. Na spłatę w 2004 
roku zaciągniętych poŜyczek i kredytów Gmina wydatkowała kwotę 18 485 105 zł, z czego poŜyczek - 2 417 173 zł i 
kredytów - 16 067 932 zł.Na koniec 2004 r. obciąŜenie gminy z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów wynosiło 
87.934.499 zł. Od kredytów i poŜyczek długoterminowych zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 5.072.230 zł. 
Odsetki od kredytów w rachunku bieŜącym wyniosły 361.162 zł. 

B) Mienie komunalne 
Na dzień 31.12.2004 roku Gmina Miasta Tarnowa była 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. (56,2%) Tarnowskie 
Wodociągi Sp. z o.o. (54,1%) , Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. (52,3%). Spółki te mają 
charakter uŜyteczności publicznej, ich działalność ma na celu przede wszystkim bieŜące i nieprzerwane zaspakajanie 
potrzeb mieszkańców miasta i regionu.  

Nazwa spółki  Wynik finansowy netto (w tyś zł) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  1,0 

Miejski Zarząd Budynków 51,0 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 

607,1 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 280,0 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 1.283,0 

Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 1.124,0 

Tarnowskie Wodociągi 1.069,0 

  

C)Gospodarka komunalna 
W ramach działań prowadzonych w roku 2004 Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich dokończono przebudowę ul. 
Mościckiego, wybudowano ekrany akustyczne przy Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Słonecznej do ul. Odległej, oraz 
wykonano drugi etap ścieŜek rowerowych na ulicach: Mroźna, Sadowa, Szujskiego, Klikowska, Witosa, Norwida, 
Tuchowska, Lelewitów, Ziaji, Al. Tarnowskich, Niedomicka i Al. Piaskowa o łącznej długości 8235 mb.  
Realizowano równieŜ wymianę nawierzchni alejek w Parku Piaskówka oraz na Plantach Kolejowych. Prowadzono 
przygotowania do realizacji następujących zadań: Modernizacja drogi krajowej nr 73 - budowa ronda oraz Przebudowa 
dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego - ul. Krzyska i Al. Piaskowa. 
Opracowano równieŜ studium lokalizacyjne połączenia węzła autostrady Wierzchosławice z drogą krajową nr 4 Węzeł 
Krakowska 
Łączne koszty zadań inwestycyjnych realizowanych przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich wyniosły 6.160.532,15 zł z 
budŜetu Miasta Tarnowa oraz 1.425.094,82 zł jako dotacje celowe z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
TZDM wykonał takŜe prace związane z bieŜącym utrzymaniem ulic oraz remontem chodników. Ogółem na ten cel wraz 
z tzw. utrzymaniem zimowym utrzymaniem wydatkowano kwotę 7.425.571 zł. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie zrealizował w 2004 r przewozy pasaŜerskie na terenie miasta Tarnowa w 
ilości 4 363 519,7 km. Gminy Tarnów - 572 933,1 km. i Gminy Lisia Góra - 6273,8 km. Tereny gminy Tarnów i Lisia 
Góra obsługiwane były na podst. zawartych porozumień. 
W roku 2004 wysokość przychodów wyniosła 18 992 560 zł, z czego dotacja Gminy Miasta Tarnowa 5 380 916 zł. 
Dotacja ta została w całości wykorzystana na wykup usług przewozowych komunikacji miejskiej.  



Koszty działalności za 2004 r. wyniosły 18 520 104 zł. Wynikiem działalności ZKM za 2004 r. jest zysk netto w wys. 
461 050, 12 zł. 

W 2004 r. Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie uzyskał przychody w wysokości 2 208 971,- 
zł natomiast koszty to 2 082 630,26 zł. Dodatkowo koszty związane z utrzymaniem Azylu dla Psów wyniosły 124 
938,12 zł. NadwyŜka w wysokości 1 402,62 zł. stanowi dochód Gminy Miasta Tarnowa. Cena za składowanie odpadów 
komunalnych w 2004 r. wynosiła 50 zł. brutto za tonę odpadów. 

