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I - TARNOWIANIE
A) Mieszkańcy
Według danych ewidencji ludności w Tarnowie zameldowanych jest 118,821 mieszkańców (na pobyt stały 116.304
mieszkańców i na pobyt czasowy 2.517 mieszkańców). W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych, w
2005 roku wydano dowody osobiste 16.368 mieszkańcom Tarnowa. Nowe dowody osobiste posiada juŜ 55.599
tarnowian. Akcja ta trwa nadal. W roku 2006 z wnioskami o wydanie nowego dowodu winny wystąpić osoby, które
posiadają dowody wydane w latach 1992 - 1995.
B) Komunikacja
W Tarnowie zarejestrowanych jest 43 292 pojazdów w tym 32 459 samochodów osobowych i 5 947 cięŜarowych. 62
tysiące osób jest uprawnionych do kierowania pojazdami. W 2005 roku wydano 8 450 krajowych praw jazdy oraz 317
zagranicznych.
C) Ochrona zdrowia i opieka społeczna
I. Zadania z zakresu opieki zdrowotnej
W 2005 roku kontynuowano działania zmierzające do poprawy kondycji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala im. E.
Szczeklika. Obejmowały między innymi pozyskanie przez Szpital długoterminowej poŜyczki Skarbu Państwa, ze
środków ustalonych w rezerwie ustawy budŜetowej na 2005 rok, przeznaczonych na restrukturyzację finansową
zakładów opieki zdrowotnej oraz na dotacje. Szpital zaciągnął wspomnianą poŜyczkę w kwocie 6 100 000 złotych.
Zaciągnięta poŜyczka przeznaczona została na spłatę najpilniejszych zobowiązań wymagalnych, w tym zwłaszcza
wobec pracowników Szpitala z tytułu tzw. "ustawy 203" i innych zobowiązań cywilno i publicznoprawnych.
Wykorzystanie poŜyczki spowodowało poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala. dalszą realizację przez Dyrekcję
Szpitala programu naprawczego, zakładającego zbilansowanie bieŜącej działalności Szpitala.
W wyniku podjętych działań obniŜeniu uległ poziom zobowiązań oraz zahamowany został proces narastania zadłuŜenia
Szpitala.
Znaczącej poprawie uległy jego wyniki ekonomiczne. Dowodem na to stwierdzenie jest fakt, iŜ 2005 rok Szpital
zakończył niewielkim wprawdzie ale zyskiem (129 tys zł.). Z dodatnim wynikiem finansowym Szpitala mamy do
czynienia po raz pierwszy od czasu gdy Gmina Miasta Tarnowa przyjęła wobiec niego obowiązki organu
załoŜycielskiego, czyli od 1999 roku. Poprzednie lata Szpital kończył kilkumilionowymi stratami ( w granicach od 3,4 do
6,6 mln. zł. ).
Szpital znacząco umocnił pozycję rynkową - w rankingu "Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano w październiku
2005 r. Szpital został sklasyfikowany na 66 miejscu w kraju w kategorii szpitali publicznych wielospecjalistycznych i
onkologicznych (2004 r. - pozycja 77).
Mościckie Centrum Medyczne udzielało w 2005 roku świadczeń zdrowotnych o róŜnych profilach. W zakresie lecznictwa
stacjonarnego dysponowało 40 łóŜkami Oddziału dla Przewlekle Chorych (jedyny oddział o takim profilu na terenie
Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego), gdzie w minionym roku przyjęto ponad 360 osób, realizując 14 735 osobodni.
Centrum udzieliło takŜe ponad 115 tys. porad (porad specjalistycznych, lekarza podstawowej opieki medycznej,

stomatologa i innych).
Pod względem finansowym Centrum zakończyło rok ubiegły zyskiem księgowym wynoszącym około 400 000 zł.
Osiągnięty na koniec 2005 r. wynik finansowy Centrum jest efektem działań restrukturyzacyjnych, podjętych w 2004
roku i kontynuowanych w ubiegłym roku. Centrum pozyskało nadto w 2005 r. długoterminową poŜyczkę Skarbu
Państwa, na mocy wspomnianej wyŜej ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. PoŜyczka wyniosła kwotę 891 341 złotych i była przeznaczona na spłatę
zobowiązań, szczególnie wobec pracowników.
W ramach modernizacji bazy lokalowej wykonano prace polegające na dostosowaniu łazienek i sanitariatów Oddziału
dla Przewlekle Chorych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz adaptacji szybu windowego i wymianie windy. Na
zadanie te wydatkowało w sumie ponad 372 tys. zł. Źródłami pokrycia finansowego wykonanych zadań były: dotacja
Gminy Miasta Tarnowa - 150 tys. zł., środki PFRON - niespełna 147 tys. zł. i środki własne Centrum w kwocie prawie
76 tys. zł.
MCM uzyskało równieŜ środki z budŜetu Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 80 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego.
Zespół Przychodni Specjalistycznych, największy świadczeniodawca na terenie Tarnowa i subregionu w zakresie
specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, zakończył rok 2005 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad
350 tys. zł., który moŜe przeznaczyć na dalszy rozwój.
Mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, zespół uzyskał dotację w kwocie 450 tys. zł. Ze środków tych zmodernizowano pracownię analityczną i
pomieszczenia diagnostyczne, zakupiono sprzęt komputerowy oraz zmodernizowano szatnie dla personelu i pacjentów.
Dalszej poprawie uległy warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, dzięki przeprowadzeniu za środki UE, Gminy Miasta
Tarnowa i własne zakładu prac inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych.
Zakończono realizację rozbudowy Przychodni przy ul. Mostowej 6, uzyskując na ten cel w 2005 r. środki ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 1 421 tys. zł. (pozostałe środki
ZPORR w kwocie ponad 1 737 tys. zł. powinny wpłynąć w 2006 roku), środki budŜetowe Gminy Miasta Tarnowa w
kwocie 400 tys. zł.
W sumie inwestycja o wartości ponad 4 398 tys. zł. sfinansowana zostanie z następujących źródeł :
a) ZPORR - 3 158 412 zł.
b) Gmina Miasta Tarnowa - 400 000 zł.
c) PFRON - 150 000 zł. ( dofinansowanie w 2004 roku ).
d) ZPS - 689 982 zł.
Uroczyste przekazanie inwestycji do uŜytku miało miejsce w dniu 28 stycznia 2006r. Obecnie trwają czynności
rozliczeniowe.
Wykonanie inwestycji pozwoli na osiągnięcie właściwych warunków sanitarno - technicznych obiektu, zgodnych z
wymogami Unii Europejskiej oraz pozwoli utrzymać wysoki standard świadczonych usług medycznych. Dzięki tej
inwestycji rozwiązaniu uległ problem zabezpieczenia odpowiednich warunków lokalowych dla Przychodni Chorób Płuc,
działającej dotąd w budynku przy ul. Wałowej, skąd przeniesiona została do budynku przy ul. Mostowej. Nowe
pomieszczenia zyskał takŜe Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcy6ch i Rehabilitacji Dzieci, Poradnia Zdrowia
Psychicznego, Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia oraz pracownie diagnostyczne. W ramach
inwestycji zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in. aparat rtg, densytometr, aparat usg, aparat eeg.
II. Zadania z zakresu opieki społecznej:
W 2005 r. w Domu Dziecka Nr 1 (ul. Brodzińskiego 14) przebywało łącznie 40 dzieci, 5 wychowanków
usamodzielniło się a 4 kontynuuje naukę. Do rodzin naturalnych powróciło 3 dzieci. Samodzielne lokale mieszkalne
otrzymało 4 wychowanków.
Dom Dziecka Nr 2 (ul. Chyszowska 3) objął swoją opieką 43 dzieci, w tym 7, które wymagały specjalistycznej
opieki medycznej. Po uregulowaniu sytuacji prawnej 8 wychowanków zostało adoptowanych, a 2 wychowanków
powróciło do naturalnej rodziny. W ramach dostosowania obiektu do obowiązujących standardów przeprowadzono
remont dachu oraz klatki schodowej za łączną kwotę 102.547 zł.
W Pogotowiu Opiekuńczym (ul. Wita Stwosza 6) przebywało łącznie 107 dzieci. Placówka organizuje zajęcia
terapeutyczne, edukacyjne, opracowuje opinie dla szkół i sądów, prowadzi takŜe terapie rodzin. Pogotowie Opiekuńcze
świadczy usługi psychologiczno - pedagogiczne dla nauczycieli i rodziców w ramach Społecznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej (w 2005 r. poradnia udzieliła specjalistycznej pomocy 24 osobom).
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej (ul. N. M. Panny 3) przeprowadzono 1646 interwencji. Do ośrodka zgłosiło się
883 klientów, w tym: 337 osób z terenu miasta Tarnowa, 136 osób z terenu powiatu tarnowskiego oraz 410 osób,
które nie podały miejsca zamieszkania, bądź przebywały na terenie innych powiatów. Dominującymi zgłaszanymi
problemami były: przemoc, uzaleŜnienia, konflikty i kryzysy małŜeńskie, choroby zaburzenia psychiczne, myśli i
tendencje samobójcze, trudności finansowe, wychowawcze oraz utrata bliskich.
W Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych (ul. Szpitalna 53) przebywało 229
osób. W ciągu roku zmarło 34 osoby, 6 osób powróciło do środowiska, przybyło 26 nowych mieszkańców, 4 osoby
przeszły do innych Domów.
W placówce intensywnie realizowany był program naprawczy, zakładający dostosowanie Domu do standardów
określonych przepisami prawa. W 2005 roku :

