
I. Mieszkańcy Tarnowa w liczbach oraz statystykach – informacje ogólne.  
 
Według danych ewidencji ludności w Tarnowie na dzień 31 grudnia 2006 roku było 
zameldowanych 118.128 mieszkańców, w tym na pobyt stały 115.297 osób, na pobyt 
czasowy 2.831 osób. Kobiety w ogólnej liczbie mieszkańców stanowią  52,8 %. 
W 2006 roku wydano nowe dowody osobiste 16.317 mieszkańcom Tarnowa. 
 
W omawianym okresie Urząd Stanu Cywilnego sporządził łącznie 2.573 aktów urodzeń.  
Wszystkie urodzenia miały miejsce na terenie Tarnowa, w dwóch tarnowskich szpitalach.       
Z tej liczby 1.014 matek było mieszkankami Tarnowa.  
Urząd Stanu Cywilnego sporządził 982 akty małŜeństwa, w tym spośród 817 par 
małŜeńskich przynajmniej jedna osoba wstępująca w związek małŜeński była mieszkanką lub 
mieszkańcem Tarnowa.  
Rok ten dla 43 par małŜeńskich był rokiem szczególnym - 86 osób zostało odznaczonych 
Medalem Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie. 
W 2006 roku sporządzono 1.717 aktów zgonu. Wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie 
Tarnowa. Z ogólnej liczby  943 zmarłe osoby były mieszkańcami Tarnowa. 
 
W Tarnowie na koniec roku 2006 uprawnionych do kierowania pojazdami było 63.000 osób   
(jest to wartość szacunkowa, poniewaŜ zadanie to przejęło MSWiA i utworzony w tym celu 
CEPiK). W ciągu roku wydano 9.187 krajowych praw jazdy oraz 184 międzynarodowe prawa 
jazdy. W mieście zarejestrowanych jest 45.191 pojazdów, w tym 34.383 pojazdów 
osobowych. 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku zawodowo czynnych było ok. 76.000 Tarnowian. 
 
 
II.  Rynek pracy. 
 
W 2006 roku zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy 7.599 bezrobotnych            
z miasta Tarnowa (tzw. napływ). Jednocześnie na przestrzeni roku rejestry opuściło 9.125 
bezrobotnych mieszkańców Tarnowa (tzw. odpływ). W 2005 roku napływ i odpływ                
z bezrobocia wynosił odpowiednio 8.397 i 8.806 osób. 
Z danych wynika, Ŝe liczba bezrobotnych zmniejszyła o 1.526 osób i na koniec roku 2006 
wynosiła 4.890 osób. Takiego stanu bezrobocia nie notowano Tarnowie od ośmiu lat 
(odpowiada on poziomowi z grudnia 1998 r.) 
W 2006 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej pobrało 82 bezrobotnych (2005 r. 
87 osób), a pracodawcy utworzyli 37 nowych miejsc pracy (2005 r. 34 miejsca), korzystając   
z bezzwrotnych środków na doposaŜenie stanowisk pracy. 
Bezrobotna młodzieŜ w liczbie 496 osób korzystała z półrocznych staŜy (2005 r. 484 osoby). 
W wyniku odbycia przygotowania zawodowego w zakładach pracy nowe kwalifikacje 
uzyskało 144 bezrobotnych z Tarnowa. 
Organizowanymi kursami i szkoleniami objętych zostało 378 bezrobotnych (2005 r. 336 
osób). 
Wraz z ogólnym spadkiem bezrobocia, zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłek dla 
bezrobotnych. Na koniec roku 2006 prawo do zasiłku posiadało 438 osób tj. 9% ogółu 
bezrobotnych. 
Stopa bezrobocia wynosiła 8,7% i była mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego         
o 2,7%. 
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W roku 2006 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta 
Miasta Tarnowa wpisano 913 przedsiębiorców, w tym 208 osób bezrobotnych, natomiast      
z ewidencji wykreślono 953 przedsiębiorców – 62 z powodu zmiany miejsca zamieszkania.  
Na koniec 2006 roku w ewidencji zarejestrowanych było 9.444 przedsiębiorców. 
 
 
III. Edukacja w Tarnowie.  
 
W 2006 r. Miasto nadzorowało organizację funkcjonowania 83 szkół i placówek 
oświatowych, w których  kształciło się  29.232 uczniów w 1.102 oddziałach.  
 

 
Lp. 

