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Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie miasta” za rok 2018. 

Opracowany materiał omawia wszystkie ważne dla Tarnowa obszary: gospodarkę, rynek pracy, 

inwestycje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, kulturę, sport i rekreację. Jestem 

przekonany, że dostarczy on wszelkich niezbędnych informacji na temat naszego miasta i jego 

potencjału rozwojowego. 

Opracowując materiał, oparliśmy się na dotychczasowej metodologii. Dzięki temu 

zgromadzone dane będzie można łatwo ze sobą porównać i zobaczyć, jak Tarnów się zmienia. 

Serdecznie zapraszam do lektury!  

 

Roman Ciepiela  

Prezydent Tarnowa  
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1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 
 

1.1. Położenie geograficzne, obszar i struktura przestrzenna  

 
Tarnów to druga w kolejności aglomeracja w Małopolsce. Jedną z najmocniejszych 

stron miasta jest jego położenie - na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków 

handlowych. Międzynarodowa trasa E4 z zachodu na wschód (Zgorzelec - Medyka) krzyżuje 

się z drogą krajową nr 73 z północy na południe (Warszawa - Nowy Sącz - granica ze 

Słowacją). Miasto Tarnów posiada połączenie z Krakowem autostradą A4 oraz bezpośrednie 

połączenia kolejowe z Kijowem, Odessą, Bukaresztem, Budapesztem, Koszycami, a także 

Krakowem, Warszawą, Poznaniem, Szczecinem i Gdańskiem. Najbliższe lotniska znajdują się 

w odległości około 100 km od Tarnowa: w Krakowie - Balicach, obsługujące także 

połączenia międzynarodowe, oraz w Jasionce koło Rzeszowa, notujące wzrost znaczenia 

dzięki obsłudze tanich linii lotniczych. 

Miasto zajmuje obszar 72,38 km². Pod względem administracyjnym Gmina Miasta 

Tarnowa jest miastem na prawach powiatu – powiatem grodzkim. Sąsiaduje z 17 

miejscowościami należącymi do pięciu gmin będących częścią powiatu tarnowskiego – 

powiatu ziemskiego. 

 

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków 

Wyszczególnienie Wartość 

Powierzchnia geodezyjna 7.238 ha 

Liczba obrębów geodezyjnych 174 

Liczba działek ewidencyjnych 45.551 

Liczba budynków (ujawnionych w EGiB) 24.739 

Liczba lokali o wyodrębnionym prawie własności 18.565 

Źródło: Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa 

 

1.2 Demografia  

W porównaniu z rokiem 2017 liczba mieszkańców Tarnowa zmniejszyła się o 819 

osób, co stanowiło 0,76 % ogółu mieszkańców. W tej liczbie były 382 kobiety (0,67 % ogółu 

mieszkańców) i 437 mężczyzn (0,86 % ogółu mieszkańców). W Tarnowie żyje więcej kobiet 

niż mężczyzn – w 2018 roku kobiety stanowiły 53,16 % mieszkańców. 

Dane demograficzne wskazują na utrzymujący się od wielu lat, oscylujący poniżej  

1 procenta, trend zmniejszania się liczby mieszkańców. 

Liczba ludności Tarnowa w latach 2017 – 2018 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2017 

Liczba osób 

w 2018 

Dynamika 

w % 

Mieszkańców ogółem 108.773 107.954 99,25 

w tym 

zameldowani na pobyt stały 106.250 105.612 99,40 

zameldowani na pobyt czasowy 2.523 2.342 92,83 

kobiety 57.765 57.383 99,34 

mężczyźni 51.008 50.571 99,14 

uprawnieni do głosowania  

w wyborach powszechnych 
89.315 88.329 98,90 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 
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W stosunku do roku poprzedniego zanotowano bardzo niewielki wzrost (0,2 %) liczby 

osób, które wymeldowały się z pobytu stałego w Tarnowie do innych gmin lub za granicę,  

w stosunku do osób przybywających do Tarnowa z innych gmin lub zagranicy na pobyt stały. 

W kwestii migracji godnym podkreślenia jest fakt, że znacznie (o jedną trzecią) 

zmniejszyła się liczba mieszkańców, którzy zgłosili w ramach obowiązku meldunkowego 

czasowy (ponadpółroczny) wyjazd za granicę. Natomiast mniej o 4,09 % mieszkańców 

zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie miasta, co świadczy o stabilizacji w tym zakresie.  

 

Migracja w latach 2017 – 2018 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2017 

Liczba osób 

w 2018 

Dynamika 

w % 

przybyło do Tarnowa z innych gmin 

na pobyt stały 
898 914 101,78 

zmieniło miejsce zamieszkania  

na terenie Tarnowa 
1.492 1.431 95,91 

wymeldowało się z pobytu stałego 

w Tarnowie (do innych gmin, za granicę) 
1.569 1.600 101,98 

zgłosiło czasowy wyjazd za granicę 160 106 66,25 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Migracja stałych mieszkańców w obrębie miasta, w podziale na tarnowskie osiedla, 

wskazuje, że w 2018 roku przyrost mieszkańców odnotowano w siedmiu osiedlach. Najwięcej 

na osiedlu Krakowska (niecałe 10%) i osiedlu Chyszów (9,2%), a w dalszej kolejności na 

osiedlach: Rzędzin, Krzyż, Westerplatte, Koszyce i Klikowa (wzrost o 0,08% stałych 

mieszkańców). Natomiast na pozostałych osiedlach nastąpił niewielki spadek. Najmniejszy na 

osiedlu Legionów (o 0,04%), największy na osiedlu Gumniska (o 5,17%). 

