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1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa  na dzień 31.12.2014 r. wynosiła: 

 

 

1 491 843 334,90 zł 

 

 

 

 

2. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa na dzień 31.12.2015 r. 

wynosi: 

 

 

 

1 617 762 812,19 zł 

 

 

Mieniem komunalnym według ustawy o samorządzie gminnym
1
 „jest własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych 

osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.  

Na mienie Gminy Miasta Tarnowa składają się: 

 majątek jednostek i zakładów budżetowych, 

 majątek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

 majątek przedszkoli, 

 majątek instytucji kultury, 

 udziały i akcje Gminy w spółkach, 

 grunty stanowiące własność Gminy, zarówno te będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu jak i te, które pozostają w zasobie i są 

oddane w dzierżawę, najem i użyczenie, bądź są przygotowywane do zagospodarowania, 

 budynki i budowle, 

 urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku trwałego. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890)  
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Wielkość poszczególnych składników mienia na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się 

następująco:  

 

 

2.1.1 Jednostki i zakłady budżetowe (z wyłączeniem szkół i przedszkoli) 

 

953 848 836,10 zł,  

 

w tym Urząd Miasta Tarnowa mienie komunalne nierozdysponowane: 

 

Budynki pozostające w zasobie i budynki zarządzane przez MZB Sp. z o. o.: 

 

132 786 852,76 zł, 

 

Inne środki trwałe i pozostałe środki trwałe (budowle, maszyny i urządzenia, środki 

transportu, narzędzia, przyrządy): 

 

63 614 230,48 zł, 

 

Wartości niematerialne i prawne: 

 

2 813 515,69 zł, 

 

Dobra kultury: 

 

1 177 265,00 zł, 

  

Grunty 

 

o wartości 171 014 943,61 zł. 

 

2.1.2 Szkoły podstawowe 

 

38 173 536,02 zł. 

 

2.1.3 Szkoły ponadpodstawowe 

 

111 344 051,97 zł. 

 

2.1.4 Przedszkola 

 

33 815 671,90 zł. 
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2.1.5 Instytucje kultury  

  

29 693 783,09 zł. 

 

2.1.6 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  Gminy 

 

69 768 628,83 zł. 

 

2.1.7 Jednoosobowe  Spółki Gminy 

 

246 821 554,28 zł. 

 

2.1.8 Udziały i akcje Gminy w spółkach 

 

134 296 750,00 zł. 

 

 

 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2014 do 31.12.2015. 

 

Przez cały okres objęty niniejszą informacją, dokonywano zakupów, uzupełniano zasób 

nieruchomości stanowiących własność Gminy, mających na celu podnoszenie efektywności 

działania jednostek gminy, spółek komunalnych, równocześnie prowadzono sprzedaż lokali 

mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, dokonano zamian 

nieruchomości, przekazywano aportem, przeprowadzono likwidację  środków trwałych, przez 

co zmianie uległa wartość majątku komunalnego. Struktura zmian przedstawia się 

następująco: 

 

 

3.1.1 Majątek jednostek i zakładów budżetowych (z wyłączeniem szkół)) zwiększył się  

o kwotę: 92 196 337,63 zł i wynosi 953 848 836,10 zł w konsekwencji następujących 

działań:  

 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa oświetlenia skweru aktywności miejskiej- „skate 

park” do Pałacu Młodzieży, 

* zakupu przez Pałac Młodzieży aparatury nagłośnieniowej, materacy do judo, sprzętu 

komputerowego, 

* wymiany bramy wjazdowej, montaż systemu wentylacji kuchni oraz remontu pokoi 

mieszkalnych przez Dom Pomocy Społecznej, 

* zakupu koncentratora tlenu, zmywarki, pompy LED, łóżek rehabilitacyjnych, stolików 

przyłóżkowych przez Dom Pomocy Społecznej, 

* zakupu wyposażenia dla środowiskowego Domu Samopomocy przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
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* wykonania okablowania sieciowego pomieszczeń przy ul. Granicznej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

* likwidacji przestarzałego wyposażenia sprzętu komputerowego i oprogramowania przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