•
•
•

zakończono rozbudowę i modernizację kuchni wraz z jadalnia i zapleczem socjalnym o łącznej wartości
1.100.000 zł,
wymieniono windę typu szpitalnego za kwotę 154.700 zł,
zaadaptowano pomieszczenia na dodatkowe łazienki i ubikacje za kwotę 201.000 zł

Kontynuowano wymianę okien, szaf wnękowych w pokojach mieszkalnych, krzeseł dla mieszkańców, materacy i
pościeli.
W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga 48 przebywało 100 pensjonariuszy. W ciągu roku zmarło 13
mieszkańców, 2 osoby powróciły do środowiska oraz zostało przyjętych 15 nowych mieszkańców. W ramach realizacji
programu naprawczego wykonano wymianę okien balkonowych w 61 pokojach mieszkalnych, holach i korytarzach oraz
przeprowadzono malowanie pokoi, korytarzy i pomieszczeń biurowych. Łączny koszt wykonanych prac remontowych
wyniósł 150 000 zł.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, (ul. PCK 8/2) zapewniał dzienną opiekę 55 osobom w wieku emerytalnym
(przeciętny wiek podopiecznych to ok. 70 lat) poprzez zaspokajanie ich potrzeb towarzyskich i kulturalnych, zajęcia
podtrzymujące psychofizyczną sprawność oraz wyŜywienie. Największą grupę stanowiły osoby samotne, chore i będące
w trudnej sytuacji materialnej.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy umieścił 25 dzieci w zastępczych formach opieki w tym 20 dzieci w rodzinach
adopcyjnych, 5 w rodzinach zastępczych.
Ośrodek pozyskał 52 osoby do sprawowania zastępczej opieki rodzinnej, z czego 47 osób to kandydaci na rodziny
adopcyjne, a 5 osób - kandydaci na rodziny zastępcze. Zdiagnozowano 67 kandydatów, z których zakwalifikowano 44
osoby do rodzinnych zastępczych form opieki i wychowania. Przeprowadzono szkolenia dla 36 osób - kandydatów na
rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz dla 24 rodzin pełniących funkcje rodziny zastępczej. W ramach poradnictwa
rodzinnego Ośrodek prowadził terapię systemową, indywidualną, konsultacje rodzinne, dwie grupy wsparcia dla rodzin
adopcyjnych i zastępczych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin naturalnych "Szkoła dla Rodziców".
Z wszystkich usług Ośrodka w 2005 r. skorzystało 794 osoby, z czego 354 to osoby z rodzin naturalnych, 286 z rodzin
zastępczych, a 154 z rodzin adopcyjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie oraz
własne i zlecone powiatowi. Plan wydatków w 2005 roku na pomoc społeczną wyniósł 14.517.110 zł., w tym :
11.944.880 zł. na realizację zadań własnych (gminy i powiatu - łącznie z dotacjami z budŜetu państwa) oraz 2.572.230
zł. na realizację zadań zleconych.
Na przestrzeni 2005 roku róŜnymi formami pomocy społecznej objęto 5.983 rodziny (25.137 osób w rodzinach).
Najwięcej osób skorzystało z zasiłków celowych, okresowych oraz pomocy w zakresie doŜywiana w formie gorących
posiłków i zasiłków z tym przeznaczeniem.
Podjęto równieŜ działania zmierzające do utworzenia w Tarnowie hostelu dla ofiar przemocy. W tym celu wykonana
została dokumentacja techniczna adaptacji części obiektu internatu przy ul. Szarych Szeregów dla potrzeb hostelu.
Realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Tarnowa na 2005 rok"
W ramach programu przez cały 2005 rok funkcjonował Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w którym udzielano porad i konsultacji mieszkańcom miasta. Skorzystało z nich 1039 osób,
w tym 317 osób z porad prawnych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie wszczęła
postępowanie mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego wobec 177 osób naduŜywających alkoholu. Do
sądu skierowano 64 wnioski o przymusowe leczenie.
W 2005 r. Członkowie Komisji przeprowadzili kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz
sprzedaŜy alkoholu nieletnim w 81 placówkach handlowych i gastronomicznych na terenie Tarnowa. Działania kontrolne
przeprowadzono we współpracy z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Komendą Miejską
Policji.
W tarnowskich szkołach realizowane były programy profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców z
zakresu alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. W 2005 r. programami profilaktycznymi objęto łącznie ok. 3100
uczniów, 71 nauczycieli, 19 wychowawców świetlic środowiskowych oraz ok. 500 rodziców. Na to zadanie wydatkowano
łącznie 47 879 zł.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki
uzaleŜnień dofinansowywano z budŜetu Gminy Miasta Tarnowa na łączną kwotę 233.824 zł:

•
•
•
•
•
•
•

funkcjonowanie 10 świetlic opiekuńczo-wychowawczych do których uczęszczało około 500 wychowanków,
funkcjonowanie 2 Telefonów Zaufania,
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki UzaleŜnień,
działalność grup wsparcia,
działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie łazienki dla bezdomnych,
działalność Domu dla Bezdomnych MęŜczyzn

W grudniu zakupiono paczki choinkowe na zabawę świąteczno-noworoczną dla 80 dzieci z rodzin ubogich i
dysfunkcyjnych.
Ponadto ze środków budŜetu Miasta przekazano kwotę 120 tys.zł na utworzenie Ośrodka Leczenia UzaleŜnień przy
Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie.
D) Edukacja, sport i turystyka
W 2005 r. Wydział Edukacji Sportu i Turystyki nadzorował pracę i funkcjonowanie 81 szkół i placówek oświatowych, w
których przebywa i kształci się 29.503 dzieci/uczniów w 1122 oddziałach. Prowadził równieŜ rejestr szkół i placówek
niepublicznych przekazując dotacje na ich funkcjonowanie.
Wydział Edukacji systematycznie nadzorował i weryfikował przygotowywanie arkuszy organizacyjnych prowadzonych
jednostek oraz aneksów do arkuszy. Koordynował współpracę z dyrektorami w zakresie zatrudniania i zwalniania
nauczycieli oraz opracowywał opinię w sprawie powoływania osób na stanowiska kierownicze i stanowiska

wicedyrektorów.
Na bieŜąco prowadził prace związane z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją i przekształcaniem nadzorowanych
jednostek. Przygotował 58 projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących nadzorowanych jednostek, większość w
zakresie restrukturyzacji (przekształcenia i likwidacje szkół i placówek oświatowych), takŜe zgód na zawarcie
porozumień i zaciąganie zobowiązań budŜetowych, stypendiów, nagród i regulaminów. Wśród nich równieŜ uchwałę
dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji miasta Tarnowa. Opracowywał 60 projektów zarządzeń Prezydenta głównie w
sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego i powołania komisji
konkursowych na stanowisko dyrektora w placówkach prowadzonych przez GMT. Prowadził kontrole w nadzorowanych
placówkach, dokonywał cząstkowych ocen pracy dyrektorów, przygotowywał wnioski do nagród Prezydenta, Kuratora
Oświaty oraz odznaczeń państwowych. Rozpatrywał wnioski w sprawie nadania imienia 3 szkołom (G Nr 1, 2 i IV LO).
W minionym roku zakończono przetarg na menagera projektu System Wspomagania Zarządzania Edukacją
EduNet i współtworzono materiały do strategii rozwoju edukacji, którego koszt wyniósł 2,4 mln złotych z czego 75%
pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Na bieŜąco redagowano BIP i zbierano dane do nowego ogólnopolskiego
Systemu Informacji Oświatowej. Prowadzono miejski rejestr jednostek i zakładów budŜetowych dot. wynajmu i
dzierŜawy mienia komunalnego obejmujący ok. 600 umów.
Wydział edukacji nadzorował 56 oddziałów integracyjnych w szkołach masowych, do których uczęszczało 239 dzieci
niepełnosprawnych oraz działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (432 uczniów). W 2005 r. wydano
80 skierowań do klas integracyjnych i 119 - do nauczania indywidualnego.
Na terenie miasta Tarnowa zatrudnionych jest 2746 nauczycieli, posiadających róŜny status zawodowy (w tym:
nauczycieli mianowanych - 1087, nauczycieli dyplomowanych - 1098). W ubiegłym roku 47 Komisji Egzaminacyjnych
przeprowadziło 101 egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego. Zorganizowano 11 konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, wydano 109 decyzji
administracyjnych (akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego), koordynowano uzupełnienia
i dopełnienia etatów 60 nauczycieli. Prowadzono komputerowy bank informacji dla osób poszukujących pracy - 900
osób zarejestrowanych, z których ok. 200 znalazło zatrudnienie w ubr.
Kolejny rok Wydział podejmuje systemowe działania w dziedzinie wychowania i profilaktyki zagroŜeń dzieci i młodzieŜy
na terenie miasta Tarnowa współpracując przede z wszystkim z koordynatorem działań w tym zakresie Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną oraz wszystkimi instytucjami w mieście, którym problematyka
ta jest bliska (zorganizowano 2 konferencje miejskie, spotkanie Oświata-Kultura, 2 spotkania Oświata-Kościół, 4
spotkania dot. kształcenia niepełnosprawnych, takŜe wiele spotkań z dyrektorami szkół i placówek dotyczących
organizacji nowego roku szkolnego, spraw finansowych, kadrowych, wyników rekrutacji do szkół oraz egzaminów,
szkoleń /np. program PAPS/, zmian w przepisach oświatowych itp.) oraz uroczystość miejską z okazji Dnia Edukacji.
Zakupiono ze środków GMT dla 50 placówek program Opiekun Ucznia w Internecie Firmy SoftStory z Tarnowa
zabezpieczający dostęp do niepoŜądanych stron.
Od 2003 r. wydawany jest przez Wydział Informator - Oferta Edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa
skierowany do gimnazjalistów z Tarnowa i powiatów ościennych, od ubiegłego roku rozszerzony o wersję elektroniczną
na stronie internetowej miasta, obejmującą równieŜ ofertę dla szkół podstawowych. Odbyły się II Miejskie Targi
Edukacyjne zorganizowane przez Wydział przy współpracy z OHP w Tarnowie. Po raz pierwszy przeprowadzono
elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, którego efekty zamieszczone są takŜe na stronie
internetowej miasta (Firma Vulcan).
Uczniom uzdolnionym przyznano 80 Stypendiów Prezydenta Miasta Tarnowa. Prowadzona była opieka pedagogicznoadministracyjna nad MłodzieŜową Radą Miasta Tarnowa (przygotowanie uchwały i nowego statutu).
Kolejny rok realizowano rządowy program Wyprawka szkolna, rozprowadzono 254 komplety podręczników na kwotę
21.503,70 zł.
Nowym i złoŜonym zadaniem WESiT jest przydzielanie stypendiów. Projekt stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w mieście Tarnowie realizowany był w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne ZPORR i współfinansowany ze środków EFS (68%) oraz budŜetu państwa (32%).
Wartość projektu w roku szkolnym 2004/2005 wynosiła 915.960 zł. ZłoŜono 816 wniosków, z czego 573 osobom
przyznano stypendia w wysokości 1.500 zł. W roku szkolnym 2005/2006 rozpatrzono 1.411 wniosków, przyznano 814
stypendiów, kwota otrzymana na ten cel 1. 417.400 zł.
Stypendia z projektu Małopolski program stypendialny dla studentów, realizowano równieŜ w ramach ww. działania 2.2
zawartego w ZPOR, przeznaczone były dla studentów zameldowanych w Tarnowie, posiadających trudną sytuację
materialną. W roku 2004/2005 rozpatrzono 150 wniosków, a przyznano 26 stypendiów w wysokości 2500 zł, a w roku
2005/2006 złoŜono 69 wniosków, przyznano 36 stypendiów.
WESiT prowadzi równieŜ działalność w zakresie przyznawania szkolnych stypendiów socjalnych. Ogółem w 2005 r.
Gmina rozdysponowała na ten cel kwotę 541.557 zł. Od I-VI rozpatrzono 3969 wniosków, a przyznano stypendia 1324
uczniom na kwotę ok. 80.300 zł, od IX-XII rozpatrzono ok. 1800 wniosków uprawnionych, wypłacono stypendia 1782
uczniom na kwotę 461.257 zł. Ponadto wypłacono ok. 90 osobom zasiłki szkolne, których wielkość wahała się w
granicach 220 - 270 zł. W minionym roku od IX-XII przekazano na ten cel kwotę 21.251 zł.
GMT jako zadanie wynikające z ustawy o systemie oświaty realizuje takŜe dowóz dzieci do szkoły tam, gdzie odległości
w ramach obwodów są większe niŜ wymagają przepisy (np. gimnazja odległość ponad 4 km Gimnazjum Nr 11 - 69
uczniów, bilety 5-miesięczne na autobusy MPK). Ponadto zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty dowozi się 48
dzieci niepełnosprawnych, a 1 uczeń otrzymuje zwrot kosztów dowozu do szkoły.?
Referat Sportu i Turystyki
1.

