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1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa  na dzień 31.12.2015 r. wynosiła: 

 

 

 

 

 

2. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 

 

 

 

1 699 824 144,44 zł 

 

 

Mieniem komunalnym według ustawy o samorządzie gminnym1 „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, 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890)  

 

1 617 762 812,19 zł 
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 budynki i budowle, 

 urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku trwałego. 

 

 

2.1 Wielkość poszczególnych składników mienia na dzień 31.12.2016 r. 

przedstawia się następująco:  

 

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

 

983 516 069,33 zł  

 

w tym Urząd Miasta Tarnowa mienie komunalne nierozdysponowane: 

 

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

 

133 644 036,73 zł 

 

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

transportu, narzędzia, przyrządy): 

 

68 070 211, 72 zł 

 

Wartości niematerialne i prawne: 

 

2 830 483,46 zł 

 

Dobra kultury: 

 

1 177 265,00 zł 

  

Grunty 

 

175 304 277,38 zł 

 

2.1.2 Szkoły podstawowe 

 

40 374 817,61 zł 

 

2.1.3 Szkoły ponadpodstawowe 

 

120 337 570,93 zł 
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2.1.4 Przedszkola 

 

40 073 349,87 zł 

 

2.1.5 Instytucje kultury  

  

29 807 365,49 zł 

 

2.1.6 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  Gminy 

 

74 737 790,35 zł 

 

2.1.7 Jednoosobowe  Spółki Gminy 

 

276 680 440,86 zł 

 

2.1.8 Udziały i akcje Gminy w spółkach 

 

134 296 740,00 zł 

 

 

 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. 

 

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

o kwotę: 29 667 233,23 zł i wynosi 983 516 069,33 zł w konsekwencji  działań tych 

jednostek, a w szczególności:  

 

 zakupu przez Pałac Młodzieży sprzętu komputerowego i wyposażenia; 
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 wymiany systemu wentylacji kuchni oraz remontu pokoi mieszkalnych przez 

Dom Pomocy Społecznej; 

 zakupu podnośnika, kuchni gazowej, łóżek rehabilitacyjnych, miksera ręcznego, 

tapczanów przez Dom Pomocy Społecznej; 

 zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia w związku z wdrożeniem 

systemu 500 + przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 zakupu namiotów handlowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania   

i wyposażenia biurowego  przez Targowiska Miejskie; 

 zakupu samochodu służbowego przez Straż Miejską; 

 zakupu 10 kamer i 20 konwerterów i modułów kamer, klawiatury sterującej, 

oprogramowania przez Straż Miejską; 

 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Straż Miejską; 

 zakupu defibrylatora  przez Straż Miejską; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa nieruchomości ul. Brodzińskiego 14 na 

tymczasową siedzibę Straży Miejskiej; 

 wykonania instalacji teletechnicznej w budynku ul. Brodzińskiego 14 przez Straż 

Miejską; 

 zakupu regałów - szaf zamykanych przez Bursę Międzyszkolną; 

 zakupu sprzętu komputerowego przez Bursę Międzyszkolną; 

 zakupu montażownicy do kół, testera diagnostycznego, wózka narzędziowego, 

kompresora tłokowego, wyważarki do kół, dźwignika samochodowego, 

urządzenia do ustawiania świateł  przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Zawodowego; 

 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego; 

 wykonania okamerowania warsztatów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Zawodowego; 

 termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych przy ul. Kwiatkowskiego 21,  

 przekazania do Urzędu Miasta Tarnowa budynku ul. Zbylitowska 9 przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego; 

 likwidacji przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i 

pomocy dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Zawodowego; 

 zakupu lodówki, urządzenia wielofunkcyjnego i łóżek piętrowych  przez 

Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Janusza Korczaka; 

 likwidacji przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, sprzętu 

AGD i mebli przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Janusza Korczaka; 

 likwidacji zestawu komputerowego przez Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych; 
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 zakupu chłodziarko-zamrażarki, dwóch zmywarek, kosiarki, dwóch laptopów, 

kanapy przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przyjazny Dom”;  

 likwidacji przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, sprzętu 

AGD i mebli przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom”; 

 zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, pralki, odkurzacza, chłodziarko-

zamrażarki  przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Słoneczny Dom”; 

 likwidacji zużytych: mebli i laptopa przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 