* zakupu przez Targowiska Miejskie  6 szt. parkometrów dla potrzeb Strefy Płatnego 

Parkowania,  

* zakończenia inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego warz infrastrukturą  

w ramach projektu „Integracji Transportu Kolejowego z Transportem Zbiorowym lub 

Prywatnym w Mieście Tarnowie” realizowanej przez Targowiska Miejskie, 

* zakupu samochodu służbowego FIAT DOBLO  przez Targowiska Miejskie, 

* zakupu sześciu rowerów przez Straż Miejską, 

* zakupu samochodu służbowego przez Straż Miejską, 

* zakupu 5 kamer i konwerterów przez Straż Miejską, 

* zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Straż Miejską, 

* z uwagi na zużycie likwidacji samochodu, radiotelefonu, drobnego wyposażenia przez 

Straż Miejską 

* zakupu tokarek, prasy hydraulicznej, szlifierek, frezarek przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego, 

* zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego, 

* likwidacji wyeksploatowanych szlifierek przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Zawodowego, 

* zakupu mebli i drobnego wyposażenia  przez Bursę Międzyszkolną, 

* zakupu wideomofonu i otrzymania darowizny pralki i robota kuchennego  przez Placówkę 

Opiekuńczo - Wychowawczą im. Janusza Korczaka, 

* zakupu kuchni elektrycznej i otrzymania darowizny konsoli do gier, komputera i zestawu 

do gry w piłkę siatkową  przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przyjazny Dom”, 

* zakupu notebooka wraz z oprogramowaniem przez Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, 

* zakupu zmywarki, pralki i otrzymania darowizny notebooka i telewizora   przez Placówkę 

Opiekuńczo - Wychowawczą „Słoneczny Dom”, 

* likwidacji zużytych: zmywarki i pralki przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „ 

Słoneczny Dom”, 

* zakupu niszczarki i telewizora przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Pogotowie 

Opiekuńcze”, 

* likwidacji zużytych: niszczarki i konsoli do gier   przez Placówkę Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze”, 

* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia  przez Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną, 

* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia  przez Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

* wykonanie remontu łazienki przez Specjalistyczna Poradnie Profilaktyczno-

Terapeutyczną, 
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* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Specjalistyczną Poradnie 

Profilaktyczno - Terapeutyczną, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa wykonanej modernizacji kuchni  dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 

* zakupu autobusu Mercedes Benz przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 

* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, 

* likwidacji samochodu Ford Transit przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 

* likwidacji zużytego sprzętu komputerowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, 

* zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych przez Tarnowskie Centrum 

Kształcenia Praktycznego, 

* likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych przez Tarnowskie 

Centrum Kształcenia Praktycznego, 

* zakupu mebli i wyposażenia przez  Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata  Alberta, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa urządzeń zabawowych do ogrodów do Zespołu 

Żłobków, 

* zakupu mebli, sprzętu agd oraz wyposażenia  przez Zespół Żłobków, 

* wykonania termomodernizacji budynku przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* zakupu sprzętu i wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* modernizacji budynków: ul. Mickiewicza 2, ul. Goldhammera 3, ul. Nowa 4 poprzez  

budowę wind osobowych, 

* zakupu wyposażenia, sprzętu i oprogramowania przez Urząd Miasta Tarnowa, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa części wyposażenia, zbędnego z uwagi na stan 

techniczny i parametry, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa części wyposażenia, w związku ze zmianami 

organizacyjnymi do Zarządu Dróg i Komunikacji, 

* zakończenia przebudowy  budynku wraz z nowym wyposażeniem  „Domu Sportu” przez  

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* zakupu sprzętu i wyposażenia przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* realizacji „modernizacji obiektów TOSIR”, 

* przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa inwestycji: budowy ścieżek do biegów 

terenowych, jazdy na rolkach boisk do gry w boules  przy ul. Harcerskiej do Tarnowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

* przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa  inwestycji budowy placu zabaw i słowni na 

świeżym powietrzu przy ul. Czerwonych Klonów do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, 

* przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa  grobowca wielopiętrowego na cmentarzu 

komunalnym w Tarnowie - Mościcach do Miejskiego Zarządu Cmentarzy 

* modernizacji kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu przez Miejski Zarząd 

Cmentarzy, 
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* budowy dwóch piwniczek rotacyjnych oraz monitoringu na Cmentarzu Komunalnym w 

Klikowej przez Miejski Zarząd Cmentarzy, 

* zakupu kosiarki i dmuchawy do liści przez Miejski Zarząd Cmentarzy, 

* zakupu dziewięciu  nowych wiat przystankowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa części wyposażenia, w związku ze zmianami 

organizacyjnymi do Zarządu Dróg i Komunikacji, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa budowli drogowych do Zarządu Dróg  

i Komunikacji w związku ze zmianami organizacyjnymi, 

* zakupu sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia przez Zarząd Dróg i Komunikacji. 

 

Urząd Miasta Tarnowa  mienie komunalne  nierozdysponowane: 

 

 nabycia udziału ½ części  budynku ul. Piastowska 10, 

 zakończenia inwestycji budowy budynku komunalnego ul. Konna 13, 

 nabycia budynku ul. Legionów 14, 

 komunalizacji udziału 1/5 części w budynku ul. Bernardyńska 1, 

 zakończenia inwestycji budowy „Inkubatora Przedsiębiorczości” w ramach Rozbudowy 

Strefy Aktywności Gospodarczej etap III, 

 nabycia w drodze zamiany budynku stacji transformatorowej oraz budynku 

przepompowni przy ul. Kwiatkowskiego, 

 nabycia w drodze spadku budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Morelowej 7, 

 rozbiórki budynku ul. Krakowska 96, 

 rozbiórki budynku Al. M.B. Fatimskiej 8, 

 rozbiórki budynków na terenie Szpitala im. E. Szczeklika w związku z przebudową 

szpitala, 

 sprzedaży budynku szaletów miejskich przy ul. Kwiatkowskiego,  

 sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 7/2,  

 sprzedaży budynku przy ul. Panny Marii 13c,  

 przekazania termomodernizacji budynków Przedszkola Publicznego Nr 15,   

 przekazania modernizacji kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, 

 przekazania modernizacji kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, 

 likwidacji udziałów w budynkach w związku z prowadzoną sprzedażą lokali 

mieszkalnych. 

 przekazania budowli drogowych do Zarządu Dróg i Komunikacji w związku ze zmianami 

organizacyjnymi, 
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 przekazania inwestycji budowy oświetlenia skweru aktywności miejskiej do Pałacu 

Młodzieży, 

 przekazaniem inwestycji przebudowy boisk do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 

 przekazania grobowca wielopiętrowego na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-

Mościcach do Miejskiego Zarządu Cmentarzy, 

 przekazania inwestycji: budowy ścieżek do biegów terenowych, jazdy na rolkach boisk 

do gry w boules  przy ul. Harcerskiej do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 przekazania inwestycji budowy placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy  

ul. Czerwonych Klonów do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 przekazania inwestycji budowy parkingu przy ul. Bitwy pod Studziankami do Szkoły 

Podstawowej nr 8, 

 likwidacją zużytego i przestarzałego wyposażenia po zlikwidowanych jednostkach 

organizacyjnych a będącego przedmiotem umów dzierżawy lub użyczenia,  

 likwidacją zużytych: elementów oświetlenia świątecznego miasta, pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów, 

 zakończeniem inwestycji budowy i modernizacji placów zabaw i rekreacji: ul. Czarna 

Droga, ul. Błonie, Park Strzelecki, ul. Bitwy pod Monte Cassino, Bitwy pod 

Studziankami, Os. Legionów, 

 zakończeniem inwestycji budowy infrastruktury budynku komunalnego  ul. Konna 13, 

 zakończeniem inwestycji przebudowy boisk do gry  przy ul. Westerplatte, 

 zakończeniem inwestycji przebudowy rowu koło „Tuczarni”, 

 zakończeniem inwestycji drogowych: 

 budowa parkingu ul. Pułaskiego, 

 przebudowa ul. Kryształowej, 

 przebudowa ul. Do Prochowni, 

 budowa drogi w ramach Rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej etap II i etap 

III, 

 modernizacją i budową oświetlenia ulicznego: 

 ul. Nad Białą, 

 ciąg pieszy Os. Jasna – Os. Westerplatte, 

 ul. Rzędzińska, 

 ul. Jarzynowa. 

 zakupem dodatkowych licencji do systemu Karty Miejskiej, 

 likwidacją przestarzałego  oprogramowania. 