 
Placówki 

 
Ilość placówek 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/ 

uczniów 
 Publiczne    

1. Przedszkola Publiczne 28 135* 3235 
2. Szkoły Podstawowe 15 286 6761 
3. Gimnazja 8 164 4404 
4.  Szkoły Ponadgimnazjalne 22 458 14291 
 
5.  

 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy  

Przedszkole Specjalne 1 6 
Szkoła Podstawowa 13 75 
Gimnazjum                 1 10 88 
Zasad. Szkoła Zawod.   12 161 
LO uzup. po zsz 0 0 
Szk. Przysposabiająca 
do pracy 

6 43 

Internat  17 grup 178 
 
 
6. 

 
Zespół Szkół Specjalnych dla 
Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Przedszkole Specjalne 0 0 
Szkoła Podstawowa 3 11 
Gimnazjum                 1 2 14 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 20 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące  

2 17 

6. Pogotowie Opiekuńcze 1 2 15 
7. Zasadnicza Szk. Zawodowa Spec.  1 1 19 
8. Zespół Szkół Przyszpitalnych 1 6 72 
9. Pałac MłodzieŜy 1 145 grup  1794 
10. Bursa Międzyszkolna 1 8 grup  270  
11. Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego 
1   

12. Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

1   

13. Specjalistyczna Poradnia 
Profilaktyczno - Terapeutyczna 

1   

 Razem publiczne: 83** 1102 29.232 
  
*w tym 335 dzieci korzystających z przedszkoli w ramach podstaw programowych. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  
realizowany był równieŜ w 5 przedszkolach niepublicznych, 2 szkołach społecznych i 2 przedszkolach społecznych. 
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**w liczbie 81 mieszczą się 3 zespoły szkół ZSS (G + SP), ZSO Nr 1(LO + G) i ZSO Nr 2 (LO + G), których poszczególne szkoły wliczone 
są do odpowiednich typów szkół, co powoduje podwójne liczenie placówek. Liczba ogółem szkół i placówek wynosi więc (76+5) 81. 

 
Na terenie Miasta utworzonych jest 55 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza 240 
dzieci niepełnosprawnych. W 2006 rok oddziały funkcjonowały w czterech przedszkolach                 
i  siedmiu szkołach.  
Na terenie Miasta zatrudnionych było - wg stanu na koniec 2006 roku – 2.701 nauczycieli. 
 
 
 
IV. Szkolnictwo wyŜsze.  
 
Na terenie naszego Miasta działają cztery uczelnie wyŜsze:  

1. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa,  
2. WyŜsza Szkoła Biznesu,  
3. Małopolska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna,  
4. Papieska Akademia Teologiczna, 

na których to uczelniach kształciło się w 2006 roku ogółem 9.500 studentów.  
 
 
V. Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. 
 
Opieka Zdrowotna 
Na terenie Miasta funkcjonuje osiem publicznych i 43 niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej.  
Tarnów jest organem załoŜycielskim dla następujących publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej:   
1) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika,  
2) Mościckiego Centrum Medycznego,   
3) Zespołu Przychodni Specjalistycznych,  
4) Zespołu śłobków. 
 
Pozostałe publiczne zakłady opieki zdrowotnej to:  
Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza,  
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego,  
Centrum Medyczne – KolMed 
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Tarnowie.  
 
Charakterystyka miejskich zakładów: 
 
1. W 2006 roku Specjalistyczny Szpital  im. Szczeklika  udzielał świadczeń medycznych     
w oparciu o łóŜka szpitalne, których łączna liczba na koniec roku wynosiła 354. W Szpitalu 
hospitalizowanych było 15 259 chorych (w 2005 r. - 15 079), którzy przebywali na leczeniu 
przez w sumie 97.664 osobodni (w 2005r. – 99.938, a w 2004 r. 114 481 osobodni).  Szpital 
w omawianym okresie udzielił nadto 18.360 specjalistycznych porad lekarskich.                   
W analogicznym okresie  2005 roku  wykonano tych porad 15.822.    
W wyniku prowadzonych od kilku lat działań zahamowany został proces narastania 
zadłuŜenia Szpitala. Dowodem na to stwierdzenie jest fakt, Ŝe ewidencyjny poziom 
zobowiązań krótkoterminowych według stanu na konie 2006 roku wyniósł 7.591.048zł, 
podczas gdy za 2004 r. 9.891.121 zł. 
Z ogólnej kwoty zobowiązań krótkoterminowych wysokość zobowiązań wymagalnych na 
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koniec 2006 roku stanowiła 1.525.002 zł (za 2004 rok była to kwota 4.348.558 zł). 
 