„Słoneczny Dom”; 

 zakupu niszczarki i gry stolikowej „Piłkarzyki” przez Placówkę Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze”; 

 likwidacji zużytych: sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i mebli przez 

Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze”; 

 zakupu laptopa, testów do badań diagnostycznych i pomocy do wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka  przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną; 

 zakupu urządzenia wielofunkcyjnego centrali telefonicznej i wyposażenia  przez 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy; 

 zakupu laptopa  przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa wykonanego systemu oddymiania 

klatek schodowych internatu  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa wykonanej zabudowy aluminiowej 

wejścia do Szkoły Muzycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego; 

 montażu hydrantów wewnętrznych w szatni przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy; 

 montażu transformatora przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy; 

 zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia 

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; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa trzech wind towarowych dla Domu 

Pomocy Społecznej im. Świętego Brata  Alberta; 

 zakupu łóżek rehabilitacyjnych, mebli i wyposażenia przez  Dom Pomocy 

Społecznej im. Świętego Brata  Alberta; 
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 likwidacji zużytego wyposażenia i mebli przez Dom Pomocy Społecznej im. 

Świętego Brata  Alberta; 

 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Zespół Żłobków; 

 zakupu mebli, sprzętu AGD oraz wyposażenia przez Zespół Żłobków;   

 wykonania modernizacji budynku przez Zespół Żłobków; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia 

przez Zespół Żłobków; 

 wykonania termomodernizacji ściany północnej budynku przez Powiatowy 

Urząd Pracy; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Powiatowy 

Urząd Pracy; 

 zakupu sprzętu i wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy; 

 modernizacji budynku ul. Mickiewicza 2 - wymiana stolarki okiennej przez 

Urząd Miasta Tarnowa; 

 wykonania drzwi przesuwnych w budynku ul. Goldhammera 3 Urząd Miasta 

Tarnowa; 

 wykonania systemu sygnalizacji pożarowej w budynku ul. Krzyska 17 przez  

Urząd Miasta Tarnowa; 

 wykonania systemu monitoringu w budynku ul. Nowa 4 przez Urząd Miasta 

Tarnowa; 

 zakupu wyposażenia, sprzętu i oprogramowania przez Urząd Miasta Tarnowa; 

 zakupu samochodów Ford Transit i Ford Fiesta przez Urząd Miasta Tarnowa; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa części wyposażenia, zbędnego z uwagi 

na stan techniczny i parametry; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Urząd Miasta 

Tarnowa; 

 zakupu serwera, programu komputerowego i wyposażenia przez Tarnowskie 

Centrum Informacji; 

 zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania  i mebli  przez Miejski Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

 zakończenia przebudowy pomieszczenia do chemii basenowej i montażu nowej 

pompy, modernizacji brodzików, nadbrzeża niecki basenowej na pływalni letniej 

przy Al. Tarnowskich przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 naprawy poszycia dachu Hali Sportowo-Widowiskowej ul. Krupnicza przez 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 naprawy poszycia dachu, montażu wanny SPA, modernizacji stacji uzdatniania 

wody na Krytej Pływali ul. Piłsudskiego 30 przez Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji; 

 zakupu sprzętu i wyposażenia przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 
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 przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa II etapu inwestycji: budowy ścieżek do 

biegów terenowych,  przy ul. Harcerskiej do Tarnowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji; 

 przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa  inwestycji budowy placu zabaw  

i siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Czerwonych Klonów do Tarnowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

 modernizacji kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu przez Miejski 

Zarząd Cmentarzy; 

 zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia przez Miejski 

Zarząd Cmentarzy; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Miejski Zarząd 

Cmentarzy; 

 zakupu trzydziestu nowych wiat przystankowych przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 zakupu sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 zakupu samochodu osobowego Hyundai i30 przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

 zakupu tablicy informacji przystankowej przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

 wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 18 przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 wykonania zajezdni autobusowej przy ul. Nowodąbrowskiej przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 wykonania chodników: ul. Legionów, ul. H. Hubala, ul. Reymonta, ul. Wiśniowa, 

ul. Szujskiego i ul. Mościckiego, ul. Krasińskiego, ul. Racławicka, ul. Armii 

Krajowej przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

 wykonania parkingów: ul. Wilsona, Os. Legionów, ul. Westerplatte i Marynarki 

Wojennej, ul. Krupnicza, ul. Branstettera, ul. Kmiecika, ul. Widok przez Zarząd 

Dróg i Komunikacji; 

 modernizacji oświetlenia ulicznego: ul. Grota Roweckiego, ul. Obrońców 

Tobruku, ul. Zielna, ul. Czarna Droga, Aleja Piaskowa, ul. Kochanowskiego, ul. 