 

Liczba stałych mieszkańców w osiedlach w latach 2017 – 2018 

Wyszczególnienie 2017 2018 
Dynamika 

w % 

Osiedle nr 1 „Starówka” 8.804 8.751 99,40 

Osiedle nr 2 „Strusina” 14.544 14.278 98,17 

Osiedle nr 3 „Piaskówka” 11.213 10.946 97,62 

Osiedle nr 4 „Grabówka” 11.610 11.523 99,25 

Osiedle nr 5 „Rzędzin” 2.683 2.719 101,34 

Osiedle nr 6 „Gumniska” 6.422 6.090 94,83 

Osiedle nr 7 „Krakowska” 2.824 3.093 109,53 

Osiedle nr 8 „Mościce” 10.189 10.172 99,83 

Osiedle nr 9 „Chyszów” 1.871 2.043 109,19 

Osiedle nr 10 „Klikowa” 2.588 2.590 100,08 

Osiedle nr 11 „Krzyż” 5.898 5.946 100,81 

Osiedle nr 12 „Jasna” 11.685 11.547 98,82 

Osiedle nr 13 „Westerplatte” 5.913 5.941 100,47 

Osiedle nr 14 „Legionów” 2.245 2.244 99,96 

Osiedle nr 15 „Koszyce” 2.322 2.327 100,22 
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Osiedle nr 16 „Zielone” 5.439 5.402 99,32 

Razem 106.250 105.612 99,40 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Niewielkie zmniejszenie się gęstości zaludnienia na terenie Tarnowa jest naturalnym 

pokłosiem zmniejszenia się liczby zameldowanych mieszkańców przy stałej powierzchni 

miasta. Jako pozytywne zjawisko należy wskazać fakt, że dynamika tego procesu uległa 

spowolnieniu w 2018 roku o 0,32%. 

 

Gęstość zaludnienia w latach 2017 – 2018 

Rok Powierzchnia km² Liczba ludności Liczba ludności na 1 km² 
Dynamika 

w % 

2017 72,4 108.773 1.502 98,95 

2018 72,4 107.954 1.491 99,27 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 

 

W dalszym ciągu niepokojącym zjawiskiem demograficznym jest spory spadek 

przyrostu naturalnego mimo funkcjonowania programów prorodzinnych, wspomagających 

ekonomicznie rodziny rozwojowe. Zwiększenie się o dwie trzecie ujemnego przyrostu 

naturalnego, przy znacznym zmniejszeniu się liczby urodzeń (o 6,85% rok do roku) i przy 

niewielkim zmniejszeniu się liczby zgonów (o 0,11%), powoduje pogłębianie się tego 

procesu. 

 

Przyrost naturalny w latach 2017 – 2018 

Lata 
Liczba 

urodzeń 

Dynamika 

w % 

Liczba 

zgonów 

Dynamika 

w % 

Przyrost 

naturalny 

Dynamika 

w % 

2017 904 104,75 1.080 109,09 - 176 138,58 

2018 885 97,90 1.177 108,98 - 292 165,91 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 

 

1.3. Gospodarka w liczbach 
 

W 2018 r. w Tarnowie działalność prowadziło 11 686 podmiotów gospodarki 

narodowej. 

Dane statystyczne za lata 2015-2018, liczba firm: 

• 2018 - 11 686 

• 2017 - 11 549 

• 2016 - 11 442 

• 2015 - 11 358 

 

Liczba firm wg branż (dane GUS) - stan na 31.12.2018 r. 

  

Przetwórstwo przemysłowe 941 

Budownictwo 1157 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów 2667 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 10 

Transport i gospodarka magazynowa 689 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 255 

Informacja i komunikacja 387 

Finanse i ubezpieczenia 401 

Obsługa rynku nieruchomości 588 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1429 

Usługi administrowania i działalność wspierająca 359 

Edukacja 476 

Opieka zdrowotna 994 

Kultura, rozrywka i edukacja 246 

Pozostała działalność usługowa 931 

Pozostałe branże 166 

Ogółem 11 686 

 

Liczba przedsiębiorców obsłużonych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców (ul. Nowa 

4) - 4 974, w tym spoza miasta - 843. 

Liczba przedsiębiorców obsłużona na stanowisku doradztwa podatkowego (dyżury 

pełnione przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych 2 dni w miesiącu), dane za okres 

02.11.2016 r. – 31.12.2018 r. - 225. 

 

1.4. Poziom i struktura bezrobocia, działania na rzecz 

bezrobotnych 
 

31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,2% (tj. 2933 mieszkańców 

Tarnowa). Na przestrzeni 2018 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 12,2%, tj. o 407 

osób (z 3340 osób w grudniu 2017 r. do 2933 osób na koniec grudnia 2018 r.). Jest to szósty  

z kolei rok, w którym odnotowano spadek bezrobocia na tarnowskim rynku pracy. 

Średnia stopa bezrobocia w Małopolsce wynosiła 4,7% i w ciągu 2018 roku spadła  

o 0,7 punktu procentowego. Natomiast stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8% i była o 0,8 

punktu procentowego niższa niż na koniec 2017 roku. 

 

Stopa bezrobocia w Małopolsce – stan na 31 grudnia 2018 r. 
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Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie przyczyniły się do pozyskania 

środków finansowych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na 

aktywizację bezrobotnych w kwocie 32,0 mln zł. Środki te w 2018 roku pozwoliły objąć 

wsparciem znaczną grupę bezrobotnych mieszkańców regionu tarnowskiego, w tym osób  

z miasta. Zaktywizowano 961 bezrobotnych z Tarnowa, z tego najliczniej, bo 292 osoby 

podjęły staż, 174 osoby zostały skierowane do odbycia szkolenia, 145 osób otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 109 osób rozpoczęło pracę na 

utworzonych miejscach w ramach doposażenia stanowisk pracy. Ponadto osoby bezrobotne  

z Tarnowa podejmowały prace interwencyjne, zatrudniane były w ramach robót publicznych, 

podejmowały prace społecznie użyteczne, prace w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród 

i składek ZUS za bezrobotnych do 30. roku życia, zatrudnione zostały w ramach 

dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, 

podejmowały pracę lub działalność gospodarczą w ramach przyznania bonu na zasiedlenie 

oraz korzystały z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych. 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskał 4900 miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej od pracodawców z terenu Tarnowa (z całego regionu 8526 miejsc)  

i było to o 700 miejsc mniej w porównaniu do 2017 roku. Spadek liczby miejsc pracy  

i aktywizacji zawodowej spowodowany był zmniejszeniem się liczby ofert na stanowiska 

zarówno subsydiowane, jak i niesubsydiowane. W 2018 roku zatrudnienie podjęło 2426 

bezrobotnych mieszkańców Tarnowa, którzy stanowili 45,7% osób wyrejestrowanych. 