2. Mościckie Centrum Medyczne udzielało świadczeń zdrowotnych o róŜnych profilach. Do 
końca 2006 r. dysponowało 40 łóŜkami, przyjmując w sumie 134 osoby i realizując 15.112 
osobodni. Centrum udzieliło takŜe ponad 109.000 porad specjalistycznych, lekarza 
podstawowej opieki medycznej, stomatologicznych i innych.   
Pod względem finansowym Centrum zakończyło rok ubiegły zyskiem księgowym 
wynoszącym 350.000 zł. 
 
3. Zespół Przychodni Specjalistycznych, największy świadczeniodawca w Tarnowie  
zrealizował w 2006 roku 276.719 porad medycznych. Znacznej poprawie uległy warunki 
udzielania świadczeń zdrowotnych między innymi dzięki zakupowi ze środków Gminy 
Miasta Tarnowa sprzętu okulistycznego oraz kabin do fototerapii za sumę 150.000 zł oraz 
kwocie 100.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie modernizacji części pomieszczeń. 
Zespół Przychodni zakończył rok 2006 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 
86.000 zł. 
 
4. Zespół śłobków w Tarnowie składający się z sześciu placówek w 2006 roku 
świadczeniami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi objął 200 dzieci w skali miesiąca. Zespół 
śłobków otrzymał wsparcie z budŜetu Gminy Miasta Tarnowa w formie dotacji w kwocie 
450.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac modernizacyjno – remontowych            
w poszczególnych obiektach. 
 
Pomoc Społeczna 
 
Podstawową placówką realizującą w Mieście zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej   
jest Miejski O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Plan wydatków w 2006 roku na 
pomoc społeczną wyniósł 17.442.795 zł, w tym 14.532.480 zł na realizację zadań własnych 
oraz 2.910.315 zł na realizacje zadań zleconych.  
Na przestrzeni 2006 roku róŜnymi formami pomocy społecznej objęto 5.917 rodzin (22.149 
osób w rodzinach). Najwięcej klientów skorzystało z: 
* zasiłków celowych  -  3.218 osób, 
* zasiłków okresowych  -  1.656 osób, 
* posiłków  -  3.093 osoby. 
Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 685 osób, natomiast 62 osoby 
skierowano do róŜnego typu domów pomocy społecznej. 
W 2006 roku na terenie Tarnowa funkcjonowało 108 rodzin zastępczych, w których 
umieszczonych było 142 dzieci. Łączna kwota wypłaconych przez MOPS świadczeń dla 
rodzin zastępczych wyniosła 1.042.611 zł. 
 
W dwóch Domach Dziecka funkcjonujących na terenie Tarnowa przebywało w 2006 roku 
łącznie  90 wychowanków. 
 W Domu Dziecka Nr 1 (ul. Brodzińskiego 14) przebywało 35 dzieci, pięcioro 
wychowanków usamodzielniło się, a siedmioro kontynuuje naukę. Samodzielny lokal 
otrzymał jeden wychowanek. Jeden równieŜ otrzymał mieszkanie chronione. 
W Domu Dziecka Nr 2 (ul. Chyszowska 3) opieką zostało objętych 55 dzieci, w tym 25 
wymagających specjalistycznej opieki medycznej. Po uregulowaniu sytuacji prawnej 11 
wychowanków zostało adoptowanych, 15 wychowanków powróciło do rodziny naturalnej,     
a jednego wychowanka skierowano do Domu Pomocy Społecznej. 
 



 5

Pogotowie Opiekuńcze objęło swoją opieką całkowitą 120 dzieci. Placówka świadczy usługi 
psychologiczno – pedagogiczne dla nauczycieli i rodziców w ramach Społecznej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, która udzieliła specjalistycznych porad 21 osobom.  
 
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Tarnowie  umieścił 31 dzieci w zastępczych formach 
opieki, w tym 15 w rodzinach adopcyjnych i 16 w rodzinach zastępczych. Przeprowadzono 
równieŜ szkolenia dla 48 osób – kandydatów na rodziców adopcyjnych. W ramach 
poradnictwa rodzinnego ośrodek prowadził równieŜ terapię dla rodzin adopcyjnych, 
zastępczych oraz grupę wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków placówek 
opiekuńczo- wychowawczych.  
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w 2006 r. ogółem przeprowadził 1.362 interwencje. Do 
środka zgłosiło się 344 osoby spoza miasta i 338 mieszkańców Tarnowa. Dominującymi 
problemami były przemoc, uzaleŜnienia, problemy prawne, zaburzenia psychiczne, konflikty  
i kryzysy małŜeńskie.  
 