2.
3.

Nadzorowano działalność dwóch zakładów budŜetowych Gminy Miasta Tarnowa tj. Tarnowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz do 31 sierpnia 2005 r. Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi
Turystyki.
Nadzorowano działalność 80 podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej, w tym 36 uczniowskich
klubów sportowych.
Wykonywano czynności związane z realizacją zadań Gminy Miasta Tarnowa przez organizacje pozarządowe w
ramach zawartych 27 umów dotacji.

4.

Wydano 11 decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na organizację sportowych imprez masowych i 1 w
zakresie prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających
w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Przygotowano i koordynowano realizację programu Ferie zimowe - Tarnów 2005. W ramach programu
zorganizowano dla dzieci i młodzieŜy zajęcia w szkołach, imprezy rekreacyjne i zajęcia w tarnowskich klubach
sportowych oraz w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a takŜe wyjazdy na narty. W programie udział
wzięło kilkadziesiąt tysięcy uczestników.
6. Przygotowano i koordynowano realizację programu Lato w mieście - Bezpieczne wakacje Tarnów 2005. W
ramach programu zorganizowano 13 półkolonii w tarnowskich szkołach oraz zajęcia i imprezy rekreacyjne w
tarnowskich klubach sportowych i w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W programie udział wzięło
kilkadziesiąt tysięcy uczestników.
7. Realizowano i współrealizowano przedsięwzięcia z miejskiego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych.
W imprezach udział wzięło około 75 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieŜy.
8. Realizowano w Tarnowie projekt Międzynarodowy rok sportu i wychowania fizycznego. W ramach projektu
zrealizowano między innymi VI Tarnowską Olimpiadę Przedszkolaków, cykl 11 turniejów z okazji Święta
Niepodległości, cykl 20 imprez pn. Sportowe Mikołajki.
9. Realizowano uchwałę nr XIX/317/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie
rodzajów wyróŜnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania - przygotowano i
przeprowadzono w Tarnowskim Teatrze uroczystość wręczenia nagród, podczas której w oparciu o cytowaną
uchwałę nagrody i wyróŜnienia za osiągnięcia z roku 2004 otrzymali tarnowscy sportowcy, trenerzy i
działacze.
10. W ramach miejskiego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych oraz programów "Ferie zimowe- Tarnów
2005" i "Lato w mieście - Bezpieczne wakacje Tarnów 2005" zlecono i nadzorowano realizację przez
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14 przedsięwzięć w zakresie sportu i rekreacji.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Podstawowe dane z działalności sportowo - rekreacyjnej za 2005 r.W 2005 r. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował łącznie 126 edycji zawodów, w których uczestniczyło 11890 osób zarejestrowanych w protokołach z
zawodów. W 62 imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez TOSiR wzięło udział 8813 osób.
Rodzaj rozgrywek TSZS
koordynowanych przez TOSiR

Ilość
edycji

Ilość
uczestników

Miejsce w klasyfikacji
na 22 powiaty

Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej

40

1760

V

Małopolska Gimnazjada
MłodzieŜy

42

2140

III

Małopolska Licealiada MłodzieŜy 32

2460

VII

Razem

6360

114

Wśród imprez organizowanych przez TOSiR były takŜe zawody o randze ogólnopolskiej:
1. Puchar Polski w Pływaniu Swobodnym 29 styczeń 2005 r.
2. Mistrzostwa Polski Juniorów we Wspinaczce Sportowej 25 - 27 czerwiec 2005 r.
Dane z udostępniania Obiektów:
Obiekt

Ilość wstępów

Pływalnia Letnia Al. Tarnowskich 1

24602

Pływalnia Kryta ul. Piłsudskiego 30

250049

Lodowisko ul. Wojska Polskiego 14

9356

Siłownia ul. Wojska Polskiego 14

6720

Lodowisko Tarnowski Rynek

18941

Hala Sportowa ul. Krupnicza 8a
Usługi (siłownia, sauna, tenis stołowy)