Ponadto 253 bezrobotnych mieszkańców miasta podjęło działalność gospodarczą, w tym 145 

osób skorzystało z dotacji udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na 

uruchomienie własnej działalności, a trzy osoby rozpoczęły działalność gospodarczą  

w ramach bonu na zasiedlenie. 

W 2018 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskał 

środki w wysokości 31.958,0 tys. zł. Urząd dysponował również środkami Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1.150,4 tys. zł na finansowanie kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizował 

również inne projekty i programy współfinansowane z funduszy europejskich oraz Funduszu 

Pracy, były to: 

• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów 

(III) – Młodzi na start”; 

• „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (III) - Mój rozwój, moja szansa”; 

• „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (IV) - Mój rozwój, moja szansa”; 

• „CISERWIS”; 

• Małopolski Program Regionalny „Konserwator”; 

• Małopolski Program Regionalny „Firma + 1”; 

• Małopolski Program Regionalny „Gotuj się do pracy”; 

• Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych; 
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• Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej; 

• Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 

oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego 

Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus; 

• Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach innych programów, których 

realizacja wynikała z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, tj. programu wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości; 

• Program Aktywizacja i Integracja (PAI). 

 

1.5. Uspołecznienie zarządzania miastem. 

 
1.5.1. Działalność ciał doradczych 

 

W 2018 r. przy Prezydencie Miasta Tarnowa działały następujące ciała doradcze: 

1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 

Tarnowa; 

2. Rada Sportu Gminy Miasta Tarnowa; 

3. Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa; 

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Tarnowa; 

5. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; 

6. Rada Gospodarcza; 

7. Tarnowska Rada Seniorów. 

 

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZY PREZYDENCIE MIASTA TARNOWA 

 

 Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Tarnowa należy:  

1) inicjowanie projektów zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

2) realizacja praw osób niepełnosprawnych, 

3) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) ocena realizacji programów, 

5) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską 

w Tarnowie pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
 

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 

Miasta, powołany na lata 2015-2019, przedstawia się następująco: 

1) przewodnicząca - Dorota Budzyńska, 

2) wiceprzewodniczący - Andrzej Ziembowski, 

3) sekretarz - Aneta Michalska-Kocjan, 

4) członek - Lucyna Cichoń, 

5) członek - Maria Gajda. 

 

W 2018 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Tarnowa odbyła 8 posiedzeń, podczas których zajmowała się 

następującymi sprawami: 
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1) wydała cztery opinie do projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przyznane powiatom wg 

algorytmu, oraz wysokości kwot przeznaczonych na poszczególne zadania zgodnie  

z aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

2) dokonała oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  

w 2018 r., złożonych przez wnioskodawców wykazujących szczególne utrudnienia  

w ramach programu „Aktywny samorząd”, 

3) ustaliła zasady dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych w 2018 r. 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych (dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacja barier 

architektonicznych, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych oraz 

turnusów rehabilitacyjnych), 

4) wydała pozytywną opinię do projektu o dofinansowanie ze środków PFRON złożonego 

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Obszar  

G - skierowanie do powiatu poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

5) wydała opinię w sprawie przewozu autobusami obsługującymi linie komunikacji 

miejskiej pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie 

elektrycznym, 

6) wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z realizacji w 2017 r. Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na Lata 2016-2020. 

  

RADA SPORTU GMINY MIASTA TARNOWA 

 

Rada Sportu Gminy Miasta Tarnowa, zwana dalej Radą Sportu, zgodnie z ustawą o sporcie 

jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla organu wykonawczego danej jednostki 

samorządu terytorialnego. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie. 

Do zadań Rady Sportu należy opiniowanie w szczególności: 

1) strategii rozwoju Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, 

2) projektu budżetu Gminy Miasta Tarnowa w części dotyczącej kultury fizycznej, 

3) projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie dotyczących rozwoju kultury fizycznej 

w Gminie Miasta Tarnowa, 

4) programów dotyczących bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w tym  

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, 

5) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie, 

6) wniosków o przyznanie wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych zgodnie  

z uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Rady sportu powoływane są przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury 

fizycznej. Organ wykonawczy ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu,  

a także regulamin jej działania. 

 

W roku 2018 Rada Sportu działała w następującym składzie: 

1) Stanisław Klimek - przedstawiciel Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady 

Miejskiej w Tarnowie – członek rady, 

2) Marek Baran - przedstawiciel właściwego w sprawach kultury fizycznej wydziału 

Urzędu Miasta Tarnowa – sekretarz rady, 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 14 

3) Edward Rusnarczyk - przedstawiciel Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Tarnowie – członek rady, 

4) Krzysztof Janas - przedstawiciel Tarnowskiego Miejskiego Szkolnego Związku 

Sportowego – jako reprezentant uczniowskich klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa - zastępca przewodniczącego rady, 

5) Wojciech Nowak - przedstawiciel sportowego środowiska szkół wyższych mających 

siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – członek rady, 

6) Przedstawiciele lokalnych środowisk sportowych: 

a) Mirosław Cierniak, zgłoszony przez Unię Tarnów Żużlową Sportową Spółkę 

Akcyjną z siedzibą w Tarnowie – członek rady, 

b) Bogdan Banaś, zgłoszony przez Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów z siedzibą 

w Tarnowie - zastępca przewodniczącego rady, 

c) Wacław Grzesik, zgłoszony przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów z siedzibą 

w Tarnowie – członek rady, 

d) Bogusław Kwiek, zgłoszony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Tarnowska Akademia Piłkarska z siedzibą w Tarnowie – członek rady, 

e) Marek Niemczura, zgłoszony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

„1811” z siedzibą w Tarnowie – przewodniczący rady, 

f) Piotr Skrzyniarz, zgłoszony przez MKS Pałac Młodzieży z siedzibą w Tarnowie – 

członek rady, 

g) Urszula Świerczek, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy  

I Liceum Ogólnokształcącym z siedzibą w Tarnowie – członek rady, 

h) Waldemar Urban, zgłoszony przez Miejski Klub Sportowy Tarnovia z siedzibą  

w Tarnowie – członek rady, 

i) Jarosław Wałaszek, zgłoszony przez Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej z siedzibą w Tarnowie – członek rady, 

j) Andrzej Ziembowski, zgłoszony przez Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start z siedzibą w Tarnowie – członek rady,  

k) Michał Żurowski, zgłoszony przez Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów z siedzibą  

w Tarnowie – członek rady. 