Gabrieli Zapolskiej, ul. Targowa, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Dmowskiego, ul. 

Bystra, ul. Wody, ul. Kasztanowa, ul. Kwiatkowskiego, ul. Czapskich, ul. 

Gombrowicza, ul. Swojska, ul. Lippóczy’ego przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

 modernizacji ulic: Krakowskiej, Klikowskiej, Murarskiej, Sudeckiej, Obrońców 

Tobruku, Bandrowskiego, Wilsona, Podgórska, Goldhammera, Franciszkańskiej, 

Leszczynowej, Platanowej, Makuszyńskiego, Ks. Reca, Modrzewiowej, Żwirowej, 

Kasprzyków, Ćwiklińskiej, Racławickiej, Sarniej, Os. Zielone, Szpitalnej, 

Mostowej, Widok, M.B. Fatimskiej;  
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 wykonania kanalizacji opadowej: ul. Działkowa, ul. Szklana, ul. Wiśniowa, ul. 

Poziomkowa, ul. Czereśniowa, ul. Harasymowicza przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 wykonania ścieżek rowerowych na terenie miasta Tarnowa przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

 wykonania zagospodarowania po scaleniowego terenów wokół autostrady A4  

w dzielnicy Krzyż przez Zarząd Dróg i Komunikacji. 

 

 

Urząd Miasta Tarnowa - mienie komunalne nierozdysponowane: 

 

 przejęciem budynku ul. Zbylitowska 9 od Tarnowskiego Centrum Kształcenia 

Praktycznego; 

 przejęciem budynku mieszkalnego ul. Kwiatkowskiego 17 od Zespołu Szkół 

Technicznych; 

 zakończenia inwestycji budowy dźwigu osobowego w budynku ul. Zbylitowska 

9; 

 zakończenia inwestycji budowy dźwigu osobowego w budynku ul. Wałowa 10; 

 przekazaniem budynku ul. Brodzińskiego 14 do Straży Miejskiej; 

 przekazaniem budynku ul. Gumniska 25 do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

 przyjęciem darowizny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  na terenie 

miasta; 

 zakończeniem przebudowy Potoku Klikowskiego od ul. Niedomickiej do granicy 

miasta; 

 zakończeniem budowy oświetlenia placów zabaw ul. Pułaskiego, ul. Krzyska, ul. 

Cicha; 

 modernizacja placów zabaw ul. Cicha, ul. Bitwy pod Studziankami, ul. 

Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Czarna Droga, Osiedle Zielone; 

 zakończeniem przebudowy wiaduktu kolejowego w ramach Rozbudowy Strefy 

Aktywności Gospodarczej etap III; 

 zakupem projektorów elewacyjnych do iluminacji; 

 zakończeniem budowy monitoringu wizyjnego Amfiteatru ul. Kopernika; 

 zakończeniem modernizacji Systemu Ostrzegania o zagrożeniach na terenie 

miasta; 
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 sprzedaży budynku przy ul. Krakowska 263;  

 sprzedaży lokalu użytkowego w budynku ul. Wałowa 22; 

 likwidacji udziałów w budynkach w związku z prowadzoną sprzedażą lokali 

mieszkalnych; 

 likwidacją zużytego i przestarzałego wyposażenia po zlikwidowanych 

jednostkach organizacyjnych a będącego przedmiotem umów dzierżawy lub 

użyczenia; 

 likwidacją wyeksploatowanych elementów zabawowych z placów zabaw na 

terenie miasta; 

 likwidacją zużytego i przestarzałego wyposażenia po Ochotniczej Straży Pożarnej 

Mościce. 