5335

Poprawa stanu bazy sportowej - inwestycje:
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót remontowych Pływalni Letniej Al. Tarnowskich 1
polegających na wymianie kanalizacji, wykonaniu nowych obrzeŜy z kostki brukowej, brodzików do płukania nóg,
wygrodzenie niecek. Łączna wartość robót wynosi 128.037,26zł brutto (104.948,35zł netto). W 2005 r. zrealizowano I
etap prac o wartości 70.000zł brutto (57.377zł netto).
E) Kultura
W Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego zagrano 241 spektakli, które obejrzało 24 852 widzów. Przygotowano 8
premier własnych i zaprezentowano 24 przedstawienia innych Teatrów. Jak co roku Teatr zorganizował IX Festiwal
Komedii Talia i I Jesienny Salon Sztuki z okazji 150 rocznicy śmierci A. Mickiewicza pod patronatem Prezydenta Miasta.
Ponadto uczestniczył w dwóch Międzynarodowych Festiwalach : nagroda ( "Aktor Europy" - na Festiwalu Bitola 2005) .
Spektakl "Fraszka cnota!" wg J. Kochanowskiego zaprezentowano w Warszawie w ramach Dni Kultury i Literatury
Staropolskiej a "Spytaj się serca" na II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga ( nagroda
"Złotego Liścia"). W Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej spektakle "Szafa" wg Olgi
Tokarczuk i Hanny Krall oraz "Krynicki ostaniec" wg H. Cyganika otrzymały nagrody Ministra Kultury.
Z okazji Roku Tadeusza Kantora Teatr przygotował spektakl Krzysztofa Miklaszewskiego "Sceny z umarłej klasy" oraz
zorganizował Festiwal Tadeusza Kantora uwieńczony wmurowaniem tablicy pamiątkowej w gmachu I LO w Tarnowie.
Swoje spektakle Tarnowski Teatr prezentował w 25 Teatrach i ośrodkach kultury w Polsce (Warszawa, Kraków, Kielce,
Elbląg, Zamość, Krynica, Nowy Sącz). Uczestniczył w Zamojskim Lecie Teatralnym, Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
w Krynicy, Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Warszawie, Festiwalu Andersena w Krakowie (
"KsięŜniczka na ziarnku grochu" - nagroda aktorska) . Ponadto był organizatorem 11 Tarnowskich Salonów Poezji ,
spotkań integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi "Na skrzydłach po drabinie" oraz spotkań i dyskusji z cyklu
"Czytanie dramatu współczesnego". W ramach działań edukacyjnych w Teatrze wraz z Wydziałem Edukacji, Sportu i
Turystyki Urzędu Miasta oraz I LO i Tarnowską Fundacją Kultury rozpoczął realizację projektów: "Tarnowska Akademia
Antyczna" (warsztaty , przygotowanie premiery wg "śab" Arystofanesa) oraz "Pogotowie baśniowe" (26 spektakli, 2000
widzów w drugim półroczu 2005 r.).
W 2005 roku Tarnowski Teatr pozyskał kwotę 90 000 zł z Ministerstwa Kultury oraz 15 000 z Urzędu Marszałkowskiego
na organizację IX Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii "Talia".
Galeria Miejska BWA zorganizowała, współorganizowała oraz brała czynny udział w 39 zdarzeniach artystycznych na
terenie Tarnowa (36) oraz Polski (3). Miejsca: sale wystawiennicze "PasaŜ Tertila", "Galeria Hotelu Tarnovia", "Ander
PasydŜ", "Sala Lustrzana", Warszawa-Wrocław, i inne. Były to m. in. wystawy: Artyści tarnowscy: Witold Pazera,
Teresa Szuszkiewicz-Spryszak, Mateusz Kudrański, Tomasz Pacanowski, Andrzej Tylko, Michał Poręba, Jacek Wróbel,
Wojciech Dziurawiec, Jan Matras, Piotr Barszczowski, Anna Śliwińska-Kukla, Dorota Bernacka, Renata StadlerRawińska, Aleksandra Zuba-Benn.
Artyści spoza terenu Tarnowa i Polski: Basia Roszak (Szkocja), Yuriy Kovalskyy (Ukraina), Adam Szentpetery
(Słowacja), "Współczesna grafika czeska" (wystawa zbiorowa), "Sztuka KsiąŜki" (międzynarodowa wystawa zbiorowa),
Cyprian Biełaniec, Katarzyna Czuchnowska, Marek Raczkowski, Krystyna Misiak, Michał Misiak, Zdzisław Beksiński,
Eugeniusz Gerlach, Jarosław Derwisz. Wystawy i zdarzenia cykliczne: "Tarnowskie Klimaty 2005" - międzynarodowy
konkurs na dzieło plastyczne (biennale), "Salon Jesienny ZPAP" - coroczny przegląd dorobku tarnowskiego środowiska
plastycznego, "Art. Fest" - coroczny interdyscyplinarny festiwal sztuki. Wystawy organizowane na zasadzie wyłączności
(pokazy ogólnopolskie) - Janusz Fogler (Warszawa), Ryszard Horowitz (USA), Jerzy Skolimowski (USA), Wojciech
Druszcz (Warszawa). Zdarzeniom artystycznym towarzyszyły koncerty min.: Jan Ptaszyn Wróblewski, Paweł Tartanus,
"Adam Pierończyk Trio". W piwnicach galerii "Ander PasydŜ" odbyły się dwie imprezy promujące młodych twórców w
ramach programu "Niebieska tabletka dla kultury". W salach wystawienniczych odbyło się szereg zajęć edukacyjnych,
wykładów oraz spotkań autorskich (uczniowie oraz studenci). W roku 2005 galeria Miejska opracowała i realizowała
projekty autorskie: "Wokół człowieka - zgodnie z ustawą równych szans" oraz "Znaki czasu" współfinansowane przez
Ministerstwo Kultury. Wszystkim zdarzeniom artystycznym towarzyszyły druki ulotne, foldery, plakaty oraz katalogi.
Galerię wystawienniczą w PasaŜu Tertila odwiedziło około 8500 osób.
W 2005 roku Galeria Miejska BWA pozyskała kwotę 110 000 zł z Ministerstwa Kultury na zadanie " Wokół człowiekazgodnie z ustawą równych szans".
W Tarnowskim Centrum Kultury zrealizowano w sumie 1 109 spotkań edukacyjnych i zajęć stałych (np. cykl
edukacyjnych multimedialnych spotkań poświęconych historii i kulturze Tarnowa, warsztaty teatralne, spektakle,
wystawy edukacyjne, próby zespołów muzycznych, spotkania klubów, lekcje Szkoły Muzyków Rockowych S.M.Rock,
zajęcia Autorskiej Pracowni Plastycznej). Odbył się kolejny festiwal najlepszych polskich filmów fabularnych - 19
Tarnowska Nagroda Filmowa oraz XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki śeglarskiej "BEZAN", w ramach którego odbyły się
4 koncerty.
Odbyło się 9 projekcji w ramach cyklu "CZWARTY ek stra FILM". W Amfiteatrze Letnim miało miejsce 10 imprez oraz 12
spotkań edukacyjno-sportowych (m.in.- koncert pieśni patriotycznych "śeby Polska Była Polską", Filmy Pod Gwiazdami,
"Polski Folklor - Tańczą Na Ludowo" polskie zespoły polonijne z USA i Kanady, koncert SBB, turnieje brydŜowe).
Zorganizowano 4 koncerty w ramach Międzynarodowego Spotkania Kultur oraz 9 koncertów w ramach Klubu

Jazzowego Centrum (wystąpili m.in. KBD trio & Brad Terry, The Globtrotters, Joachim Mendel, Steve Logan, Arek Skoli
oraz grupa ?R2), a takŜe 26 pozostałych koncertów i imprez (Zaduszki DŜemowe, Rockowe Opłateczki, Rockowe
Wydmuszki - Liam Mac Murry, Andrzejkowa Noc Kabaretowa, W Rytmach Lata - teatry uliczne, pokazy, koncerty).
TCK nawiązało współpracę z tarnowską młodzieŜą z Nieformalnej Grupy "Czemu nie" (4 projekcje filmowe) oraz z
Tarnowską Alternatywą, która w ramach cyklu "Niebieska tabletka dla kultury" zorganizowała z TCK 2 koncerty, 2
wystawy.
TCK było współorganizatorem 10 imprez oraz 5 spotkań. Odbyło się 13 wystaw oraz 1 187 seansów w kinie "Marzenie".
W 2005 roku Tarnowskie Centrum Kultury pozyskało kwotę 5 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na XX Festiwal
Piosenki śeglarskiej "BEZAN".
W Miejskiej Bibliotece Publicznej oferowano czytelnikom: 357 533 ksiąŜki, 4 389 roczników czasopism, 42 557 kaset
ksiąŜki mówionej, 1 730 kaset video, 992 jednostek zbiorów Oddziału Starych Druków, 982 jednostek zbiorów
specjalnych (przeźrocza, płyty, mikrofilmy), 302 płyty CD-ROM, 70 płyt DVD - z których poprzez sieć 11 filii i 10
działów korzystało około 300 tys. ( czytelnicy korzystający ze zbiorów oraz osoby uczestniczące w spotkaniach
autorskich, lekcjach bibliotecznych, wernisaŜach wystaw, zajęciach podczas ferii i wakacji itp. ). W 2005 r. było 34 033
zarejestrowanych czytelników w wypoŜyczalniach oraz 34 826 osób odwiedzających czytelnie. MBP prowadzi działalność
wydawniczą ("Pozdrowienia dla Pana Andersena", "Aspiracje. Magazyn literacki młodych", "Cokoły moich wzruszeń"tomik poezji ). W MBP działają kluby czytelnicze: Grupa Młodych Autorów, Klub Przyjaciół KsiąŜki, Dyskusyjny Klub
KsiąŜki Mówionej, Klub Literacki ( dla emerytów ) oraz "biblioteczne przedszkola': Kącik Kubusia Puchatka, Kącik Misia
Uszatka, Kącik Krasnoludków. MBP jest laureatem wielu nagród i wyróŜnień, jest odznaczona medalem SBP
"Bibliotheca Magna Perennisque" - za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i
upowszechniania ksiąŜki w społeczeństwie (XI 2003).
W 2005 roku Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała z Ministerstwa Kultury kwotę 50 000 zł na utrzymanie filli oraz 86
000 zł na zakup nowości wydawniczych.
F) Bezpieczeństwo
Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej przeprowadzili 924 wspólnych patroli z Policją, interweniowali w 15584 przypadkach,
w tym 4276 razy na zawiadomienia mieszkańców oraz 276 razy w wyniku obserwacji kamer "monitoringu". W wyniku
ujawnionych wykroczeń pouczono 12195 osoby, nałoŜono 3035 mandatów karnych na kwotę 272400 złotych,
sporządzono 354 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Tarnowie, a 42 sprawy przekazano policji. 442 osoby
trafiły do Izby Wytrzeźwień, załoŜono 15 blokad na koło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
G) Miejski Rzecznik Praw Konsumenta
W 2005r. zgłoszono 303 spraw na piśmie. W sprawach tych wystąpiono w formie pisemnej do przedsiębiorcy celem
uzyskania stosownych wyjaśnień i tym samym doprowadzenia do załatwienia sprawy zgodnie z wolą konsumenta i ze
stosownymi przepisami prawa. W ten sposób załatwiono 222 sprawy, pozostało do załatwienia w roku bieŜącym 121
spraw (wraz ze sprawami z lat poprzednich).NaleŜy równieŜ wspomnieć, iŜ 62 sprawy miały swój negatywny dla
konsumentów finał, a 54 sprawy wyjaśniono w sposób, który nie był związany z odzyskaniem dla nich jakichkolwiek
środków pienięŜnych.
Ogółem w okresie sprawozdawczym udzielono około 7.500 porad osobiście lub przez telefon.
Łączna wartość załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw (w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła: około 145.000
zł. Ponadto w wyniku szybkich i natychmiastowych interwencji (osobiście lub przez telefon) udało się załatwić na
korzyść konsumentów kilkanaście spraw, na łączną kwotę 40.000 zł. - sprawy te nie były ewidencjonowane. W roku
2005 15 spraw skierowano do organów ścigania.
Ponadto 5 spraw skierowano na drogę postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Handlową lub
zwrócono się z prośbą o przekazanie akt juŜ wcześniej prowadzonego postępowania. W minionym roku 27 spraw
skierowano na drogę postępowania sądowego. NaleŜy nadmienić, Ŝe w w/w sprawach do 2-óch włączył się Rzecznik, a
4 sprawy zostały skierowane do Sądu w trybie wezwania do próby ugodowej.
Podjęto takŜe 3 sprawy z urzędu, dotyczyły one postępowań o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich. TakŜe
w roku 2005 wystąpiono do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o stosowną opinię w 6 sprawach. Nadto sporządzono i
skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego przeciwko przedsiębiorcom utrudniającym Rzecznikowi
Konsumentów ustawowe działania na rzecz ochrony konsumentów. Przedsiębiorcy (w ślad za złoŜonymi wnioskami o
ukaranie) zostali ukarani grzywną na łączną kwotę 1.000zł. + 320 zł koszty sądowe.
H) Miejski InŜynier Ruchu
Zatwierdzono 47 projektów stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu. Opracowano 4 własne projekty organizacji
ruchu. Opracowano koncepcję połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą Tuchowską z pominięciem ulicy Narutowicza.
Opracowano koncepcję i zmian w organizacji ruchu dotyczący ulic Mickiewicza i Alei Solidarności. Rozpatrzono 150
wniosków w sprawach zmian w organizacji ruchu dotyczących ustawienia bądź likwidacji znaków, moŜliwości wykonania
zjazdu oraz dotyczących miejsc postojowych.
Wydano 4 decyzje dotyczące wykorzystania dróg w sposób szczególny - na zorganizowanie zawodów i imprez z
wykorzystaniem dróg. Wydano 12 opinii w sprawie przebiegu dróg, lokalizacji zjazdów i koncepcji organizacji ruchu.
Nadzór nad Tarnowskim Zarządem Dróg Miejskich w zakresie prawidłowości oznakowania, organizacji i bezpieczeństwa
ruchu drogowego, który w 2005 r. wykonał m.in.:
1. Wymiana i ustawienie nowych znaków pionowych:
- znaki 465 szt.
- słupki 310 szt.
- bariera spręŜysta 20 mb.
2. Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas zawodów ŜuŜlowych i innych imprez:
- znaki i słupki 2 718 szt.
3. W ramach bieŜącego utrzymania poprawiono i ustawiono na powrót:
- znaki 1 135 szt.
- słupki 640 szt.
4. Odnowiono i wymalowano nowe oznakowanie poziome:
- powierzchnia ogółem 15 060,22 m2.
5. Sygnalizacja świetlna - utrzymanie ogółem 36 szt. w tym:
- stałoczasowych 17 szt.
- akomodacyjnych 5 szt.
- ostrzegawczych 7 szt.