 

W związku z tym, że obecna Rada Sportu kończy w 2019 r. swoją kadencję, 30 

listopada 2018 r. ogłoszono nabór do jej składu na kadencję 2019-2023. 

 

W 2018 r. Rada Sportu odbyła następujące posiedzenia: 11 stycznia 2018 r.  

w Urzędzie Miasta Tarnowa zebrała się po raz pierwszy. Obecnych było jej 11 członków 

(wymagana liczba członków do podejmowania uchwał - 9). 

Program posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1) wybór dwóch przedstawicieli Rady Sportu do Komisji Stypendiów i Nagród  

w roku 2018 na podstawie § 16 ust. 1 uchwały nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu 

przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności 

sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, 

2) wybór jednego przedstawiciela Rady Sportu do prac w Tarnowskim Komitecie 

Rewitalizacji, 

3) sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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Podczas posiedzenia w dniu 11 stycznia 2018 r. Rada Sportu podjęła następujące 

uchwały: 

1.  nr URS1/I/2018 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Sportu do Komisji Stypendiów  

i Nagród w roku 2018. 

Ze składu Rady Sportu wybrano do Komisji Stypendiów i Nagród w roku 2018  

Krzysztofa Janasa i Jarosława Wałaszka. 

2. nr URS2/I/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Sportu do Tarnowskiego 

Komitetu Rewitalizacji. 

Ze składu Rady Sportu wybrano Marka Niemczurę jako przedstawiciela do Rady Sportu 

do Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji.  

3. nr URS3/I/2018 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Tarnowa o ponowne 

rozpatrzenie wniosków do budżetu w zakresie sportu na rok 2018, uchwalonych na 

posiedzeniu w dniu 3 października 2017 r. i złożonych do Prezydenta Miasta Tarnowa  

4 października 2017 r. 

Rada Sportu zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Tarnowa o ponowne 

rozpatrzenie wniosków do budżetu w zakresie sportu na rok 2018, uchwalonych na 

posiedzeniu w dniu 3 października 2017 r. i złożonych do Prezydenta Miasta Tarnowa  

4 października 2017 r. Apel ten uzasadniony był troską o rozwój tarnowskiego sportu,  

w szczególności sportu dzieci i młodzieży - w związku z jego trudną sytuacją finansową. 

W dniu 8 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się drugie posiedzenie Rady 

Sportu. Obecnych było 12 członków. 

Program posiedzenia - podjęcie decyzji w sprawie zaopiniowania sposobu podziału 

dodatkowych środków w zakresie sportu w roku 2018 na zadania (dotacje, nagrody sportowe  

i inne) oraz określone dyscypliny. 

Rada Sportu w dniu 8 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr URS4/II/2018 w sprawie 

rekomendowania Prezydentowi Miasta Tarnowa systemu podziału środków w otwartym 

konkursie ofert w roku 2018. 

Rada Sportu zarekomendowała Prezydentowi Miasta Tarnowa następujący system 

podziału środków w dodatkowym otwartym konkursie ofert w roku 2018: 

1) kwota ogólna otwartego konkursu ofert – 340 000 złotych, 

2) sposób podziału środków według tzw. „koszyków finansowych”: 

a) 60% z kwoty ujętej w pkt 1, tj. 204 000 zł, zaproponowano przeznaczyć na dotacje 

dla dyscyplin: piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i piłka nożna kobiet, 

b) 30% z kwoty ujętej w pkt 1, tj. 102 000 zł, zaproponowano przekazać na wsparcie 

dyscyplin: koszykówka mężczyzn, wspinaczka sportowa, lekka atletyka, 

c) 10% z kwoty ujętej w pkt 1, tj. 34 000 zł, zaproponowano przeznaczyć na dotacje 

dla pozostałych dyscyplin. 

 

13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się trzecie posiedzenie Rady 

Sportu. Obecnych było 9 członków. 

Program posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1) wyrażenie przez Radę Sportu poparcia dla stanowiska Prezydenta Miasta Tarnowa  

z dnia 29 maja 2018 r., zajętego w kwestii wniosku Prokuratora Rejonowego  

w Tarnowie o zmianę uchwały nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień  

i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych 

wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, 
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2) sprawy bieżące – w tym informacja o kolejnym niezakwalifikowaniu przez Ministra 

Sportu i Turystyki inwestycji dotyczącej przebudowy Hali Jaskółka do 

dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

13 czerwca 2018 r. Rada Sportu podjęła uchwałę nr URS5/VI/2018 w sprawie poparcia 

stanowiska Prezydenta Miasta Tarnowa, skierowanego do Prokuratury Rejonowej  

w Tarnowie. Rada Sportu wyraziła zdecydowane poparcie dla stanowiska Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 29 maja 2018 r., zajętego w kwestii wniosku prokuratora Prokuratury 

Rejonowej w Tarnowie o zmianę uchwały nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za 

osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród 

pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień  

i wysokości nagród pieniężnych. 

3 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się czwarte posiedzenie Rady 

Sportu. Obecnych było 13 członków oraz 5 osób spoza składu rady. Program posiedzenia 

przedstawiał się następująco: 

1) wstępna dyskusja na temat zastosowania w roku 2019 „koszyków finansowych”  

w zadaniu „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających 

na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich 

wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym”, 

2) omówienie wykonania budżetu w zakresie kultury fizycznej w I półroczu 2018 r. oraz 

zamierzeń w kwestii kultury fizycznej w 2019 r., a także zgłoszenie wniosków do 

budżetu w zakresie kultury fizycznej na rok 2019. 