W  Domach Pomocy Społecznej mających swoją siedzibę na terenie Tarnowa przybywało 
ogółem 301 osób.  Dom Pomocy Społecznej (ul. Czarna Droga 48) był przeznaczony dla 100 
mieszkańców. W ciągu roku zmarło 17 osób, a zostało przyjętych 7 nowych osób. 
W Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych (ul. Szpitalna 
53) przebywało 201 osób. W ciągu roku zmarło 28 osób, 4 osoby powróciło do środowiska,     
1 osoba  przeniosła się do innego Domu. W trakcie roku przybyło do Domu 11 nowych 
mieszkańców. 
W obu placówkach realizowany był program naprawczy, zakładający dostosowanie do 
standardów określonych przepisami prawa. W Domu przy ul. Szpitalnej przeznaczono w 2006 
roku na ten cel 645.380 zł, natomiast w Domu przy ul. Czarna Droga 470.000 zł. 
Mieszkańcy Tarnowa mogli korzystać równieŜ z dziennej opieki, którą zapewniał Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej (ul. PCK 8/2). Dom ten zapewniał w 2006 roku opiekę 55 osobom 
w wieku ok.70 lat. 
 
Dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne 

Z moŜliwości uzyskania dopłat do mieszkań w postaci dodatku mieszkaniowego 
skorzystały 6.252 gospodarstwa domowe. W związku z wyŜszymi kosztami utrzymania 
mieszkań o 2,3% zwiększyła się liczba jednoosobowych gospodarstw domowych  
ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Średni dodatek wypłacany w 2006 wynosił 150,19 
zł. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.633.992,30 złotych, która w całości była pokryta 
ze środków własnych Gminy Miasta Tarnowa. 

Z moŜliwości uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami skorzystało około 11.587 
rodzin na łączną kwotę 13.411.202,00 złotych. Łącznie na wypłatę wszystkich rodzajów 
świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 21.917.684,00 złotych (świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, dodatek – jednorazowa 
zapomoga  z tytułu urodzenia dziecka)  w całości pokrytą z budŜetu państwa.   

 
VI. Bezpieczeństwo. 
 
Obszar działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  obejmuje Miasto Tarnów i Powiat 
Tarnowski. W 2006 r.  stwierdzono ogółem 8.614 przestępstw, co przy 7.812 przestępstwach 
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stwierdzonych w 2005 roku dawało dynamikę 110,3 % i stanowiło 8,1 % wszystkich 
stwierdzonych przestępstw w Małopolsce. W porównaniu do lat poprzednich zwiększeniu 
uległa ogólna wykrywalność przestępstw, która wyniosła 73% (w 2005 r. – 70%).  
Z ogólnej liczby (8.614) czynów przestępczych 6.423 stwierdzonych zostało na terenie 
Tarnowa i okolicznych gmin znajdujących się w rejonie działania Komisariatu Policji Tarnów 
– Centrum i Tarnów – Zachód. Pozostałe czyny przestępcze w liczbie 2.191 zostały 
stwierdzone w rejonie działania międzygminnych Komisariatów Policji w Tuchowie, 
CięŜkowicach, Wojniczu i śabnie. 
 
StraŜ Miejska  w  Tarnowie ujawniła 11.473 wykroczenia, z czego dokonano pouczenia 
7280 osób, nałoŜono 3727 mandatów karnych na łączną sumę 320.910 zł, sporządzono 466 
wniosków do Sądu Grodzkiego, nałoŜono 129 blokad na koła źle zaparkowanych pojazdów, 
zawieziono 444 osoby do Izby Wytrzeźwień, ujawniono 30 przestępstw, 70 ujętych osób 
przekazano Policji, w tym 26 sprawców przestępstw. Najczęstszymi wykroczeniami, które 
ujawnili straŜnicy były: wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. 
 
W 2006 roku prowadzone były prace przy rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego 
Miasta, które obejmowały dostawę, montaŜ i uruchomienie w istniejącym systemie ośmiu 
kamer video oraz dostawę i uruchomienie dwóch multiplexerów ośmioportowych i dwóch 
multiplexerów szesnastoportowych. 
Kamery zostały zamontowane na budynkach wielorodzinnych na: 
Osiedlu Zielone 3, 10 i 26, 
ul. Bitwy pod Monte Cassino 1 i 5, 
ul. Odległa 7, 
ul. Bitwy pod Studziankami 3, 
ul. Bitwy o Wał Pomorski 7. 
Dodatkowo została zainstalowana kamera w PasaŜu Tertila. 
 