W 2004 r. rozszerzono akcję selektywnej zbiórki "u źródła" na osiedlu Koszyckim  
z 120 gospodarstw w 2003 r. do 330 gospodarstw w 2004 r. oraz podjęto system zbiórki na osiedlu Mościce w 250 
gospodarstwach. 
ZSOK w Tarnowie przejął obowiązek zapewnienia nadzoru weterynaryjnego nad Azylem dla Psów. Tarnowski Azyl dla 
Psów wykonuje równieŜ interwencje dotyczące wyłapywania bezdomnych psów stwarzających zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Tarnowa. 

I. Gospodarka wodno-ściekowa 
W 2004 r. przeprowadzono remonty 7 potoków i rowów (m.in. potok Klikowski oraz rowy: "Od Strzelnicy". Bagienko, 
Lotniczy), polegające na odmuleniu, wykoszeniu i oczyszczeniu koryta i przepustów na łącznej długości 9,87 km oraz 
regulację 1 rowu na długości 48,5m, za łączną kwotę 170.418,71 zł. Dokonano równieŜ bieŜącej konserwacji potoku 
Wątok na odcinku o długości ok. 4,90 km za kwotę 23.647,56 zł. 
W roku 2004 Gmina Miasta Tarnowa po raz drugi uczestniczyła w programie "Bezpieczny wał". W ramach tego 
programu do konserwacji wałów Urząd Miasta Tarnowa zatrudnił 8 bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Tarnowie. W okresie 5-ciu miesięcy od czerwca do października 2004r. dokonali oni wykoszenia, wygrabienia i 
oczyszczenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała i potoku Wątok. 
Koszty poniesione w 2004r. przez Gminę Miasta Tarnowa na realizację przedmiotowego programu wyniosły 5.333,36 
zł, z czego 2.319,- zł to koszty rzeczowe (ubrania robocze, narzędzia pracy, woda mineralna, transport), a 3.014,36 zł 
to dopłata do wynagrodzenia refundowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. 
 
II. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 
Wiosną i jesienią zorganizowano akcje wywozu "wielkich gabarytów", na które wydano 58.942 zł, i podczas których 
zebrano z terenu miasta 650 ton odpadów. W jesieni odbierano liście od mieszkańców. Zebrano 250 ton liści za 13.109 
zł. Była równieŜ prowadzona i poszerzana selektywna zbiórka odpadów, którą na zlecenie Urzędu prowadził Zakład 
Składowania Odpadów Komunalnych. 
W ramach likwidacji "dzikich wysypisk" usunięto odpady w ilości 111 ton za kwotę 12.600 zł oraz usunięto śmieci z 
powierzchni 102.933 m2 za kwotę 15.500 zł. 
Na zieleńcach i chodnikach zamontowano 65 koszy. 
 
III. Zieleń miejska 
W 2004 roku na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wydatkowano 1 320 600 zł, większość poniesionych 
kosztów była związana z bieŜącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej. Ponadto rozbudowano o nowe urządzenia 
zabawowe place zabaw przy ul. Westerplatte i na osiedlu 25-Lecia oraz zamontowano nowe urządzenia w Ogrodzie 
Jordanowskim w Parku Strzeleckim. Wykonano nową nawierzchnię alejek na Plantach Kolejowych (drugi etap) i 
utwardzono nową alejkę na terenie Parku Piaskówka. W 2004 r. nasadzono 1550 szt. drzew na terenie stanowiącym 
własność Gminy Miasta Tarnowa oraz zalesiono teren o powierzchni 3,5 ha wokół składowiska odpadów komunalnych w 
Tarnowie - KrzyŜu.  

IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg 
W 2004 roku na oświetlenie uliczne wydano 3.425.187,94 zł. Większość wydatków była związana z zakupem energii i 
bieŜącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, ponadto dowieszono 20 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i 
przewodami zasilającymi, postawiono 11 słupów, wymieniono zdewastowane 4 słupy wraz z oprawami na Placu 
Petöfiego, zakupiono dodatkowe świąteczne elementy dekoracyjne.  