3 października 2018 r. Rada Sportu podjęła uchwałę nr URS6/X/2018 w sprawie 

zgłoszenia wniosków do budżetu Miasta Tarnowa. Zgłoszono do Prezydenta Miasta Tarnowa 

następujące wnioski do projektu budżetu Miasta Tarnowa na rok 2019 w zakresie kultury 

fizycznej: 

1) zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadania „Sportowe talenty” - prowadzenie 

naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin 

olimpijskich – z kwoty ogółem 670 tys. zł do kwoty 1 340 tys. zł, 

2) zwiększenie wysokości dotacji na realizację dwóch zadań dotyczących sportu osób 

niepełnosprawnych z 50 000 zł do 100 000 zł, 

3) zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Poprawa warunków 

uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych  

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym” z 980 000 zł do 2 000 000 zł, 

4) podniesienie dotacji przeznaczonej na realizację kalendarza miejskich imprez 

sportowych z kwoty 100 000 zł do kwoty 200 000 zł, 

5) zwiększenie puli przeznaczonej na nagrody i stypendia sportowe ze 175 000 zł do  

350 000 zł, 

6) wprowadzenie do projektu budżetu kwoty 200 000 zł z przeznaczeniem na renowację 

boisk wybudowanych lub zmodernizowanych w latach 2006-2014  

(np. kompleksów Orlik i innych ze sztuczną lub naturalną nawierzchnią), 

7) wprowadzenie do projektu budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy 

zespołu boisk i placów treningowych, w tym boiska o wymiarach 105 x 68 m, 

przeznaczonych dla młodzieżowych i dziecięcych grup sportowych, z lokalizacją przy 

CKZIU, ul. Chemiczna 2”. 
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14 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się piąte posiedzenie Rady 

Sportu. Obecnych było 12 członków oraz 3 osoby spoza składu rady. 

Na posiedzeniu kontynuowano dyskusję na temat propozycji zastosowania w roku 2019 

„koszyków finansowych” w zadaniu „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych 

klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym”. W tym samym dniu Rada Sportu 

podjęła uchwałę nr URS7/XI/2018 w sprawie propozycji zastosowania w roku 2019 

koszyków finansowych w zadaniu „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych 

klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym”. 

Rada Sportu zgłosiła do Prezydenta Miasta Tarnowa propozycję zastosowania w roku 

2019 „koszyków finansowych” w zadaniu „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych 

klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym”: 

1) koszyk nr 1 – 45% kwoty - dotacje dla dyscyplin w dwóch najwyższych klasach 

rozgrywkowych: piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka nożna, 

2) koszyk nr 2 – 45% kwoty - dotacje dla dyscyplin: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka 

nożna, koszykówka, wspinaczka sportowa, lekka atletyka, judo, boks, karate, żużel, 

3) koszyk nr 3 - 10% kwoty - dotacje dla pozostałych dyscyplin. 

 

RADA KULTURY GMINY MIASTA TARNOWA 

 

Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa nie jest organem powoływanym obligatoryjnie. 

Stanowi organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących 

kultury. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

w związku z art. 1 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej Prezydent Miasta Tarnowa wydał zarządzenie  

nr 49/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Kultury Miasta Tarnowa, 

wprowadzenia jej regulaminu oraz ustalenia składu osobowego, zmienione zarządzeniem  

nr 302/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w składzie 

Rady Kultury Miasta Tarnowa. 

Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa wspiera prezydenta w realizacji przedsięwzięć 

mających na celu rozwój kultury na terenie Tarnowa. Powoływana jest na okres trwania 

kadencji Prezydenta Miasta Tarnowa. 

W skład Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa wchodziły następujące osoby: 

1) Adam Balas – członek rady, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach, 

2) Tadeusz Bałchanowski – członek rady, redaktor naczelny Galicyjskiego Tygodnika 

Informacyjnego TEMI, 

3) Tomasz Cyz - członek rady, publicysta literacki i muzyczny, redaktor naczelny 

dwutygodnika Ruch Muzyczny, 

4) Jolanta Drużyńska – członek rady, dziennikarka związana z rozgłośnią Radio Kraków, 

5) Monika Faron-Miśtak - członek rady, dziennikarka radia RDN Małopolska, 

6) Maria Kanior – członek rady, prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Muzyczny
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7) Piotr Kopa – zastępca przewodniczącej rady, szef biura promocji i rzecznik 

prasowy PWSZ w Tarnowie, 

8) Łukasz Maciejewski – członek rady, dziennikarz, krytyk filmowy i teatralny, 

9) Grażyna Nowak – sekretarz rady, animator kultury, prezes Zarządu Fundacji Kultury  

i Sztuki „I kropka”, 

10) Witold Pazera – członek rady, artysta malarz, 

11) Jacek Purchla – członek rady, założyciel i do 2017 r. dyrektor Międzynarodowego 

Centrum Kultury w Krakowie, 

12) Anna Śliwińska – członek rady, doktor sztuki, nauczyciel malarstwa w Zespole Szkół 

Plastycznych w Tarnowie, 

13) Krystyna Latała – przewodnicząca rady, zastępca prezydenta Tarnowa ds. kultury  

w latach 2011-2014. 

W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa. 16 marca 

2018 r. głównym tematem spotkania był program obchodów stulecia niepodległości  

w Tarnowie oraz refleksje po konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 

Tarnowa w zakresie kultury i sztuki. Następne spotkanie, które było ostatnim spotkaniem rady 

w kadencji 2014-2018, odbyło się 7 listopada 2018 r. Spotkanie to miało na celu 

podsumowanie działalności Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa. Na każdym posiedzeniu 

rady był przewidziany czas na wolne wnioski i zapytania. 