 

 

Urząd Miasta Tarnowa mienie komunalne - grunty: 
 

Wartość gruntów uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 5 063 243,72 zł w związku z: 

 

nabyciem gruntów  na  zasób                                        189 842,62 zł 

nabyciem gruntów pod drogi - art. 98                         

(związane z podziałami nieruchomości zgodnie 

z planem zagospodarowania przestrzennego) 

 

450 563,00 zł 

nabyciem  nieruchomości na zasób zajętych 

pod drogi publiczne: 

- ul. Biała 

- resztówki 

 

 

151 440,80 zł 

7 453,50 zł 

 przejęciem nieruchomości pod drogi - art. 73 247 722,00 zł 

przejęciem nieruchomości pod inwestycje 

drogowe: 

 - ul. Orkana 

- ul. Ablewicza 

- ul. Lwowska 

- ul. Grabowskiego - Świętojańska  

- ul JP II do autostrady 

- ul. Mościckiego 

- ul. Starodąbrowska - Mostowa 

- SAG II 

- SAG III 

- ul. Wiśniowa, Poziomkowa, Harasymowicza 

 

 

20 320,00 zł 

102 273,00 zł 

25 088,27 zł 

9 739,50 zł 

65 464,11 zł 

6 057,51 zł 

477,90 zł 

21 608,00 zł 

72 737,23 zł 

267 245,66 zł 

przyjęciem darowizny 213 911,30 zł 
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komunalizacją 3 211 094,35 zł 

zwiększeniem powierzchni działek w skutek 

przeliczenia współrzędnych  

 

204,99 zł 

  

 

 

Wartość gruntów uległa zmniejszeniu o łączną kwotę 773 909,95 zł w związku z: 

 

zbyciem nieruchomości * 608 481,91 zł 

zwrotami * 15 462,51 zł 

przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawa własności* 

147 256,96 zł 

zmniejszeniem powierzchni działek w 

skutek przeliczenia współrzędnych 

2 708,57 zł 

           * wartości gruntów zmniejszające wartość 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” 

  

 

3.2 Majątek szkół podstawowych  zwiększył się o  kwotę 2 201 281,59 zł i łącznie 

wynosi  40 374 817,61 zł w konsekwencji działań tych jednostek,  

a w szczególności:  

 

 

 wykonania małego placu z zadaszeniem przez Szkołę Podstawową Nr 2; 

 montażu dwóch sztuk drzwi przeciwpożarowych przez Szkołę Podstawową Nr 

2; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa zmodernizowanego boiska szkolnego 

dla Szkoły Podstawowej Nr 2; 

 zakupu nowego wyposażenia kuchni przez Szkołę Podstawową Nr 2; 

 likwidacji zużytego wyposażenia kuchni i sprzętu komputerowego przez Szkołę 

Podstawową Nr 2; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz  wyposażenia przez Szkołę 

Podstawową Nr 3; 

 likwidacji zużytego wyposażenia gabinetu stomatologicznego i sprzętu 

komputerowego przez Szkołę Podstawową Nr 3; 

 przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej modernizacji instalacji 

elektrycznej w budynku   Szkoły Podstawowej Nr 5; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz 

wyposażenia przez Szkołę Podstawową Nr 5; 
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 przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej modernizacji boiska do  Szkoły 

Podstawowej Nr 8; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz  

wyposażenia przez Szkołę Podstawową Nr 8; 

 otrzymania darowizny sprzętu AGD i wyposażenia kuchni przez  Szkołę 

Podstawową Nr 9; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową Nr 9; 

 modernizacji ogrodzenia przez Szkołę Podstawową Nr 10; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową Nr 10; 

 likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu komputerowego przez Szkołę 

Podstawową Nr 10; 

 wykonania placów przy Szkole Podstawowej Nr 11; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz  

wyposażenia przez Szkołę Podstawową Nr 11; 

 likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu komputerowego przez Szkołę 

Podstawową Nr 11; 

 przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej termomodernizacji sali 

gimnastycznej do  Szkoły Podstawowej Nr 14; 

 zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia 

kuchni przez Szkołę Podstawową Nr 14; 

 likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu komputerowego przez Szkołę 

Podstawową Nr 14; 

 zakupu hydrantów przeciwpożarowych, wyposażenia kuchni, krzeseł 

uczniowskich i  pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową Nr 15; 

 wykonania części ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 18; 

 zakupu wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową 

Nr 18. 