V. Pozostała działalność 
W 2003 roku na utrzymanie szaletów miejskich wydatkowano 157.362,00 zł, wykonano równieŜ remonty szaletów na 
Placu Rybnym, w Parku Strzeleckim, na ul Starodąbrowskiej, Placu Kościuszki, Plantach Kolejowych, ul. Klikowskiej i ul. 
Kwiatkowskiego za kwotę 23.812,67 zł. 

D) Geodezja i nieruchomości 
W 2004 roku Gmina Miasta Tarnowa w wyniku przeprowadzonych działań uzyskała następujący rezultat w postaci:  
- 778 decyzji administracyjnych (podziały nieruchomości, przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności, zmiany opłat za uŜytkowanie wieczyste wyłączenie z produkcji rolnej, trwały zarząd nieruchomości, zwroty 
nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, klasyfikacja gruntów, nadanie numerów na budynki); 369 aktów 
notarialnych (dotyczących sprzedaŜy nieruchomości gminnych, nabycia nieruchomości na zasób, przekazanie 
nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste, sprzedaŜ lokali mieszkalnych); 
- 1209 umów (uŜyczenia, dzierŜawy, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi),  
w tym umów - zleceń (podziały oraz wyceny nieruchomości i lokali mieszkaniowych, ochrona i zabezpieczenie 
nieruchomości, przetargi, protokoły uzgodnień administrowanie nieruchomościami); 1505 zgłoszonych prac 
geodezyjnych; 2807 zamówień na materiały(wypisy, wyrysy, kopie map); 540 opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowej; 4356 zmian w ewidencji gruntów i budynków; 90 zaświadczeń (wyłączenia z produkcji rolnej, numeracja 
nieruchomości, prawo pierwokupu); 228 zezwoleń na czasowe wejście w teren; 13.432 spraw róŜnych (regulacje 
stanów prawnych, inne sprawy związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i Skarbu Państwa, ewidencja mienia 
komunalnego, regulacja udziałów, wnioski do hipoteki, sprawy związane z utrzymaniem terenów, aktualizacja 
internetowego serwisu informacyjnego, uchwały, poprawianie aktów własności, naliczanie opłat z tytułu wyłączenia 



gruntów z produkcji rolnej, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, informacje o podatku VAT, informacje o opłacie 
rocznej za uŜytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie, sprawy sądowe). 

Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami zrealizował w 2004 roku następujące działania: przejęcie części 
nieruchomości Zakładów Mechanicznych za zaległości podatkowe; przeprowadzenie wypłat naleŜnych odszkodowań (na 
podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) za przejęcie z mocy prawa nieruchomości połoŜonych w 
pasach drogowych ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; wykonanie pierwszego 
etapu modernizacji ewidencji gruntów w zakresie załoŜenia ewidencji budynków na osiemdziesięciu obrębach; 
- sprzedaŜ działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zamenhoffa, Krakowskiej, Obrońców Tobruku, Krzyskiej; 
sprzedaŜ na własność działek pod korty tenisowe przy  
ul .Wojska Polskiego; sprzedaŜ budynku magazynowego przy ul. Leliwitów; sprzedaŜ na własność trzech działek w obr. 
8 pod przemysł; sprzedaŜ dziewiętnastu działek uzupełniających; sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Asnyka 7; sprzedaŜ 
nieruchomości przy ul. Kościuszki 42; sprzedaŜ 102 lokali mieszkalnych; 
- sprzedaŜ działek na rzecz wieczystych uŜytkowników; wykup gruntów pod strefę ochronną wysypiska śmieci; zakup 
działki pod drogi z art. 98 przejęte z mocy prawa (Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami); zakup nieruchomości pod 
modernizację ul. Mościckiego; zakup do zasobu (Park Przemysłowy "Kryształowy"); dokonano zwrotów nieruchomości; 
przekazanie nieruchomości do Tarnowskiego Klastera Przemysłowego "Plastikowa Dolina" S.A. 