 
TARNOWSKI KOMITET REWITALIZACJI 

W pierwszym kwartale 2018 r. powołano Tarnowski Komitet Rewitalizacji (w skrócie 

TKR). Cytując zapis regulaminu (załącznik do uchwały nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w 

Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r., rozdział 1., par. 1, ust. 1): „Tarnowski Komitet 

Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z 

organami Gminy Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących rewitalizacji, wspiera działania 

Prezydenta Miasta Tarnowa w tym obszarze oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w 

sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Tarnowie”. 

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw 

związanych z procesami rewitalizacji, realizowanymi na obszarze Tarnowa. Komitet inicjuje 

oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie i zarządzeń 

Prezydenta Miasta Tarnowa związanych z rewitalizacją na obszarze Tarnowa. Skutkuje to 

tym, że Rada Miejska w Tarnowie może podjąć uchwały dotyczące procesu rewitalizacji 

wyłącznie po zapoznaniu się z opinią TKR, dzięki czemu TKR może faktycznie wpływać  

na politykę naszego miasta. 

Celem działań TKR będzie przede wszystkim koordynacja przedsięwzięć 

podejmowanych na obszarze rewitalizacji oraz udział w monitoringu i ewaluacji Programu.  

Ponieważ TKR ma pełnić funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta Miasta 

Tarnowa, do jego podstawowych zadań należeć będzie opiniowanie:  

• planowanych zmian i modyfikacji GPR tych, w tym także udział w ocenie 

zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

• projektów dokumentów programowych GMT oraz aktów planistycznych 

związanych z problematyką rewitalizacji 

• sprawozdań, raportów z monitoringów i ewaluacji GPR oraz projektów 

rewitalizacyjnych.  

Komitet Rewitalizacji może także brać udział w działaniach promocyjnych oraz 

zapraszać przedstawicieli organizacji/instytucji, które nie mają swoich reprezentantów w 

TKR bądź ekspertów w dziedzinie rewitalizacji oraz innych gości. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowe_Centrum_Kultury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowe_Centrum_Kultury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraków
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Na wszystkich etapach realizacji Programu TKR powinien współpracować z organami 

gminy. Obsługę organizacyjną TKR zapewnia Wydział rozwoju Miasta. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 stycznia 

2018 r. w sprawie powołania imiennego składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, 

powołano następujące 22 osoby w skład TKR: 

1. Przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich 

wskazanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa: 

a) Pan Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, 

b) Pani Marzena Bac, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta, 

pełniąca funkcję koordynatora ds. rewitalizacji, 

c) Pan Wiesław Izworski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej. 

2. Radni wskazani przez Radę Miejską w Tarnowie: 

a) Pani Grażyna Barwacz, 

b) Pan Piotr Górnikiewicz, 

c) Pan Jakub Kwaśny, 

d) Pan Jacek Łabno, 

e) Pan Jan Niedojadło, 

f) Pan Piotr Sak. 

3. Przedstawiciele mieszkańców: 

a) Pani Monika Rąpała, przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 „Krakowska”, 

b) Pani Krystyna Drozd, przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”, 

c) Pan Adam Bochenek z Rady Osiedla nr 6 „Gumniska-Zabłocie”, 

d) Pan Marcin Jamróg z Rady Osiedla nr 1 „Starówka”, 

e) Pani Anna Adamek, sekretarz Zarządu Rady Osiedla nr 2 „Strusina”, 

f) Pan Ryszard Chudy z Rady Osiedla nr 3 „Piaskówka”. 

4. Przedstawiciele wskazani przez ciała doradcze działające przy Prezydencie 

Miasta Tarnowa: 

a) Pan Marek Fistek, członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, 

zgłoszony przez Radę Gospodarczą 

b) Pani Krystyna Latała, przewodnicząca Rady Kultury Gminy Miasta 

Tarnowa, 

c) Pani Ludwika Gawron z Tarnowskiej Rady Seniorów, 

d) Pan Marek Niemczura, przewodniczący Rady Sportu Gminy Miasta 

Tarnowa, 

e) Pan Andrzej Ziembowski, wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

f) Pani Ewa Bień z Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, 

g) Pani Katarzyna Łącka – Sutkowska, zastępca przewodniczącego 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Tarnowa. 

 

W 2018 roku odbyły się trzy spotkania TKR. Pierwsze posiedzenie TKR odbyło się w 

dniu 12 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnowa. Podczas spotkania 

wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego TKR i jego Zastępcę. Przewodniczącym 

został Jakub Kwaśny, a funkcję zastępcy pełni Krystyna Latała. 

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 2 sierpnia 2018 r. i dotyczyło nowych możliwości 

finansowania działań rewitalizacyjnych (Działanie 11.3, pożyczki), remontu płyty Rynku, 

Placu Kazimierza, Katedralnej i Krótkiej oraz realizacji działań ujętych w gminnym 

programie, zlokalizowanych przy ul. Wałowej 25 (Multimedialne Centrum Artystyczne, 
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wyeksponowanie zabytkowej półbaszty), Rynek 4 (Tarnowski Park Doświadczeń) oraz w 

rejonie Małych Schodów przy ul. Bernardyńskiej (remont murów miejskich). 

Trzecie spotkanie odbyło się 13 grudnia 2018 r. i dotyczyło spraw remontowych (płyta 

rynku i Pl. Kazimierza) oraz warsztatów rewitalizacyjnych, które zaplanowano na rok 2019 

dla członków TKR oraz radnych nowej kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA TARNOWA 

 

W 2018 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Tarnowa, zwana dalej Komisją 

Bezpieczeństwa, pracowała na podstawie zarządzenia nr 170/2017 Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Miasta Tarnowa VI kadencji, zmienionego zarządzeniem nr 212/2018 Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 494/2018 Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 4 grudnia 2018 r. Ostateczny skład osobowy komisji przedstawiał się 

następująco: 

1) Prezydent Miasta Tarnowa –Roman Ciepiela - przewodniczący komisji, 

2) Katarzyna Łącka-Sutkowska - zastępca przewodniczącego komisji, dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miasta Tarnowa, 

3) radni delegowani przez Radę Miejską w Tarnowie: 

a) Józef Gancarz, 

b) Sebastian Stepek, 

4) osoby powołane przez Prezydenta Miasta Tarnowa: 

a) Małgorzata Proszowska, 

b) Bogumiła Porębska, 

c) Stefan Piotrowski, 

5) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie: 

a) Witold Ślęzak, 

b) Robert Kozak, 

6) Barbara Glazer-Podobińska - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego  

w Tarnowie, 

7) do udziału w pracach komisji z głosem doradczym powołani zostali: 

a) Piotr Szpunar, 

b) Krzysztof Tomasik. 