- acyklicznych 7 szt.
- wzbudzanych 15 szt.
- odosobnionych 31 szt.
- skoordynowanych 4 szt.
- ogólnych 26 szt.
- dla pieszych 9 szt.
- dla pojazdów 1 szt.
6. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych w skrzyŜowaniach ulic:
- Lwowska - Starodąbrowska,
- Konarskiego - Dąbrowskiego - Gumniska,
7. Wybudowano sygnalizację świetlną acykliczną w skrzyŜowaniu Al. Jana Pawła II
z ul. Odległą i zjazdem do Osiedla Zielonego.
II - MIASTO
A) Finanse Miasta
Plan budŜetu Miasta Tarnowa na grudzień 2005 r. wyniósł po stronie dochodów 293.396.023 zł, a po stronie wydatków
314.114.828 zł. Miasto zaciągnęło poŜyczki w kwocie 3.997.155 i kredyty w kwocie 39.423.436 zł. Na spłatę w 2005
roku zaciągniętych poŜyczek i kredytów Gmina wydatkowała kwotę 30.616.059 zł, z czego poŜyczek - 1.012.000 zł i
kredytów - 29.604.059 zł.
B) ZadłuŜenie Miasta
Na koniec 2005 r. obciąŜenie gminy z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów wynosiło 100.423.424 zł. Od kredytów i
poŜyczek długoterminowych zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 4.775.171 zł. Odsetki od kredytów w rachunku
bieŜącym wyniosły 119.847 zł
Lp. Wyszczególnienie
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Dochody ogółem

293.396.023
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Wydatki ogółem

314.114.828
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Wynik (1 - 2)
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Saldo przychody i rozchody (a + b - c)
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- pozostałe środki z lat ubiegłych
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- zaciągnięte kredyty i poŜyczki

46.751.356

43.420.591

c

- spłacone kredyty i poŜyczki

30.616.053

30.616.059

C) Mienie komunalne
Na dzień 31.12.2005 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. (50,9%). Spółki te mają charakter uŜyteczności publicznej, ich działalność ma na celu przede
wszystkim bieŜące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta i regionu.

Nazwa spółki

Wynik finansowy netto (w tyś
zł)

20,0
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej

Miejski Zarząd Budynków
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Społecznego
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
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Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków
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Tarnowskie Wodociągi
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D) Gospodarka komunalna
Gospodarka wodno-ściekowa
W 2005 r. dokonano remontu rowu "k/Tuczarni" i bieŜącej konserwacji 2 potoków: Wątok i Klikowski na łącznej
długości 10,44 km za kwotę 56 797 zł, wykonano równieŜ zabudowę wyrwy na lewym brzegu potoku Wątok w rejonie
ul. NadbrzeŜnej Górnej Bocznej za kwotę 7 497,45 zł. W roku ubiegłym wykonano przebudowę rowu Olszynowego na
odcinku otwartym, od przepustu w ul. M. Dąbrowskiej do ujścia do potoku Mrozówka (993 mb) za kwotę 209 351,48 zł,
z której część (73 067,42 zł) pochodziła od firm, będących uŜytkownikami rowu. Przebudowa rowu polegającą na
odmuleniu jego koryta oraz ubezpieczeniu jego dna i skarp płytami aŜurowymi i koszami siatkowo-kamiennymi miała
na celu zwiększenie jego przepustowości i zmniejszenie zagroŜenia powodziowego w tym rejonie miasta. W sierpniu
rozpoczęto kolejny etap modernizacji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego koryta potoku Wątok, wraz z budową
alejki spacerowej, na odcinku od kładki na ul. Przesmyk do mostu na ul. Panny Marii (III sektor). Na realizację tego
zadania Gminie Miasta Tarnowa przyznana została z rezerwy celowej budŜetu państwa dotacja celowa w kwocie 1,0
mln zł. Pozostałą kwotę, ok. 0,5 mln zł stanową środki własne Gminy. Wartość robót wykonanych w br. wyniosła 1,0
mln zł i została w całości sfinansowana ze środków powyŜszej dotacji. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec
2006 r. W roku 2005 Gmina Miasta Tarnowa po raz trzeci uczestniczyła w programie "Bezpieczny wał" W ramach tego
programu do konserwacji wałów przeciwpowodziowych Urząd Miasta Tarnowa zatrudnił 11 bezrobotnych, skierowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. W okresie 4-ech miesięcy, od lipca do października 2005r. dokonali oni
wykoszenia i wygrabienia wałów przeciwpowodziowych rzek Dunajec i Biała. Wynagrodzenie osób bezrobotnych
refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, a Gmina Miasta Tarnowa poniosła koszty rzeczowe w
wysokości 6 733,74 zł związane z realizacją programu, przeznaczone na zakup ubrań roboczych, narzędzi pracy, wody
mineralnej, transport. Gmina otrzymała zwrot 50% kosztów rzeczowych poniesionych na realizację programu w formie
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Łączne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową w 2005 roku wyniosły 1 328 362
zł.
Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta
Wiosną i jesienią zorganizowano akcje wywozu "wielkich gabarytów", na które wydano 71 488 zł i podczas których
zebrano z terenu miasta 448 ton odpadów. W jesieni odbierano liście od mieszkańców, zebrano 304 tony liści za 16
120 zł. Była równieŜ prowadzona i poszerzana selektywna zbiórka odpadów, którą na zlecenie Urzędu prowadził Zakład
Składowania Odpadów Komunalnych. W ramach likwidacji "dzikich wysypisk" usunięto odpady w ilości 187 ton za
kwotę 16 027 zł oraz usunięto śmieci z powierzchni 53 830 m2 za kwotę 7 536 zł. Na zieleńcach i chodnikach
zamontowano 40 nowych koszy stalowych. Ponadto w terminie od czerwca do końca października wykonano IV sektor
składowiska odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie. Realizacja inwestycji była podyktowana
kończącym się miejscem do składowania odpadów na eksploatowanym obecnie I sektorze. Wykonany nowy sektor
wraz z infrastrukturą techniczną ma powierzchnię ok. 1,4 ha a jego eksploatacja będzie moŜliwa przez ok. 5 lat. Na
realizację inwestycji w roku 2005 wydatkowano 1 848 136 zł. Łączne wydatki na gospodarkę odpadami i oczyszczanie
miasta w 2005 roku wyniosły 2 116 676 zł.
Zieleń miejska
W 2005 roku na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą wydatkowano 1 462 015 zł,
większość poniesionych kosztów była związana z bieŜącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej. Ponadto zakupiono i
zamontowano nowe urządzenia zabawowe i 40 ławek w Ogrodzie Jordanowskim oraz Parku Strzeleckim.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W 2005 roku na oświetlenie uliczne wydatkowano ogółem 3 779 459 zł. Większość wydatków była związana z zakupem