E) Urbanistyka, architektura i budownictwo 
W roku 2004 Referat Architektury i Budownictwa rozpatrzył 7.556 spraw, z czego wydał 687 pozwoleń na budowę, 772 
zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 296 zaświadczeń. Referat Planowania Przestrzennego wydał 
decyzji: 469 o warunkach zabudowy, 110 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

F) Inwestycje 
Wydział Inwestycji przeprowadził w 2004 r. 37 postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), ponadto 
udzielono 15 zamówień z wolnej ręki.  
Na inwestycje i remonty wydano 3 796 014,22 złotych w następujących obszarach: 

I - oświata i wychowanie: 1 795 096,27 zł. Zakończono 2-letnią modernizację przedszkola nr 29 przy ul. Wilsona, 
wyremontowano dachy w Przedszkolach nr 1 i 8, zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej nr 10, 
wyremontowano piony sanitarne w Gimnazjum nr 4, zaadaptowano 2 mieszkania na potrzeby biblioteki i sal lekcyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 12, nadto wymieniono część okien w Szkole Podstawowej nr 2. 

II edukacyjna opieka wychowawcza: 109 254,15 zł. Zakupiono wyposaŜenie kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 10 
oraz wyremontowano instalację elektryczną w bursie Zespołu Szkół Plastycznych. 

III pomoc społeczna: 647 300,00 zł. Dobudowano jadalnię i przechowalnię do Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Szpitalnej. 

 
IV gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 044 100,86 zł. Wybudowano kanalizacje w ulicach: 
Matuszewskiego, Błonie, BCh, Głębokiej, Platanowej i Kosynierów - inwestycje z udziałem ludności. Wykonano 
termorenowację dachów Zespołu Szkół Sportowych, SOSW i internatu ZSEO. Odtworzono przystanek tramwajowy na 
ul. Wałowej, wyremontowano układ pomp fontanny przy tej ulicy oraz zainstalowano kompozycję przestrzenną "Ławka 
Poetów". 

V gospodarka mieszkaniowa: 10 936,82 zł za ogrodzenie Społecznej Szkoły  
Podstawowej nr 1. 

VI - administracja publiczna: 180 998,99 zł. Remont tarasów budynku USC i montaŜ instalacji antywłamaniowej, 
zakup i montaŜ klimatyzatorów w Wydziale Komunikacji, remonty budynków Urzędu.  
 
VII - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa: 8 327,13 zł - za remont wejścia do budynku StraŜy 
Miejskiej. 

G) Promocja Miasta 
W 2004 r. wykonano następujące działania promocyjne: 

a. publikacja materiałów promocyjnych Miasta:  
- w kwietniowym i październikowym numerze miesięcznika "Euroregiony",  
- w Informatorze Kulturalnym "Miesiąc w Krakowie", edycja maj, czerwiec i lipiec, 
- w miesięczniku "Panorama Miast Polskich" numer majowy,  
- w "Tygodniku śuŜlowym",  
- w Katalogu Firm "Rynek", 

b. promocja podczas targów: 
- ITB w Berlinie w dniach 12-16 marca,  
- Targach Budownictwa,  
- XX Targach Zdrowego śycia ECOLIFE�2004 1-3 października,  



- targach turystycznych w Kijowie 14-16 października,  
- Tour Salon w Poznaniu 20-23 października  
- Targach turystycznych WTM w Londynie 8-11 listopada, 

c. promocja podczas imprez:  
- "Grill Party Festiwal - VI Mistrzostwa Polski w Grillowaniu",  
- "Puchar Polski Strong Man 2004",  
- "Dni Tarnowa 2004",  
- "Skate Jam Tarnów 2004",  
- "III Europejskie Forum Kultury Polska - Europa 2004",  
- "XII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Gdańsk - Gdynia - Sopot 2004", 
- "Tarnowska Parada Konna",  
- zakończenie sezonu ŜuŜlowego 2004,  
- "Święto ulicy Lwowskiej" 
- "Sylwester na tarnowskim rynku" 

d. audycje telewizyjne: 
- "Kawa czy herbata" z Tarnowa w TVP 1, w dniu 4 czerwca, 
- audycje promujące Miasto w MTK S.TAR - TV, czerwiec - grudzień, 
- "Europa da się lubić" w TVP 2 

e. promocja poprzez stronę www.tarnow.pl, 

f. czaty internetowy ze znanymi tarnowianami, 

g. wykonanie:  
- witaczy, 
- skate - parku,  
- przystanku tramwajowego,  
- ławeczki poetów, 

h. wydawnictwo albumu "I Teka tarnowska" 

i. zakup galanterii promocyjno - reklamowej 

   