 
VII. Inwestycje. 
 
Na inwestycje i remonty w 2006 roku Miasto wydało 12.014.273,47 zł. 
Wydatki dotyczyły następujących obszarów: 
Oświata i Wychowanie – 7.436.760,18 zł,  
Pomoc Społeczna – 2.066.373,97 zł,  
Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 820.429,25 zł, 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 662.162, 77 zł,  
Administracja Publiczna – 606.718,00 zł,  
Gospodarka Mieszkaniowa – 170.853,03 zł,  
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa – 126.979,73 zł,  
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 101.806,54 zł,  
Kultura Fizyczna i Sport: 22.190,00 zł.  
 

                 Ponadto prowadzone były przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich działania w obszarze  
                 drogownictwa, które zamknęły się kwotą 20.054.939 zł. W ramach  w tej kwoty 3.429.776 zł  
                 to środki zewnętrzne. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich wykonywał takŜe prace związane  
                 z bieŜącym utrzymaniem ulic oraz remontami jezdni i chodników. Na ten cel wraz z tzw. 
                 zimowym utrzymaniem wydatkowano kwotę 18.771.976 zł.  
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VIII. Gospodarka Komunalna.  
Gospodarka wodno – ściekowa 
W 2006 r. łączne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową wyniosły 1.205.841 złotych.        
W ramach tej kwoty wykonano miedzy innymi  konserwację potoku Wątok i Klikowskiego. 
W lipcu zakończono rozpoczętą w roku 2005 modernizację zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego koryta potoku Wątok, wraz z budową alejki spacerowej, od kładki na 
ul. Przesmyk do mostu na ul. Panny Marii. 

Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 
 Łączne wydatki na gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta w 2006 roku wyniosły 
1.308.189 zł. 
 
 
Zieleń miejska  
W 2006 roku na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą 
wydatkowano 2.170.390 zł, większość kosztów była związana z utrzymaniem terenów zieleni 
miejskiej.  

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
W 2006 roku na oświetlenie uliczne wydatkowano 4.025.096 zł. Większość wydatków była 
związana z zakupem energii i bieŜącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, ponadto wykonano 
oświetlenie: ul. Obrońców Tobruku, placu zabaw na Osiedlu Zielonym, ciągu pieszego 
pomiędzy os. Jasna  a os. Westerplatte, ul. Nad Białą.  

Ekologia 
W 2006 roku prowadzono szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska 
i utrwalenia postaw proekologicznych wśród mieszkańców Tarnowa. 
Łączne wydatki związane z prowadzoną działalnością ekologiczną wyniosły 222.147 zł. 
Za prowadzoną działalność ekologiczną juŜ po raz trzeci Tarnów został nagrodzony                     
w ogólnopolskim konkursie ekologicznym. W ósmej edycji Narodowego Konkursu 
Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” otrzymaliśmy jedną z najbardziej prestiŜowych 
nagród ekologicznych i statuetkę „Promotor Ekologii”. 
W 2006 roku Miasto otrzymało równieŜ tytuł „Ekologiczna Gmina Województwa 
Małopolskiego” wraz z nagrodą w wys. 50.000 złotych w konkursie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii „Edukacja ekologiczna i 
ochrona przyrody”. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w 2006 roku zrealizował przewozy na terenie 
Tarnowa  w  ilości   4.336.375,8 km.,  Gminy Tarnów  –  566.828,9 km. i Gminy Lisia Góra –  
51.184 km. Wysokość osiągniętych przychodów ogółem wyniosła 19.382.660 zł, w tym 
5.973.048 zł stanowiła dotacja przedmiotowa z Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie 
zakupu usług przewozowych komunikacji miejskiej.  
 
Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie 
W 2006 r. poddano utylizacji poprzez składowanie 48.409,96 [Mg] i uzyskano z tego tytułu 
przychód w wysokości 2.654.000,00 zł. Zakład prowadził selektywną zbiórkę odpadów           
w mieście w pojemnikach typu „Dzwon” oraz metodą „u źródła”, z tego tytułu pozyskał 
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przychody w wysokości 101.000,00 zł. Selektywna zbiórka w pojemnikach typu „Dzwon” 
prowadzona jest w 57 punktach na terenie miasta Tarnowa.  
Do Tarnowskiego Azylu dla zwierząt przyjęto 224 psy i 25 kotów. Do adopcji oddano 21 
kotów i 145 psów. 45 psów odebrali właściciele.  
 