energii i bieŜącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, ponadto wykonano oświetlenie alejki spacerowej wzdłuŜ potoku
Wątok na odcinku od ul. Dąbrowskiego do kładki na ul. Przesmyk oraz część oświetlenia w ulicach: Zarzyckiego,
Stylińskiego i Klimeckiego. Zakupiono równieŜ dodatkowe świąteczne elementy dekoracyjne.
Pozostała działalność
Na całoroczne utrzymanie obwodnicy zarządzanej przez GDDKiA na podstawie porozumienia wydatkowano 600 000 zł.
W 2005 roku na utrzymanie 8 szaletów miejskich wydatkowano 170 040 zł.
Na opiekę na bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne i zakup karmy) w roku 2005 wydatkowano 55 970 zł.
W ramach realizacji porozumienia z administracją rządową wykonano kolejny etap remontu - przebudowy mogiły osób
cywilnych nieznanych kw.VII na cmentarzu w KrzyŜu za kwotę 18 986 zł.
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich
W ramach działań prowadzonych w roku 2005 przez TZDM rozpoczęto przebudowę ul. Krzyskiej na odcinku dł. 814 mb
od ul. Jaracza w stronę ul. Spokojnej. Zadanie było finansowane ze środków ZPORR, podobnie jak wykonana
przebudowa Al. Piaskowej na odcinku dł. 1100 mb do ul. Romanowicza i wyniosło 8.203.311,46 zł. Na skrzyŜowaniu Al.
Jana Pawła II z ul. Odległą powstała sygnalizacja świetlna - 240.000 zł a wzdłuŜ Al. Jana Pawła II na odcinku długości
355 mb od ul. Odległej do ul. Westerplatte wykonano ekrany akustyczne, których koszt wyniósł 755.480 zł. W ramach
III etapu powstały nowe ścieŜki rowerowe na następujących ulicach: Piłsudskiego, Romanowicza, Jana Pawła II,
Koszycka, Krakowska, Solidarności, Legionów, Lwowska, Sienkiewicza, Zaciszna, Mościckiego, Czerwonych Klonów o
łącznej długości 8 254 mb i 1.659.666,92 zł
Na odcinku ul. Czarna Droga dł. 254 mb wykonano kanalizację deszczową, co jest początkiem od lat planowanej
przebudowy ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Brzozowej. Pod koniec roku wykonano teŜ
przezbrojenie terenu pod planowane rondo na ul. Szujskiego.
Opracowano równieŜ projekty na II etap modernizacji ul. Krzyskiej i III etap budowy ekranów akustycznych na Al. Jana
Pawła II.
Łączne koszty zadań inwestycyjnych realizowanych przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w 2005 roku wyniosły 11
611 521,69 zł w tym środki zewnętrzne 6 074 224,32 zł.
TZDM wykonał takŜe prace związane z bieŜącym utrzymaniem ulic oraz remontem jezdni i chodników. Ogółem na ten
cel wraz z tzw. zimowym utrzymaniem wydatkowano kwotę 7 193 843 zł. Bardzo waŜnymi robotami wykonanymi z
tych środków były między innymi:
- poszerzenie ul. Dąbrowskiego z wykonanie na niej nowej nawierzchni i modernizacja sygnalizacji na skrzyŜowaniu z
ul. Konarskiego
- wykonanie nakładek bitumicznych na następujących ulicach: Kołłątaja, Źródlana, Gojawiczyńskiej, Godowskiego boczna, Karpacka, Mostowa, Głowackiego, Strzałkowskiego, Szenwalda, Szkotnik, Mokra, Armii Krajowej, Brzozowa
- wykonanie nowych nawierzchni na następujących ulicach: Zarzyckiego - Klimeckiego - Stylińskich, B. Śmiałego, Matki
Taresy z Kalkuty
- przebudowa chodników na ulicach: Zbylitowska, Starodąbrowska, Długa, Kraszewskiego, Strusińska, Tokarska,
Drzymały, Waryńskiego, Pl. Więźniów Oświęcimia, Marynarki Wojennej, Krakowskiej, Traugutta, Reca, DruŜbackiej
- budowa parkingów przy ulicy Norwida, Słoneczna, Starodąbrowska. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
wynosiło łącznie 6.074.224,32 zł.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie
W roku 2005 zrealizowano przewozy pasaŜerskie na terenie miasta Tarnowa w ilości 4 348 538,8 km. Gminy Tarnów 564 861,4 km. i Gminy Lisia Góra - 18 351,8 km. Tereny gminy Tarnów i Lisia Góra obsługiwane były na podst.
zawartych porozumień.
W roku 2005 wysokość przychodów szacuje się na kwotę 18 490 000 zł, z czego dotacja na zakup usług przewozowych
pasaŜerów stanowiła kwotę 5 017 290 zł. Dotacja ta została w całości wykorzystana na wykup usług przewozowych
komunikacji miejskiej.
W 2005 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie przeprowadził 6 postępowań przetargowych w trybie przetargu
nieograniczonego. W efekcie przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę do obsługi 19 linii
komunikacyjnych, podpisano umowę na sprzątanie przystanków na terenie miasta Tarnowa oraz zostało ustawionych
17 nowych wiat przystankowych.

Zakład Składowania odpadów Komunalnych
W 2005 r. Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie prowadził swoją statutową działalności w zakresie:
- składowania odpadów,
- zbiórki odpadów segregowanych,
- kompostowania odpadów organicznych,
- prowadzenia Tarnowskiego Azylu dla Psów.
ZSOK w Tarnowie uzyskał łączne przychody w wysokości 2 252 997,39 zł.
W 2005 r. zutylizowano poprzez składowanie 36 026,36 Mg odpadów komunalnych i uzyskano z tego tytułu przychód w
wysokości 2 033 473,02 zł.
Cena jednostkowa za utylizacje jednej tony odpadów komunalnych wyniosła 57,5 zł brutto.
Kompostownia działająca na terenie ZSOK przyjęła nieodpłatnie 1 730,96 Mg odpadów ulegających biodegradacji W
marcu 2005r. w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie została uruchomiona instalacja do
odgazowywania wysypiska. Gaz ten jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej. Ilość wytworzonej
energii elektrycznej wyniosła 2 228,772 MWh przy zuŜyciu 1 679 276 m3 biogazu.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminną Miasta Tarnowa a firmą "Hydropol" eksploatująca instalacje firma
płaci ZSOK wynagrodzenie brutto w wysokości 15% wartości netto ze sprzedaŜ energii elektrycznej.
W 2005 r. była to kwota w wysokości 56 230,96,87 zł.
ZSOK w Tarnowie prowadzi selektywną zbiórkę w mieście w pojemnikach typu "dzwon" oraz metodą "u źródła".
Do prowadzenia selektywnej zbiórki wykorzystywanych jest 186 pojemników o pojemności od 1,4 m3 do 2,5 m3,
rozmieszczonych w pobliŜu osiedli, szkół i pawilonów handlowych.
W 2005r. systemem selektywnej zbiórki "u źródła" objęto 2 975 gospodarstw domowych leŜących na terenie Gminy
Miasta Tarnowa. W tym okresie zuŜyto 24 521 worków. Selektywnie zebrane odpady po przewiezieniu na wysypisko są

konfekcjonowane i sprzedawane do firm wykorzystujących odpady jako surowce wtórne.
W 2005 r. odzyskano w ten sposób:
19,52 Mg papieru i tektury,
106,7 Mg szkła,
13,92 Mg tworzyw sztucznych,
uzyskując przychód za sprzedaŜ surowców wtórnych wysokości 10 153,20zł.
Realizując zadania zlecone przez Gminę Miasta Tarnowa zakład prowadził Azyl dla Psów.
W 2005r. przyjęto do azylu 210 psów, z których 127 psów znalazło nowych właścicieli a 30 osób odnalazło swoje psy.
Ogólny przychód z działalności azylu w 2005r. wyniósł 49 167,64zł.
Istniejące przy azylu pogotowie weterynaryjne w 2005 r. interweniowało 600 razy.
W 2005 r. stworzono system reagowania na zagroŜenie związane z ptasią grypą, organizując pogotowie interwencyjne
dla przypadków zgłaszanych przez StraŜ Miejską i Policję.W tym celu zakupiono samochód i zatrudniono 3 osoby do
obsługi tego systemu. Przeprowadzono szkolenie dla osób obsługujących nadzwyczajne interwencje. Koszty organizacji
i funkcjonowania systemu sfinansowano z budŜetu ZSOK. W grudniu 2005r. zorganizowano azyl dla kotów, które z
przyczyn losowych straciły swoich dotychczasowych opiekunów oraz tych, które wymagają pomocy weterynaryjnej.
Azyl moŜe pomieścić 25 kotów.