 

Urząd Miasta Tarnowa mienie komunalne - grunty: 

 

wartość gruntów uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 11 477 810,32 zł w związku z: 

nabyciem gruntów   na  zasób                                        100 729,16 zł 

nabyciem gruntów pod drogi art. 98                         

(związane z podziałami nieruchomości zgodnie 

z planem zagospodarowania przestrzennego) 

 

243 465,00 zł 
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nabyciem  nieruchomości na zasób zajętych pod 

drogi publiczne: 

- ul. Kossaka 

- ul. Jaśminowa  

- ul. Jara  

- resztówki 

 

 

45 382,97 zł 

8 680,66 zł 

37 142,28 zł 

60 780,12 zł 

 przejęciem nieruchomości pod drogi art. 73 340 013,00 zł 

przejęciem nieruchomości pod inwestycje 

drogowe: 

- ul. Szkotnik - Szujskiego 

- ul. Grabowskiego - Świętojańska  

- ul. Fałata 

- ul JP II do autostrady 

- ul. Mościckiego 

- ul. Starodąbrowska - Mostowa 

- SAG II 

- SAG III 

- Rondo Kwiatkowskiego - Chemiczna - Witosa  

 

 

40 310,66 zł 

14 106,51 zł 

66 899,53zł 

277,55zł 

14 619,27 zł 

72 758,00 zł 

2 508 939,78 zł 

1 739 053,62zł 

347 271,09 zł 

nabyciem udziału ½ części ul. Piastowska 10 95 703,03 zł 

nabyciem udziału w nieruchomości  

ul. Cz. Miłosza 

32 398,82 zł 

nabyciem nieruchomości  ul. Legionów 14 129 502,92 zł 

przyjęciem spadku 7 638,00 zł 

komunalizacją 5 393 417,93 zł 

zamianą nieruchomości 170 959,03 zł 

zwiększeniem powierzchni działek w skutek 

przeliczenia współrzędnych  

 

7 761,39 zł 

  

wartość gruntów uległa zmniejszeniu o łączną kwotę 784 888,70 zł w związku z: 

zbyciem nieruchomości * 418 890,83 zł 

zwrotami * 71 283,49 zł 

zniesienie współwłasności przez spłatę 620,00  zł 

zamianami nieruchomości* 6 755,46 zł 

zasiedzeniem w wyniku postępowania 

sądowego* 

4 565,69 zł 

przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawa własności* 

280 471,60 zł 

zmniejszeniem powierzchni działek w skutek 

przeliczenia współrzędnych 

2 301,63 zł 

* wartości gruntów zmniejszające wartośd majątku są wartościami księgowymi jakie figurą w księgach rachunkowych, natomiast faktyczne 

wartości ze zbycia są znacznie wyższe i przedstawione w pkt. 6 „Dochody z mienia komunalnego” 
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3.1.2 Majątek szkół podstawowych  zwiększył się o  kwotę 2 262 497,89 zł i łącznie wynosi 

38 173 536,02 zł, z powodu: 

 

* modernizacji budynku poprzez montaż instalacji ppoż. Szkoły Podstawowej Nr 2, 

* zakupu nowego wyposażenia kuchni przez Szkołę Podstawową Nr 2, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz  wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez 

Szkołę Podstawową Nr 3, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia 

gabinetu pielęgniarki przez Szkołę Podstawową Nr 5, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej modernizacji kuchni  Szkoły Podstawowej 