Miejski Zarz ąd Cmentarzy w Tarnowie  
W roku 2006 na cmentarzach komunalnych: Starym, w KrzyŜu i w Mościcach wykonanych 
zostało ogółem 740 pogrzebów, z czego 402 wykonali przedsiębiorcy prywatni.  
Wpływy z usług pogrzebowo- cmentarnych wyniosły 1.852.752, 11 zł. 
W ramach bieŜącego utrzymania cmentarzy, Miejski Zarząd Cmentarzy przeprowadził w roku 
2006 wiele prac remontowo – konserwatorskich. Między innymi wykonano remont 
nagrobków i płyt nagrobnych na cmentarzu Starym, na co wydatkowano kwotę 65.150 zł. 
Wykonano takŜe remont alejek o ogólnej powierzchni 288 m2 na cmentarzu Starym przy ul. 
Narutowicza  i w KrzyŜu przy ul. Krzyskiej za kwotę 63.511,55 zł.  
 
 
IX. Kultura. 
 
Instytucje kultury w 2006 roku otrzymały łącznie dotacje w wysokości 7.824.776 zł. 
 
Tarnowskie Centrum Kultury  zorganizowało 1.070 spotkań edukacyjnych i zajęć stałych.  
Odbyła się jubileuszowa 20 Tarnowska Nagroda Filmowa, w ramach której odbyło się: 13 
projekcji konkursowych,  trzy koncerty oraz trzy pokazy plenerowe. 
Koszt organizacji Tarnowskiej Nagrody Filmowej zamknął się kwotą 274.729 zł., w tym 
środki zewnętrzne w wysokości: 110.000 zł (50.000 zł. - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 50.000 zł. - Polski Instytut  Sztuki Filmowej 10.000 zł. - Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego). 
 
Tarnowski  Teatr im. L. Solskiego przygotował siedem premier, zagrano  ogółem  219  
spektakli, a obejrzało je w  siedzibie i w  plenerze ponad  26.000  widzów. 
W  ramach  X  Jubileuszowego Festiwalu  Komedii  Talia  zaprezentowano mieszkańcom 
Tarnowa  16  komedii, zorganizowano  konkurs na  utwór  komediowy, odbyło  się  21  
imprez  towarzyszących. Łączny koszt Festiwalu wyniósł 292.215, w tym 115.000 zł to środki  
pozyskane z  Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100.000 zł) oraz z Urzędu  
Marszałkowskiego (15.000 zł). 
 
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Miejska w Tarnowie zorganizowała, 
współorganizowała i brała udział w 41 zdarzeniach artystycznych na terenie Tarnowa (30), 
Polski (10) i za granicą (światowy festiwal fotografii artystycznej „ExpoSeptember”              
w Sztokholmie ). Były to wystawy artystów tarnowskich (m.in. Anna Śliwi ńska, Renata 
Stadler, Dorota Bernacka, Aleksandra Benn, Joanna Srebro, Jacek Janicki, Jacek Wróbel, 
Witold Pazera ) oraz artystów z poza Tarnowa (m.in. Jerzy Skolimowski, Ryszard Horowitz, 
Andrzej Dudziński, Wojciech Druszcz, Janusz Fogler). 
 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej oferowano czytelnikom: 356.941 ksiąŜek, 4.482 
roczników czasopism, 43.180 kaset ksiąŜki mówionej, 1.730 kaset video, 992 jednostek 
zbiorów Oddziału Starych Druków, 982 jednostek zbiorów specjalnych (przeźrocza, płyty 
analogowe, mikrofilmy), 302 płyty CD-ROM,  70 płyt DVD – z których poprzez sieć 11 filii  
i 10 działów korzystało około 300.000 osób. W 2006 r. było zarejestrowanych 33.523 
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czytelników w wypoŜyczalniach oraz 28.976 osób odwiedzających czytelnie. Średnia dzienna 
odwiedzin w wypoŜyczalniach i czytelniach  wynosiła 970 osób. 
W 2006 roku Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała z Ministerstwa Kultury kwotę 130.000 
zł na utrzymanie filii i działów, 85.748 zł na zakup nowości wydawniczych  oraz 22.500 zł na 
Tarnowski Salon Poezji.  
 