Zieleń
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Wspólnie z mieszkańcami Domu dla Bezdomnych MęŜczyzn CARITAS, posadzono 1090 drzew. Sadzonki drzew
pozyskano głównie z samosiewów powstałych w zadrzewieniach na terenie Tarnowa i posadzono je na
gruntach komunalnych miasta Tarnowa, przede wszystkim w pasach drogowych i wzdłuŜ cieków wodnych.
Wykaz gatunków i ilość posadzonych drzew: głóg szkarłatny - 10 szt., jarząb pospolity - 18 szt., brzoza
brodawkowata - 20 szt., klon jawor - 24 szt., jarząb szwedzki - 30 szt., wiąz polny odm. korkowa - 30 szt.,
trójiglicznia - 30 szt., jesion wyniosły - 85 szt., lipa drobnolistna - 215 szt., klon pospolity - 318 szt., jesion
wyniosły - 150 szt., klon pospolity - 160 szt.
Zorganizowano akcję p.n. "Szkoła za Ŝywopłotem". Do 14 tarnowskich szkół dostarczono sadzonki grabu
pospolitego pozyskane z samosiewów na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Gromnik oraz dokładną
instrukcję sadzenia Ŝywopłotu grabowego. Z 10550 szt. otrzymanych sadzonek, szkoły posadziły we własnym
zakresie na swoim terenie 1 758 mb Ŝywopłotów.
Po raz kolejny współorganizowano akcję "Drzewko za butelkę". Ogólnopolska akcja zainicjowana przez
kapitułę programu "Odpowiedzialność i troska", organizowana w Tarnowie od 3 lat we współpracy Urzędu
Miasta Tarnowa, Zakładów Azotowych S.A. i BranŜowej Organizacji Odzysku. W 2005 r. w konkursie wzięło
udział 19 tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zebrano łącznie 72 300 szt.
plastikowych butelek. Za pieniądze uzyskane z ich sprzedaŜy zakupiono drzewa i krzewy, które dzieci
posadziły wokół swoich szkół i przedszkoli. Podczas festynu podsumowującego akcję posadzono kolejne
pamiątkowe drzewo w Parku Strzeleckim.
Kontynuowano zalesienia wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-KrzyŜu. ZałoŜono uprawę
leśną o powierzchni 1ha. Posadzono 5 800 szt. drzew (brzoza, modrzew, sosna). Poddano pielęgnacji uprawy
załoŜone w latach 2001-2004 o łącznej powierzchni ok. 5 ha, polegającej na wykoszeniu chwastów i
uzupełnieniu wypadów. Jesienią zabezpieczono środkiem chemicznym 10 tys. sadzonek przed zgryzaniem
przez zwierzynę.
Zorganizowano VI edycję konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon "Zieleń blisko nas". Do konkursu
zgłoszone zostały 44 obiekty w tym: 12 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 10 ogrodów przy budynkach
wielorodzinnych, 8 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych, 14 balkonów.
Ustanowiono 5 nowych pomników przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie: jesion wyniosły o obw. 373
cm przy ul. Piłsudskiego 24, dąb błotny o obw. 235 cm przy ul. Białych Klonów/Głogowa, dąb szypułkowy o
obw. 271 cm przy ul. Białych Klonów/Głogowa, jesion wyniosły o obw. 288 cm przy al. M.B.Fatimskiej 25, dąb
szypułkowy o obw. 333 cm przy ul. Szpitalnej 11.

Odpady
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest, finansowaną z poŜyczki WFOŚiGW w
wysokości 20 tys. zł. oraz środków z PFOŚiGW. Unieszkodliwiono 100 ton odpadów azbestowych. Całkowity
koszt zadania: 26 536,00 zł.
Zorganizowano akcję "Sprzątania Świata-Polska 2005" pod hasłem "Wszystkie kolory recyklingu" na terenie
miasta Tarnowa. W akcji wzięło udział 59 placówek, przeszło 5 tys. uczestników w róŜnych grupach
wiekowych. Zebrano 5 ton odpadów niesegregowanych; 3,217 ton papieru; 2,726 ton szkła kolorowego; 300
kg metalu i plastiku; 100 kg baterii; zlikwidowano takŜe 10 dzikich wysypisk.
Zorganizowano kolejne - piąte - "Wiosenne sprzątanie Wątoku" we współpracy z Polskim Związkiem
Wędkarskim oraz uczniami tarnowskich szkół. W sprzątaniu wzięło udział 200 uczniów: Gimnazjum Nr 1 i 6,
LO Nr IV, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, Koła Ekologicznego
"GREEN" przy Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, pod opieką wędkarzy, studentów PWSZ oraz
pracowników i staŜystów UMT. Porządkowano koryto i brzeg potoku Wątok oraz otoczenie zbiornika wodnego
"Kantoria". Zebrano 500 worków odpadów, o masie blisko 3 tony.
Kontynuowano akcję zbiórki leków przeterminowanych w 9 aptekach na terenie miasta. Zebrano rekordową
ilość 238 kg nieuŜytecznych medykamentów.
Kontynuowano akcję zbiórki baterii w tarnowskich szkołach we współpracy z firmą Argo-Film. W II półroczu
2005r. zebrano 358 kg baterii. Podsumowanie akcji nastąpi w pod koniec I półrocza 2006 r.
Zorganizowano akcję zbiórki opakowań plastikowych (PET) w tarnowskich placówkach oświatowych, we
współpracy z firmami Kometal oraz Uniroll. W II półroczu 2005r. zebrano 1 133 kg plastiku, co oznacza
odzyskanie ok. 60 000 butelek PET. Podsumowanie akcji nastąpi w pod koniec I półrocza 2006r.

E) Geodezja i nieruchomości
Przeprowadzono wypłaty naleŜnych odszkodowań (na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) za
przejęcie z mocy prawa nieruchomości połoŜonych w pasach drogowych ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich, przyjęto i zrealizowano 5017 zamówień na dokumenty z państwowego zasobu
geodezyjnego oraz zgłoszeń robót geodezyjnych - w stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost o 18 %. Na podstawie
złoŜonych wniosków w ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono 4300 zmian w stosunku do roku 200 jest to ilość
o 60 % większa.
Kontynuowano rozpoczętą w 2003 r. modernizację ewidencji gruntów w zakresie załoŜenia ewidencji budynków i lokali.
W latach 2003-2004 sporządzono operaty ewidencji budynków w 80 obrębach tj. 49 % powierzchni m. Tarnowa; w
2005 r. wykonano operat dla 56 obrębów obejmujących 33% powierzchni miasta. Wykonawcy zostali wyłonieni w
postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 60 000 Euro. Modernizacja wykonana została ze środków
własnych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, uzyskanych ze sprzedaŜy przez
Wydział dokumentów, danych z ewidencji gruntów i budynków, kopii map, z opłat za czynności związane z
prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych siec uzbrojenia terenu.
Zniesiono współwłasność w 2 budynkach mieszkalnych w których Gmina Miasta Tarnowa posiadała współudział w 1
części. W wyniku zniesienia współwłasności Gmina stała się wyłącznym właścicielem 8 mieszkań z czego 5 sprzedała.
Przygotowano do zbycia lokale w 11 budynkach komunalnych ( zlecono inwentaryzacje i podziały lokali szacunki).
Zlecono 91 indywidualnych wycen lokali, sprzedano 119 lokali mieszkalnych. Przeprowadzono regulację udziałów w
zbytych lokalach mieszkalnych 350 - warunków umów, przejęto w drodze spadku na rzecz GMT dwa lokale mieszkalne i
wkład mieszkaniowy w wysokości 10 342,72 zł przejęto w drodze spadku na rzecz Skarb Państwa dwie nieruchomości,
przejęto na rzecz GMT za zaległości podatkowe od PKP nieruchomość zabudowaną przy ul. Spytki z Melsztyna z
przeznaczeniem na lokale socjalne;
przejęto na rzecz GMT za zaległości podatkowe nieruchomość zabudowaną połoŜoną przy PL. Dworcowym 5a - Szkoła
Kolejowa;
zawarto 927 umów dzierŜaw, zezwoleń, protokołów za korzystanie z terenów GMT, zbyto nieruchomości na których
było ustanowione prawo uŜytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowych 6 umów, przejęto nieruchomość Skarbu
Państwa połoŜoną przy ul. Ochronek 22 od Banku PKO BP S.A.;
oddano w zarząd na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego nieruchomość SP połoŜonej przy ul. Bema 17;
przeprowadzono komunalizację budynku przy Al. Solidarności 11 a następnie przygotowano dokumentację projektową
rozbiórki;
sprzedano nieruchomość SP połoŜoną przy ul. Zamkowej 116 sprzedano 7 nieruchomości pod stacjami trafo dla Enion
S.A.;
sprzedano prawo własności 36 nieruchomości zabudowanych garaŜami na poczet ich uŜytkowników wieczystych;
przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości GMT dla 58 podmiotów
gospodarczych;
przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości SP dla 11 podmiotów
gospodarczych;
sprzedano działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zamenhoffa, , Krzyskiej - Platanowa, Grota Roweckiego,
Osiedle ;
sprzedano nieruchomość niezabudowaną przy ul. Stalowej o pow. 2706 m2;
sprzedano nieruchomość niezabudowaną przy ul. Szklanej o pow. 6892m2 sprzedano w drodze zamiany nieruchomości
ul. Mościckiego, przy ul. świrki i Asnyka; sprzedano 15 działek uzupełniających;
sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem spichlerza przy ul. Mościckiego 197, sprzedano nieruchomość przy ul.
Skorupki pod budownictwo jednorodzinne z usługami,
sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Spadzistej 10a,
sprzedano nieruchomość przy ul. Tuchowskiej i Dojazd z przeznaczeniem pod składy i magazyny;
sprzedano nieruchomości przy ul. Kościuszki 42 zakupiono działki pod drogi z art. 98 przejęte z mocy prawa (Ustawa o
Gospodarce Nieruchomościami);
zakupiono nieruchomości pod modernizację ul. Mościckiego - 5 umów notarialnych zakupiono nieruchomości pod
budowę Ronda OkręŜna-Lwowska;
zakupiono nieruchomości do zasobu (Park Przemysłowy "Kryształowy") - 6989 m2 zakupiono nieruchomość ul.
Mickiewicza 2;
zakupiono nieruchomości pod Cmentarz Komunalny - Klikowa - o pow. 5,50ha zakupiono nieruchomości pod regulacje
prawa własności potoku Wątok - 2 działki, ponadto na bieŜąco regulowano stany prawne nieruchomości SP i GMT,
aktualizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków, wydawano decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości,
ustanawiające trwały zarząd i orzekające o zwrocie nieruchomości. Prowadzono równieŜ działania związane z
zarządzaniem mieniem nie rozdysponowanym.
F) Urbanistyka, architektura i budownictwo
W roku 2005 Referat Architektury i Budownictwa rozpatrzył 3.483 sprawy, zczego wydał 553 pozwolenia na budowę,
przyjął 900 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, wydał około 300 zaświadczeń. Referat Planowania
Przestrzennego wydał decyzji: 441 o warunkach zabudowy, 72 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i
wydał około 570 zaświadczeń.
G) Inwestycje
I - oświata i wychowanie: 2 943 287,07 zł.
Rozpoczęto przebudowę części Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Szkoły Muzycznej;
wymieniono stolarkę okienną w Szkołach Podstawowych nr 3, 5 i 18; wyremontowano sanitariaty w Szkołach
Podstawowych nr 1, 3 i 7 oraz w Gimnazjum nr 7; dokonano termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1; wykonano
pochylnie dla uczniów niepełnosprawnych oraz przebudowano wejścia do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr
7; dostosowano ciągi komunikacyjne do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 przez
wyłoŜenie wykładziny antypoślizgowej; dokonano rozbiórki sali gimnastycznej przy ul. Warzywnej; trwają prace nad
wymianą pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 3.
II - gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 675 517,78 zł.
Wybudowano kanalizacje w ulicach: Orkana, Wolańska, Krzyska, Jagiellońska, Gombrowicza, Bogusławskiego
(inwestycje z udziałem ludności) i na Os. Nauczycielskim. Wybudowano boisko do piłki noŜnej i rozpoczęto prace nad