Nr 8, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanego parkingu Szkoły Podstawowej Nr 8, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz  wyposażenia 

gabinetu pielęgniarki przez Szkołę Podstawową Nr 8, 

* wykonania modernizacji boisk  Szkoły Podstawowej Nr 9, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową Nr 9, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową Nr 10, 

* wykonania placów przy Szkole Podstawowej Nr 11, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz  wyposażenia 

gabinetu pielęgniarki przez Szkołę Podstawową Nr 11, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową Nr 14, 

* wykonania modernizacji monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 15, 

* zakupu pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową Nr 15, 

* wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i przybudowy kominów w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 18, 

* zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez Szkołę 

Podstawową Nr 18. 
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3.1.3 Majątek szkół ponadpodstawowych zwiększył się o kwotę:  

2 844 134,23 zł i łącznie wynosi 111 344 051,97 zł, z powodu: 

 

* zwiększenia wartości budynku Gimnazjum Nr 2 – wymiana drzwi wewnętrznych  

w budynku szkoły, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Gimnazjum Nr 2, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i sceny estradowej  przez 

Gimnazjum Nr 4, 

* likwidacji zużytego  sprzętu RTV  przez Gimnazjum Nr 4, 

* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez Gimnazjum  

Nr 6, 

* zwiększenia wartości budynku Gimnazjum Nr 11 – wymiana częściowa drzwi 

wewnętrznych w budynku szkoły, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Gimnazjum Nr 11, 

* zwiększenia wartości budynku I Liceum Ogólnokształcącego – wykonanie instalacji ppoż 

w budynku szkoły, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez I Liceum 

Ogólnokształcące, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego przez I Liceum Ogólnokształcące, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez III Liceum Ogólnokształcące, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez V Liceum Ogólnokształcące, 

* zwiększenia wartości budowli Zespołu Szkół Sportowych w związku z modernizacji boisk, 

* zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez Zespół Szkół 

Sportowych, 

* zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez Zespół Szkół 

Ekonomiczno - Ogrodniczych, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkół Budowlanych, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ekonomiczno - Gastronomicznych, 

* zwiększenia wartości budynku w związku z wymianą części wewnętrznej stolarki 

drzwiowej przez  VII Liceum Ogólnokształcące, 
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* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez VII Liceum Ogólnokształcące, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkól Mechaniczno 

- Elektrycznych, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkól 

Mechaniczno – Elektrycznych 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkól 

Ogólnokształcących i Technicznych, 

* zwiększenia wartości budynku Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1 – modernizacja sali 

gimnastycznej i instalacji elektrycznej w budynku, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkól 

Ogólnokształcących Nr 1, 

* likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół Techniczno 

– Zawodowych,  

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Technicznych – montaż systemu instalacji 

teleinformatycznej  w budynku szkoły,  

* otrzymania darowizny sprzętu i pomocy dydaktycznych od Fundacji im. I. Mościckiego 

przez Zespół Szkół Technicznych, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez Zespół 

Szkół Technicznych, 

* likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Technicznych, 

* wymiany zestawu komputerowego przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki przez Zespół Szkół Plastycznych, 

* zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Muzycznych, 

* zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia gabinetu pielęgniarki przez XVI Liceum 

Ogólnokształcącego, 

* zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 4, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia kuchni przez  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – łazienek w 

pawilonie C i zapleczu sali gimnastycznej, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa modernizacji boisk szkolnych do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4, 

* likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4, 
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* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – wymiana 

posadzki w budynku, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni  

i wyposażenia gabinetu pielęgniarki  przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 

* likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 

* zwiększenia wartości boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – modernizacja 

obiektów, 

* zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu 

pielęgniarki  przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, 

* zakupu pomocy dydaktycznych przez Zespół szkół specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących. 