Ponadto Miasto w ciągu całego roku współorganizowało i współfinansowało wiele imprez 
kulturalnych, koncertów, wystaw organizowanych przez pozostałe instytucje działające          
w Tarnowie. 
W dniach od 2 do 4 czerwca 2006 roku odbyły się „Dni Tarnowa ” – organizowana co dwa 
lata impreza, która jest okazją do ukazania mieszkańcom, jak i zaproszonym gościom, 
wszystkiego co najlepiej kojarzy się z Tarnowem – zabytków, kultury, osiągnięć oraz 
ogromnej dawki zabawy dla wszystkich zainteresowanych. Poza tym, ogłoszono dwie edycje 
„otwartego konkursu ofert” na zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego. W ich wyniku przyznano następujące 
dotacje: na wydawnictwa o tematyce tarnowskiej – 31.000 zł, na miejskie obchody świąt 
kalendarzowych, historycznych i patriotycznych – 16.000 zł, na program promocji lokalnej 
twórczości – 81.300 zł (w tym: imprezy filmowe, taneczne, teatralne, plastyczne, aktywizacja 
osób niepełnosprawnych, promocja języka polskiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy). 
 
 
X. Sport.  
 
Wykonano czynności związane z realizacją zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe w zakresie:  
- rozwoju sportowych talentów poprzez szkolenie tarnowskiej młodzieŜy  
w róŜnych dyscyplinach sportu, 
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców 
Tarnowa, 
- podnoszenia sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieŜy oraz zapewnienia bezpiecznych 
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizację imprez turystycznych, 
- aktywizacji sportowej studentów tarnowskich uczelni poprzez organizację mistrzostw 
Tarnowa szkół wyŜszych w róŜnych dyscyplinach sportu. 
Przygotowano dwa konkursy ofert, dokonano oceny 25 ofert, sporządzono  
i rozliczono 19 umów dotacji przyznanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa na łączną kwotę 
414.856,38 zł. 
Przygotowano i zawarto 29 umów z tarnowskimi klubami sportowymi na realizację zadań      
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 137.276,40 zł. Ponadto  
udzielono wsparcia finansowego dla 21 imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych 
przez tarnowskie kluby sportowe na łączna kwotę 15.960 zł. Przygotowano i koordynowano 
realizację programu „Ferie zimowe – Tarnów 2006”, w ramach którego zorganizowano dla 
dzieci i młodzieŜy zajęcia w 40 szkołach, cykl ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych,  
a takŜe wyjazdy na narty. W programie udział wzięło 45 tysięcy uczestników (dzieci, 
młodzieŜ, całe rodziny). Przygotowano i koordynowano realizację programu „Lato w mieście 
- Bezpieczne wakacje Tarnów 2006”. W ramach programu zorganizowano 13 półkolonii       
w szkołach oraz cykl ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych. Przygotowano 284 
propozycje, które znalazły się w kalendarzu wakacyjnych zajęć i imprez. W programie udział 
wzięło 50 tysięcy uczestników. 
Zrealizowano, we współpracy ze szkołami, autorski projekt: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla 
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których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa” (12 tysięcy pozalekcyjnych 
godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w 44 szkołach, prowadzonych przez 218 nauczycieli, 
łącznie ok. 5 tys. stałych uczestników zajęć. Na realizację projektu Gmina otrzymała              
z Ministerstwa Sportu 100% środków, o jakie wnioskowała tj. 93.000 zł).  
Ponadto kontynuowano działania zmierzające do poprawy miejskiej bazy sportowo-
rekreacyjnej, w ramach których zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne: 
budowa zadaszonego sztucznego lodowiska wraz z wyposaŜeniem na terenach rekreacyjnych 
Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  (ul. Wojska Polskiego 14) – koszt 2.503.039 zł,     
pierwszy etap modernizacji pływalni letniej przy Al. Tarnowskich – koszt 224.500 zł, 
przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 – koszt 108.833 zł, 
rozkładane lodowisko sztucznie mroŜone na Rynku – koszt 339.805,25 zł, zakup rozkładanej 
trybuny  jako  wyposaŜenia  hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krupniczej – koszt 
51.240,- zł. 
 
 
XI. Spółki Miejskie. 

Na dzień 31 grudnia 2006 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 
S.A. (55,8%) oraz Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (50,4%). Spółki te mają charakter 
uŜyteczności publicznej, ich działalność ma na celu przede wszystkim bieŜące i nieprzerwane 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i regionu. Gmina Miasta Tarnowa 
posiada równieŜ większościowy udział, tj. 98,2% w spółce Tarnowski Klaster Przemysłowy 
„Plastikowa Dolina” S.A. 

Wynik finansowy miejskich spółek przedstawia tabela. 

Nazwa spółki  
Wynik finansowy netto   

(w tys. zł) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej S.A. 
2.519,6 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 1.278,9 
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 
1.614,5 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

540,2 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 3,0 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. 

- 1.976,3 

Tarnowski Klaster Przemysłowy 
„Plastikowa Dolina” S.A. 