III - URZĄD MIASTA  

A) Administracja 
Administracja  
W 2004 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa wydano ogółem 78.116 decyzji administracyjnych, od których mieszkańcy 
wnieśli 138 odwołań. Z tej liczby organ II instancji uchylił 49 decyzji. Urząd Miasta Tarnowa i inne jednostki 
organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa na bieŜąco realizowały 224 uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie. Prezydent Miasta 
Tarnowa udzielił odpowiedzi na 86 wniosków Komisji Rady Miejskiej, 219 wniosków Radnych. Prezydent Miasta 
Tarnowa wydał 349 zarządzeń. 
W 2004 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa zarejestrowano 28 skarg, z których:  
5 załatwiono negatywnie, 23 w inny sposób. 

B) Komputeryzacja urzędu 
W Urzędzie jest ok. 320 komputerów osobistych z czego 30 % wymaga dość szybkiej wymiany. Ilość serwerów 
obsługujących główne bazy 9. Stan technologiczny serwerów jest 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.  
Obecnie przy zakupie nowych komputerów, 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 Edu-Net który 
ma szansę realizacji. 

C) Kontrola działania oraz egzekucje 
W roku 2004 organ egzekucyjny Gminy Miasta Tarnowa przyjął łącznie do realizacji 1156 tytułów wykonawczych 
(dokument będący podstawą podejmowania środków mających na celu doprowadzenie do wykonania obowiązku w nim 
określonego), w tym 24 dotyczące realizacji obowiązku szkolnego. Analizując sytuację na przestrzeni ostatnich trzech 
lat moŜna przyjąć, Ŝe liczba napływających nowych spraw utrzymuje się na bardzo zbliŜonym.  
W 2004 r. Zespół Kontroli Urzędu Miasta Tarnowa przeprowadził 5 kontroli kompleksowych oraz 145 kontroli 
problemowych z zakresu działalności finansowo-gospodarczej zwracając szczególną uwagę na legalność, celowość i 



gospodarność wydatkowania środków budŜetowych. 
Przeprowadzono ponadto 9 kontroli sprawdzających, do których kierowane były wystąpienia pokontrolne. 
Ogółem do 36 jednostek w 2004 r skierowano wystąpienia pokontrolne Prezydenta Miasta Tarnowa. 
W wyniku kontroli w Szkole Podstawowej Nr 7 stwierdzono przywłaszczenie przez Głównego Księgowego środków 
pienięŜnych z kwitariuszy przychodowych za wynajem pomieszczeń dzierŜawę placu pod garaŜe oraz spłaty poŜyczek 
mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przywłaszczona kwota wynosiła 53.105.65 złotych. 
Sąd Rejonowy w Tarnowie II Wydział Karny wydał wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 
wynoszący 4 lata, zobowiązano oskarŜoną do naprawy w całości wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę 
na rzecz pokrzywdzonego Gminy Miasta Tarnowa kwoty 56.906.65 złotych. 
Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie skierowano zawiadomienia 
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w zespole Szkół Kolejowych i Gimnazjum Nr 8 oraz Zespołu Szkół 
Budowlanych. 
Przeprowadzono równieŜ 4 kontrole z zakresu wydatkowania środków przekazanych przez Gminę Miasta Tarnowa dla 
Wspólnot Mieszkaniowych oraz 4 kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę Miasta 
Tarnowa w ramach zawartych umów o dotacje w 2004 roku. 
W 14 jednostkach przeprowadzono kontrolę prawidłowości sporządzenia wykazu osób uprawnionych do otrzymania 
rekompensat i nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 