 

 

3.1.4 Majątek przedszkoli zwiększył się o kwotę: 1 121 697,20 zł   

i łącznie wynosi 33 815 671,90 zł, z powodu:  

 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku Przedszkola 

Publicznego nr 15, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola Publicznego nr 18 w związku z wykonaniem 

wymianą drzwi oraz windy, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola Publicznego nr 19 w związku z wyminą 

podłóg, zamontowaniem instalacji alarmowej i ppoż, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola Publicznego nr 29 – zagospodarowanie placu 

zabaw i ogrodu w związku z utworzeniem międzypokoleniowego parku „od przedszkola 

do seniora”, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola Publicznego nr 32 w związku z wykonaniem 

podjazdu dla niepełnosprawnych, 

* zakupu pomocy dydaktycznych, mebli i pozostałego wyposażenia, 

* likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia.  

 

 

3.1.5 Majątek instytucji kultury zwiększył się o kwotę: 398 033,82 zł 

i łącznie wynosi 29 693 783,09 zł, z powodu: 

 

 zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania  przez  Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 zakupu oraz otrzymania darowizny księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 likwidacji części  księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 modernizacji budynku Rynek 5 – zakup i montaż oświetlenia sal wystawowych, 

przebudowa instalacji elektrycznej  przez Tarnowskie Centrum Kultury, 

 modernizacji budynku Kina Marzenie – zakup i montaż klimatyzatora w holu, 

dostosowanie do wymogów ppoż przez Tarnowskie Centrum Kultury, 

 zakupu oraz otrzymania darowizny  dzieł sztuki przez Biuro Wystaw Artystycznych. 
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3.1.6 Majątek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Gminy zwiększył 

się o kwotę 17 225 733,70 zł i łącznie wynosi  69 768628,83 zł, z powodu: 

 

 zakończenia budowy nowego pawilonu zabiegowego wraz z systemem przewiązek, które 

połączyły 6 budynków w funkcjonalną w całość (w tym wszystkie pawilony związane z 

hospitalizacją pacjentów), 

 zakończenia nadbudowany jednej kondygnacji w Pawilonie II na potrzeby nowej 

lokalizacji dla oddziału zakaźnego dzieci, 

 zakończenia modernizacji infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu 

Szpitala – wyburzono część zbędnych obiektów, wymieniono część infrastruktury 

technicznej, przebudowano drogi, chodniki i skwery oraz utworzono nowe miejsca 

parkingowe, 

 zakupu część wyposażenia do nowego pawilonu m.in. koronarograf do nowej (drugiej) 

pracowni hemodynamiki oraz kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, lampy i stoły 

operacyjne na wyposażenie bloku operacyjnego, 

 zakończenia rozbudowy infrastruktury informatycznej Szpitala – wdrożenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej, zapewniającej personelowi Szpitala 

błyskawiczny dostęp do historii choroby pacjenta wraz w wynikami badań w każdym 

momencie,  

 zakupu część nowoczesnego wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego 

m.in.: najnowszy typ aparatu USG, respiratory i kardiomonitory dla oddziału 

noworodków, wyposażenie sali operacyjnej ginekologii. 

 

3.1.7 Majątek jednoosobowych spółek Gminy zwiększył się o kwotę 9 871 042,82 zł i 

wynosi 246 821 554,28 zł z powodu: 

 

 zakończenia modernizacji i rozbudowy Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów 

Komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z. o.o., 

 zakupu śmieciarki, piaskarko - solarek, pojazdów ciężarowych przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z. o.o., 

 zakupu  praso-kontenerów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. 

z. o.o., 

 zakończenia budowy budynku socjalnego przy ul. Spytki 1C przez  Miejski Zarząd 

Budynków Sp. z. o. o, 

 zakończenia inwestycji w budynkach stanowiących własność GMT mających na celu 

poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, przez  Miejski Zarząd 

Budynków Sp. z o. o, 

 zakończenia modernizacji budynku „Hali Napraw Bieżących – Diagnostyka” wraz 

zakupem nowego wyposażenia przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z. o. o, 

 zakupu sześciu nowych autobusów przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z. 