282,5 
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XII. Tarnów – społeczeństwo informacyjne. 
 
 Z informacji udzielonych przez providerów sieci internetowych wynika, iŜ na terenie Tanowa 
stały dostęp do Internetu posiada 45 tysięcy osób.  
 
 
XIII. Administracja. 

W 2006 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa wydano ogółem 89.036 decyzji 
administracyjnych, od których mieszkańcy wnieśli 169 odwołań. Z tej liczby organ drugiej 
instancji uchylił 72 decyzje. Urząd Miasta Tarnowa i inne jednostki organizacyjne Gminy 
Miasta Tarnowa realizowały 217 uchwał podętych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2006 
roku. Prezydent Miasta Tarnowa udzielił odpowiedzi na 397 wniosków i interpelacji Radnych 
oraz na 48 wniosków Komisji Rady Miejskiej.  
W 2006 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa zarejestrowano 25 skarg, z których  
16 rozpatrzyła Rada Miejska w Tarnowie, a dziewięć skarg  Prezydent Miasta Tarnowa.       
W 2006 roku Prezydent Miasta Tarnowa wydał 450 zarządzeń.  

 

XIV. Finanse Miasta.  
 
Plan  budŜetu  Miasta  Tarnowa na grudzień 2006 r. wyniósł po stronie dochodów 
329.428.463 zł, a po stronie wydatków 372.202.141 zł. Miasto zaciągnęło poŜyczki w kwocie 
3.529.683,50 zł i kredyty w kwocie 64.074.413,95 zł. Na spłatę w 2006 roku zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów Gmina wydatkowała kwotę 34.267.420,45, z czego poŜyczek – 
2.600.393,08  i kredytów 31.667.027,38.  
 
 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1. Dochody ogółem 329.428.463,00 333.075.184,21 
2. Wydatki ogółem  372.202.141,00 358.278.814,64 
3. Wynik (1-2) -42.773.678,00 -25.212.630,43 
4. Saldo przychody i rozchody (a+b-c-d) 42.809.581,00 45.601.163,94 
a. - pozostałe środki z lat ubiegłych 14.264.478,00 14.264.486,94 
b. - zaciągnięte kredyty i poŜyczki  69.823.520,00 67.604.097,45 
c. - spłacone kredyty i poŜyczki  34.267.426,00 34.267.420,45 
d. - poŜyczki udzielone  7.011.000,00 2.000.000,00 
 
 
XV. Miasto realizowało następujące projekty, dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej: 
 
Projekty inwestycyjne: 
 

• „Przebudowa dróg dojazdowych do parku przemysłowego w Tarnowie: ul. Krzyska    
i Al. Piaskowa” – projekt realizowany w ramach ZPORR, całkowita wartość projektu 
wynosiła 17.743.203,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło  
9.504.000 zł. 
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• System Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie „EduNet” - projekt 
realizowany w ramach ZPORR,  całkowita wartość projektu wynosi 2.309.501 zł,   
z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej  wynosi 1.514.627,75 zł, 

• „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu „Czysty 
Dunajec” – projekt realizowany przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.,  wartość 
projektu  wynosi 173 933 000,00 zł,  z czego 113.831.000 zł ze środków Unii 
Europejskiej. 

 
projekty nieinwestycyjne: 
 

• Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tarnowie 
2005/2006 – projekt realizowany w ramach ZPORR –  wartość programu  
1.417.400 zł, 

• Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tarnowie 
2006/2007 – projekt realizowany w ramach ZPORR –  wartość programu  
1.399.505 zł, 

•  Małopolski Program Stypendialny dla studentów na rok akademicki 2005/2006 – 
projekt realizowany w ramach ZPORR –  wartość programu 95.317 zł, 

•  Małopolski Program Stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007  – 
projekt realizowany w ramach ZPORR –  wartość programu 293.780 zł. 

 
Ponadto realizowano programy mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu: „Młodzi 
Kreatywni”, „Druga Szansa”, „Kierunek praca”, „Krok do pracy” (SPO-RZL) oraz program 
pn. „Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy” (ZPORR), których beneficjentem był 
Powiatowy Urząd Pracy, na ogólną sumę 13.494.115,53  zł z czego ok. 70% pochodzi z Unii 
Europejskiej (procent dofinansowania od 100% do 70%). 

 
W 2006 roku równieŜ miejskie placówki oświatowe pozyskiwały środki zewnętrzne głównie 
w ramach programów: Socrates Comenius, Leonardo da Vinci  i Programu MłodzieŜ. 
 
 