 

 

3.3 Majątek szkół ponadpodstawowych zwiększył się o kwotę: 8 993 518,96 zł  

i łącznie wynosi 120 337 570,93 zł w konsekwencji  działań tych jednostek, a w 

szczególności: 

 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Gimnazjum Nr 2; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Gimnazjum Nr 

2; 
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 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Gimnazjum Nr 4; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i  RTV  przez Gimnazjum Nr 4; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa modernizacji boiska Gimnazjum Nr 6; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Gimnazjum Nr 6; 

 zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Gimnazjum Nr 6; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego, RTV i pomocy dydaktycznych  

przez Gimnazjum Nr 6; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Gimnazjum Nr 11; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego; 

 zwiększenia wartości budynku I Liceum Ogólnokształcącego – remont auli; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez I Liceum 

Ogólnokształcące; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego przez I Liceum Ogólnokształcące; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa windy, platformy schodowej oraz 

modernizacji sanitariatów w budynku III Liceum Ogólnokształcącego; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

III Liceum Ogólnokształcące; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez V 

Liceum Ogólnokształcące; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego przez V Liceum Ogólnokształcące; 

 zwiększenia wartości budowli Zespołu Szkół Sportowych w związku z budową  

drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz bieżni dwutorowej; 

 zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez Zespół Szkół Sportowych; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa remontu dachu budynku oraz 

modernizacji boiska Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych; 

 zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez Zespół Szkół Ekonomiczno 

– Ogrodniczych; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkół Budowlanych; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych; 
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 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

VII Liceum Ogólnokształcące;  

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez VII Liceum 

Ogólnokształcące;  

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Mechaniczno – Elektrycznych; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych; 

 zwiększenia wartości budynku Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1 – montaż 

hydrantów przeciwpożarowych, modernizacja ogrodzenia; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa odwodnienia budynku Zespołu Szkól 

Ogólnokształcących Nr 1; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1;  

 przekazania budynku mieszkalnego do Urzędu Miasta Tarnowa przez Zespół 

Szkół Technicznych;  

 otrzymania darowizny sprzętu i pomocy dydaktycznych od Grupy Azoty S.A.  

i 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; 

 zakupu sprzętu komputerowego przez Zespół Specjalnych Szkół 

Przyszpitalnych; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia Zespół Specjalnych 

Szkół Przyszpitalnych; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkół Plastycznych; 

 likwidacji zużytego  sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Plastycznych; 

 zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Muzycznych; 
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 zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez XVI Liceum 

Ogólnokształcącego; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, mebli  i wyposażenia 

sal lekcyjnych  przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4; 

 zakupu wyposażenia kuchni przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa hydrantów przeciwpożarowych  

i studni głębinowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku oraz 

modernizacji boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 5; 

 zakupu sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6; 

 likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 6; 

 zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół Specjalnych 

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. 

 

 

3.4 Majątek przedszkoli zwiększył się o kwotę: 6 257 677,97 zł   i łącznie wynosi 

40 073 349,87 zł w konsekwencji  działań tych jednostek, a w szczególności:  

 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 4; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 5; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa modernizacji kuchni Przedszkola 

Publicznego nr 5; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 14; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 15; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 17; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 18; 

 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 19; 
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 przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku 

Przedszkola Publicznego nr 27; 

 zwiększenia wartości budynku Przedszkola Publicznego nr 32 w związku z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej; 

 zakupu pomocy dydaktycznych, mebli i pozostałego wyposażenia; 

 likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia.  

 

 

 

 

3.5 Majątek instytucji kultury zwiększył się o kwotę: 113 582,40 zł i łącznie wynosi 

29 807 365,49 zł w konsekwencji  działań tych instytucji, a w szczególności:  

 

 zakupu sprzętu komputerowego  i oprogramowania  przez  Miejską Bibliotekę 

Publiczną; 

 zakupu oraz otrzymania darowizny księgozbioru przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną; 

 likwidacji części  księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną; 

 wykonanie zabudowy fryzjerni i garderoby przez Teatr im. L. Solskiego; 

 zakupu sprzętu komputerowego przez Teatr im. L. Solskiego;  

 likwidacji sprzętu elektroakustycznego i pojazdu marki SKODA przez Teatr im. L. 