o. o, 
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 zakończenia  modernizacji dwunastu autobusów poprzez montaż klimatyzacji i cyfrowego 

monitoringu przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z. o. o, 

 zakończenia modernizacji budynku administracyjnego ul. Kąpielowa przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o., 

 rozbudowy VI sektora składowiska odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z. o.o., 

 budowy boksów dla psów i ogrodzenia Azylu przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z. o.o., 

 zakupu kontenerów otwartych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o., 

 zakupu walca drogowego, kosiarki traktorowej, ciągnika rolniczego, rębarki, czterech 

samochodów ciężarowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o., 

 modernizacji budynku ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 przez Zespół Przychodni 

Specjalistycznych Sp. z. o.o., 

 zakupu aparatu USG, aparatu do fluidoterapii, sprzętu rehabilitacyjnego i drobnego 

wyposażenia przez Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z. o.o., 

 modernizacji węzła ciepłowniczego budynku oraz montażu wentylacji pracowni RTG 

przez Mościckie Centrum Medyczne Sp. z. o.o., 

 zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu rehabilitacyjnego przez Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z. o.o., 

 podwyższenia kapitału Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   

Sp. z. o.o. 

 

 

3.1.8 Udziały Gminy w spółkach nie uległy zamianie i wynoszą 134 296 750,00 zł .  

 

 

 

4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 

 

Znaczną częścią mienia komunalnego w ogólnym rozumieniu stanowią nieruchomości. 

Prezydent Miasta prowadzi działania związane z efektywnym ich wykorzystaniem. Do takich 

działań należą: 

 wykupy gruntów - do zasobu i pod planowane inwestycje,  

 sprzedaż gruntów - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo 

wielorodzinne, usługi i przemysł, 

 sprzedaż lokali mieszkalnych, 

 oddanie w wieczyste użytkowanie - pod usługi, przemysł,  

 oddanie w zarząd jednostkom gminnym, 

 oddanie w użytkowanie, 

 oddanie w dzierżawę, 

 przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, 

 zamiany nieruchomości, 
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 przekazanie aportów do spółek. 

 

 

5. Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi  

 

Do czasu sporządzenia kolejnej „informacji” przewiduje się działania zmierzające do 

sprzedaży następujących nieruchomości: 

 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dojazd, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Cmentarnej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kochanowskiego, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Błonie ( obr 99 dz. 3/36 i 3/37), 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy  Al. Jana Pawła II, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Piaskowej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lwowskiej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Błonie ( obr 99 dz. 3/55), 

  nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okrężnej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Romanowicza, 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brama Pilzneńska 3-5, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Tarnowskich, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pienińskiej. 

 

6. Dochody z mienia komunalnego 

 

Dzięki zawieranym transakcjom Gmina Miasta Tarnowa osiągnęła w 2015  r. wymierne 

korzyści finansowe w postaci dochodu w łącznej kwocie: 14 628 537,29 zł 

 w tym:  

 w wysokości 2 874 904,33 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste, 

 w wysokości 1 060 809,99 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, 

 w wysokości 141 722,49 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 

 w wysokości 7 036 145,63 zł z wpłat z tytułu odpłatnego zbycia praw własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 w wysokości 3 514 954,85 zł z dzierżawy i najmu składników majątkowych.  
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7. Udziały i akcje Gminy Miasta Tarnowa 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 7 778 000,00 zł 

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 735 500,00 zł 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 2 958 500,00 zł 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie 

56,11 % akcji = 25 681 602,00 zł 

 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Tarnowie 

47,52 % udziałów =  80 731 500,00 zł 

 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

100 % = 26 005 500,00 zł 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

100 % = 32 733 500,00 zł 

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. 

100 % = 18 034 000,00 zł 

 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. 

100 % = 12 690 000,00 zł 

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie  

1,9 % kapitału akcyjnego = 75 900,00 zł 

 

Tarnowska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

1,5 % = 250 000,00 zł 

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

98,86% = 27 541 100,00 zł 

 

NOX Control (w likwidacji) 

5% =  10,00 zł 

 

Concorde Investissement S.A. 

0,026% = 16 638,00zł   
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8. Lokaty Gminy Miasta Tarnowa 

 

 

Gmina Miasta Tarnowa na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała lokat bankowych.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

 

1. Tablica Nr 1– Zestawienie tabelaryczne Mienie Gminy Miasta Tarnowa. 

 

 