budową 2 kortów tenisowych na Os. Koszyckim oraz wykonano ogrodzenie wokół boiska KS Iskra.
III - pomoc społeczna: 580 806,43 zł.
Zmodernizowano i wyposaŜono kuchnię w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej; wyremontowano dach budynku
Domu Dziecka nr 2 i dostosowano ten obiekt do wymogów przeciwpoŜarowych; wykonano projekt przebudowy
budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby hostelu.
IV - edukacyjna opieka wychowawcza: 247 369,04 zł.
Zakończono II etap termorenowacji dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
wyremontowano instalację gazową w Pałacu MłodzieŜy oraz instalację c.o. w Komendzie Hufca ZHP, zapłacono za
Studia Wykonalności niezbędne do pozyskania środków zewnętrznych na remont i przebudowę Pałacu MłodzieŜy.
V - administracja publiczna: 246 407,87 zł za remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 2 oraz bieŜące
remonty innych budynków administrowanych przez Urząd.
VI - gospodarka mieszkaniowa: 210 696,95 zł za rozbiórkę bursy przy Al. Solidarności oraz zabezpieczenie ściany
szczytowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Równej.
VII - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa: 134 926,11 zł za modernizację budynku StraŜy
Miejskiej przy ul. NadbrzeŜnej Dolnej.
VIII - transport i łączność: 203 862,59 zł za budowę parkingów w rejonie pawilonów handlowych przy ul.
Słonecznej i ul. Starodąbrowskiej.
IX - kultura fizyczna i sport: 553 041,50 zł za instalację oświetlenia na Stadionie Miejskim oraz wstępną
dokumentację dalszej modernizacji stadionu.
X - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2 811,50 zł za projekt przebudowy wejścia do Miejskiej Biblioteki
Publicznej, którego realizacja za kwotę 99 366,54 zł zostanie zakończona w kwietniu 2006.
G) Promocja Miasta
W 2005 roku wykonano następujące działania promocyjne:
a) publikacja materiałów promocyjnych Miasta
- Miesięcznik Euroregiony
- Tygodnik śuŜlowy
- Gazeta Wyborcza
- Leksykon Miast Małopolskich
- Wiadomości Tarnowskie
- Folder promocyjny "Tarnów i region", cztery wersje językowe: angielska, węgierska, polska, francuska
b) promocja podczas targów
- Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego "GLOB 2005"
- XV Międzynarodowy Salon Turystyczny "TOUR SALON 2005"
- Udział w Targach ITB w Berlinie
- Udział w Targach WTM w Londynie
c) promocja podczas imprez
- Mistrzostwa Regionów w Tarnowie i Zakopanem
- Tarnowska Parada Konna
- Mistrzostwa Polski w Boulderingu
- WernisaŜ Form autorskich "Człowiek z Horyzontem"
- Indywidualne Mistrzostwa Polski na śuŜlu
- Zakończenia Sezonu śuŜlowego
- XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych
- Uroczystość upamiętniająca Odzyskanie Niepodległości w Tarnowie
- Happening historyczny z okazji rocznicy zamachu bombowego na dworcu kolejowym w Tarnowie
d) audycje telewizyjne
- Kawa Czy Herbata z Tarnowa w TVP 1
e) promocja poprzez stronę www.tarnow.pl
f) czaty internetowe ze znanymi tarnowianami
III - URZĄD MIASTA
A) Administracja
W 2005 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa wydano ogółem 79.759decyzji administracyjnych, od których mieszkańcy wnieśli
343 odwołania. Z tej liczby organ II instancji uchylił 59 decyzji. Urząd Miasta Tarnowa i inne jednostki organizacyjne
Gminy Miasta Tarnowa na bieŜąco realizowały 271 uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie. Prezydent Miasta Tarnowa
udzielił odpowiedzi na 106 wniosków Komisji Rady Miejskiej 231 wniosków Radnych.
Prezydent Miasta Tarnowa wydał 414 zarządzeń.
W 2005 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa zarejestrowano 17 skarg, z których: 12 załatwiono negatywnie, 4 w inny
sposób, 1 pozytywnie.
W ramach zawartego porozumienia w dniu 20 grudnia 2004 r., pomiędzy 11 miastami Polski, Urząd Miasta Tarnowa
bierze udział w badaniach porównawczych prowadzonych w ramach projektu pn. "Benchmarking z innymi
organizacjami".
Badania te prowadzone są systematycznie, w odstępach półrocznych, począwszy od I półrocza 2005 roku i obejmują
swym zakresem m.in. takie sfery działalności urzędu jak:

•
•
•
•
•
•

proces postępowania administracyjnego dla wybranych typów spraw
terminowość załatwiania spraw, poprawność realizacji procesu (analiza odwołań i zaŜaleń),
skargi na działalność urzędu - terminowość załatwiana skarg, zasadność skarg rozpatrywanych przez organy
miasta,
analizę kosztów administracyjnych - koszty stanowisk pracy, koszty utrzymania budynków,
podnoszenie kwalifikacji pracowników - strukturę wykształcenia pracowników oraz pomoc pracownikom w
studiach, strukturę i koszty szkoleń,
skuteczność działania urzędu w zakresie: egzekwowania naleŜności gminnych z tytułu podatków i opłat
lokalnych, aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych, inicjatywy
uchwałodawczej, prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Podsumowanie badań następuje poprzez zbiorcze zestawienie wyników ze wszystkich miast, a następnie prezentacja
ich na spotkaniu podsumowującym.
B) Komputeryzacja urzędu
W Urzędzie jest ok. 350 komputerów osobistych z czego 30 % wymaga dość szybkiej wymiany. Ilość serwerów
obsługujących główne bazy 9. Stan technologiczny serwerów jest dobry.
Stan technologiczny sieci komputerowych: Nowa 3 stan dobry, Goldhammera - stan dobry, Nowa 4 sieć wymaga
modernizacji w 80%. Modernizacja planowana jest w 2006 roku.
Stan oprogramowania systemowego, a w szczególności Word, Excel.
Wszystkie instytucje zewnętrzne wymagają składania pism i sprawozdań w formacie tych programów.
Obecnie przy zakupie nowych komputerów, kupuje się pakiet Word, Excel na kaŜdy komputer.
Pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na System Zarządzania Oświatą EduNet - projekt w trakcie realizacji realizacji.
Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego o 8 kamer na osiedlu Westerplatte i Legionów.
C) Kontrola działania oraz egzekucje
Zespół Egzekucji Urzędu Miasta Tarnowa wykonuje zadania z zakresu egzekucji obowiązków o charakterze pienięŜnym i
niepienięŜnym. W pierwszym przypadku dotyczy ona podatków i opłat ustalanych oraz pobieranych przez Gminę Miasta
Tarnowa. W drugim realizacji przez uczniów zamieszkałych na terenie miasta obowiązku uczęszczania na zajęcia
szkolne.
W roku 2005 do Zespołu Egzekucji wpłynęły łącznie 1.402 tytuły wykonawcze. Są to dokumenty stanowiące podstawę
podejmowania wszelkich środków i czynności mających na celu wyegzekwowanie obowiązku pienięŜnego bądź
niepienięŜnego. W liczbie tej znalazły się dwie sprawy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego. Biorąc pod uwagę
okres ostatnich czterech lat średnio rokrocznie podejmowano 1.236 nowych postępowań egzekucyjnych. W roku
ubiegłym odnotowano zatem wzrost ich liczby.