Solskiego;  

 zakup samochodu Toyota Verso przez Tarnowskie Centrum Kultury; 

 zakup serwera do kina i stołu mikserskiego  przez Tarnowskie Centrum Kultury; 

 sprzedaż samochodu Ford Galaxy przez Tarnowskie Centrum Kultury; 

 zakupu dzieł sztuki przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

 

 

3.6 Majątek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Gminy 

zwiększył się o kwotę 4 969 161,52 zł i łącznie wynosi  74 737 790,35 zł  

w konsekwencji  działań tych jednostek, a w szczególności:  

 

 zakupu sprzętu medycznego: aparatu do znieczulania, vidokolposkopu, zestawu 

laparoskopowego, defibrylatorów, inkubatorów, koła porodowego, stanowisk 

noworodkowych otwartych, aparatu do urodynamiki, w związku z realizacja 

projektu „Świadoma mama - zdrowe dziecko - lepsze jutro - program 

zwiększenia urodzeń  w Tarnowie i powiecie Tarnowskim”, 

 zakupu echokardiografu, łóżek do nowego pawilonu, respiratorów stacjonarno-

transportowych, narzędzi artroskopowych do operacji endoskopowej stawu 

biodrowego, 
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 zakończenia budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych na 

terenie szpitala, 

 przebudowano i zmodernizowano kuchnie szpitala. 
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3.7 Majątek jednoosobowych spółek Gminy zwiększył się o kwotę 29 858 886,58 zł  

i wynosi 276 680 440,86 zł w konsekwencji  działań spółek, a w szczególności:  

 

 zakupu ładowarki, zamiatarki, piaskarko - solarek, pojazdów ciężarowych przez 

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

 likwidacji piaskarko - solarek, pojazdów ciężarowych przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  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, 

 zakupu dziesięciu nowych autobusów przez  Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Sp. z. o. o, 

 złomowanie  pięciu autobusów przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. 

z. o. o, 

 budowy woliery dla dzikich zwierząt, boksów dla psów w Azylu przez 

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

 zakupu ładowarki teleskopowej, trzech samochodów ciężarowych,  trzech 

piaskarek, dwóch pługów,  dwóch ciągników, przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z. o.o., 

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

Specjalistycznych Sp. z. o.o., 

 zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia zmodernizowanej części budynku 

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

 zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu medycznego przez Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z. o.o., 

 zakończenia budowy budynku wielorodzinnego ul. Sportowa 7 przez 

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

 zakupu sprzętu komputerowego przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego  Sp. z. o.o. 

 

 

 

3.1.7 Udziały Gminy w spółkach zmniejszyły się o kwotę 10, 00 zł i wynoszą 134 296 
740,00 zł z powodu:  
  

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło wykreślenie Spółki Nox Control 

Sp. z o.o. z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 9a tej ustawy. 

Zgodnie z tym przepisem podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego 
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Rejestru Sądowego, w terminie do końca 2015 r. (tak jak to było w przypadku tej 

Spółki) uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 roku, a wpisy w 

dotychczasowym rejestrze sądowym z dniem 1 stycznia 2016 roku utraciły moc na 

podstawie art. 9 ust. 2a w/w ustawy.  

O wykreśleniu Spółki z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 roku Gmina Miasta 

Tarnowa została powiadomiona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pismem z dnia 19 stycznia 

2016 r. znak: KRS XII.INF.S-520-36/16. 

 

 

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, 

 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 niezabudowanej położonej przy ul. Dojazd, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kochanowskiego, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy  Al. Jana Pawła II, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Piaskowej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Jarej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Krzyskiej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sosnowej, 
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 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lwowskiej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piłsudskiego, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chemicznej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Komunalnej, 

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

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kolejowej 58, 

 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 2016 r. 

wymierne korzyści finansowe w postaci dochodu w łącznej kwocie: 13 872 692,97 zł 

 w tym:  

 w wysokości 75 143,71 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, 

 w wysokości 2 691 054,30 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, 

 w wysokości 366 549,07 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, 

 w wysokości 1 129 253,80 zł wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych, 

 w wysokości  6 117 799, 46 zł z wpłat z tytułu odpłatnego zbycia praw 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 w wysokości  3 359 284,43 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 = 879 500,00 zł 

 

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

100% udziałów = 3 195 500,00 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% = 27 005 500,00 zł 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

100% = 32 733 500,00 zł 

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. 

100% = 20 986 500,00 zł 

 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. 

100% = 13 273 500,00 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 

 

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 2016 r. nie posiadała lokat bankowych.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

 

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

 

 