Zmiana w składzie Komisji Bezpieczeństwa spowodowana była ustaniem członkostwa 

Jana Niedojadło oraz Kazimierza Żurowskiego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

(koniec VII kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie). W dniu 29 listopada 2018 r. Rada Miejska 

w Tarnowie delegowała do prac w Komisji Bezpieczeństwa radnych Józefa Gancarza oraz 

Sebastiana Stepka. Kolejna zmiana nastąpiła w osobie prokuratora wskazanego przez 

Prokuratora Okręgowego w Tarnowie. Prokurator Wiolettę Moskwę zastąpiła prokurator 

Barbara Glazer-Podobińska. 

Komisja Bezpieczeństwa obradowała na dwóch posiedzeniach, które odbyły się 16 

kwietnia oraz 12 grudnia 2018 r. 

Na posiedzeniu 16 kwietnia 2018 r., które odbyło się wspólnie z Komisją Porządku 

Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie, Komisja Bezpieczeństwa dokonała oceny zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa na podstawie: 

1) sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie ze swojej działalności,  

a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego miasta  

w 2017 r., 

2) informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie o stanie 

bezpieczeństwa Tarnowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 r., 
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3) informacji Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie o działalności Straży Miejskiej  

w Tarnowie w 2017 r. 

Komisja Bezpieczeństwa po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz 

sprawozdaniem podjęła dyskusję nad zagadnieniami zawartymi w w/w materiałach. W sferze 

zainteresowania członków Komisji Bezpieczeństwa były dodatkowe wspólne patrole policji  

i Straży Miejskiej w Tarnowie, a konkretnie kiedy i w jakiej liczbie się odbywają. Z uwagi na 

fakt, iż w Tarnowie w zasadzie nie odnotowuje się częstych naruszeń porządku publicznego, 

uznano, że wspólne patrole realizowane w dni powszednie są bezzasadne. Przeważało 

stanowisko, że mają one sens wyłącznie w czasie weekendów oraz w dni, w których 

odbywają się imprezy kulturalne lub sportowe. Co więcej, przyjęto, by działalność 

połączonych patroli koncentrowała się zasadniczo w obrębie ul. Krakowskiej. Komendant 

Miejski Policji w Tarnowie poinformował, iż najwięcej patroli wspólnych odbywa się  

w dniach od piątku do niedzieli i realizowane są one w oparciu o przeprowadzone analizy 

stanu bezpieczeństwa w miejscach, w których najczęściej dochodzi do popełnienia 

przestępstw, wykroczeń bądź zakłóceń porządku publicznego. Z tego punktu widzenia 

najbardziej newralgicznym miejscem jest centrum miasta. 

Komendant zaapelował do członków Komisji Bezpieczeństwa, by upowszechniać 

informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowiącej doskonałe narzędzie 

wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem, umożliwiające zgłaszanie 

nieprawidłowości oraz łamanie prawa. Mapa ta jest udostępniona na stronie Komendy 

Miejskiej Policji w Tarnowie. Ponadto komendant poddał pod rozwagę pomysł opracowania  

i przeprowadzenia (wspólnie ze służbami odpowiedzialnymi za dbałość o porządek  

i bezpieczeństwo publiczne) ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa poparli wniosek w w/w zakresie. 

Kolejną poruszoną kwestią była sprawa nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

w Tarnowie mandatów oraz wniosków skierowanych do sądu. Komendant Straży Miejskiej  

w Tarnowie poinformował, że w roku 2017 prowadzonych było 3469 postępowań 

mandatowych, a do sądu skierowanych zostało 1259 wniosków. Miały również miejsce 

przypadki, kiedy funkcjonariusze kierowali wnioski do sądu w trybie natychmiastowym 

(dotyczy to najczęściej osób dopuszczających się nieobyczajnych wybryków). Tego typu 

wniosków w 2017 r. było 795. Komendant odniósł się również do pytania jednego  

z członków Komisji Bezpieczeństwa na temat liczby skarg składanych na działania 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie w 2017 r. Komendant poinformował, że było 

ich 10 i żadna z nich nie była zasadna. Skargi były najczęściej spowodowane 

niezadowoleniem osób z otrzymanego mandatu. Osoby ukarane uważały, że strażnicy 

mogliby wykazywać się większym zrozumieniem i pobłażliwością. Podkreślono jednak, że 

wystawienie mandatu (grzywny) jest indywidualną decyzją strażnika. Postępowanie skargowe 

ma na celu zbadanie, czy działanie funkcjonariuszy mogło stanowić naruszenie prawa. 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa zainteresowani byli również postępem prac nad 

budową nowej siedziby Straży Miejskiej w Tarnowie. Komendant poinformował, że prace 

nad budową nowego obiektu zakończą się w lipcu 2018 r. Tym samym powstanie nowa 

siedziba Straży Miejskiej w Tarnowie, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta 

Tarnowa oraz Inteligentnego Transportu Samochodowego. Członkom komisji została 

zaproponowana wizja lokalna w/w obiektu. 

Do Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie oraz Komendanta Miejskiego Policji  

w Tarnowie została skierowana prośba, aby w trakcie prowadzonych przez policjantów  

i strażników miejskich prelekcji i pogadanek w szkołach dot. bezpieczeństwa zwrócić 

szczególną uwagę na rowerzystów przejeżdżających na pasach dla pieszych, niejednokrotnie 

ze słuchawkami, przez co stanowią szczególne zagrożenie dla pozostałych uczestników 

ruchu. 
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Po przeprowadzonej dyskusji na temat pracy służb oraz analizie materiałów 

przedstawionych przez poszczególnych komendantów Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała 

pozytywnie działalność każdej jednostki w roku 2017. 

Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się w siedzibie Centrum 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7. Zasadniczym tematem 

posiedzenia było wydanie opinii Komisji Bezpieczeństwa do projektu budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa na 2019 r. w zakresie dotyczącym zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie Tarnowa. 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa po zapoznaniu się z wyciągiem projektu 

uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadzonego zarządzeniem nr 459/2018 Prezydenta 

Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej 

Gminy Miasta Tarnowa na 2019 r. w części dotyczącej rozdziału 754 – Bezpieczeństwo 

Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, prowadzili dyskusję nad wydatkami związanymi  

z bezpieczeństwem publicznym w 2019 r. Komendanci poszczególnych służb mogli się 

wypowiedzieć, czy zapisane środki w projekcie budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 

są wystarczające, oraz przedstawić przewidywane ich przeznaczenie. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie poinformował, że 

Komenda Miejska PSP w Tarnowie rozdysponuje środki finansowe na funkcjonowanie 

bieżące. Wymienił w tym zakresie nabycie środków neutralizujących (sorbentów), których 

zastosowanie jest bardzo częste przy usuwaniu plam oleju, benzyny, wycieków innych 

substancji następujących podczas kolizji drogowych, oraz mat sorbentowych 

wykorzystywanych do zabezpieczenia przed skażeniem rzek, potoków. Część środków 

zostanie przeznaczonych na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do 

przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Klikowskiej. Wzięto również pod uwagę 

sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, którego koszt wynosi ok. 800.000 zł. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie poinformował, że potrzeby Komendy 

Miejskiej Policji w Tarnowie są większe niż kwoty zapisane w projekcie budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa na rok 2019. Mając jednak na uwadze doświadczenia z roku 2018 i lat 

poprzednich, żywił nadzieję, że w trakcie 2019 roku uda się pozyskać dodatkowe środki 

finansowe dla tarnowskiej policji. 

Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie poinformował, że środki inwestycyjne w wysokości 

30.000 zł zapisane w projekcie budżetu na rok 2019 zostaną przeznaczone na modernizację 

systemu monitoringu miasta. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 r.  

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa otrzymali 

informację o realizacji „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2022 dla Miasta Tarnowa”  

w 2017 r. Dokument ten przygotowany został na podstawie sprawozdań cząstkowych 

otrzymanych od realizatorów programu. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie zgłosił problem braku izby 

wytrzeźwień w mieście. Osoby, które są pod wpływem alkoholu, w sytuacji braku miejsc  

w Punkcie Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi w Tarnowie przewożone są do Pomieszczeń 

dla Osób Zatrzymanych (PDOZ), znajdujących się w Komisariacie Tarnów-Centrum. 

Pomieszczenia te zarówno z uwagi na personel je obsługujący, jak i pod względem 

technicznym nie są przystosowane do przyjmowania i przetrzymywanie osób znajdujących 

się pod wpływem alkoholu. W tym kontekście ustawa o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako odpowiednią, po placówkach służby zdrowia oraz 

izbach wytrzeźwień, wymienia policję. 

Statystyki za ostatnie lata dotyczące liczby osób nietrzeźwych zatrzymanych w PDOZ 

są bardzo niepokojące. Przeciętna liczba osób zatrzymanych wyłącznie do wytrzeźwienia  
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w latach 2008-2011 kształtowała się na poziomie ok. 400 w ciągu roku. Natomiast po 

likwidacji Izby Wytrzeźwień w Tarnowie (w 2012 r.) liczba ta wzrosła do ok. 700 osób  

i z każdym kolejnym rokiem rośnie. W latach 2015-2017 wynosiła aż 1500 nietrzeźwych 

rocznie, co stanowiło ponad 50% wszystkich osób, które były zatrzymywane przez policję  

w Tarnowie. Na zakończenie swojej wypowiedzi Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 

stwierdził, że istotę sprawy stanowi fakt, iż działający w Tarnowie Punkt Opieki nad Osobami 

Nietrzeźwymi nie funkcjonuje w oparciu o przywołaną ustawę. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie poinformował, że 

Komenda Miejska PSP w Tarnowie prowadzi coroczną kampanię profilaktyczno-edukacyjną 

„NIE dla czadu”, informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem 

węgla. Zauważył, że świadomość mieszkańców na temat niebezpiecznego gazu jest coraz 

większa, mimo to nadal zdarzają się interwencje związane z ulatniającym się gazem. 

 

MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 

 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Tarnowie, zwana dalej Komisją 

Urbanistyczną, powołana została zarządzeniem nr 316/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa  

z dnia 6 września 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Tarnowie (z późniejszymi zmianami). Jest organem doradczym 

Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego. 

Komisja powołana jest do opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz dokonywanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa ocen i analiz zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

 

W 2018 r. komisja pracowała w następującym składzie: 

1) mgr inż. arch. Barbara Knapik – przewodnicząca komisji, 

2) mgr inż. arch. Małgorzata Abramowicz - wiceprzewodnicząca komisji, 

3) mgr inż. Marek Maślanka - sekretarz komisji, 

4) mgr inż. arch. Małgorzata Przybysz–Ławnicka - członek komisji, 

5) mgr inż. arch. Ewa Bień - członek komisji, 

6) mgr inż. Artur Michałek - członek komisji, 

7) mgr inż. Andrzej Banach - członek komisji. 

 

W 2018 r. komisja zebrała się na dwóch posiedzeniach, podczas których wydała, 

wymagane art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, opinie o dwóch projektach planu miejscowego oraz opinię dotyczącą oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miasta Tarnowa, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 

sporządzanych przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów nieograniczonych. 

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r. opiniowano: 

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Tarnowa,  

w rejonie ul. Klikowskiej i Ścieżki, 

2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Tarnowa,  

w rejonie ul. Mroźnej i Sadowej. 

Projekty planów opracowane zostały w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie: nr 

XLIII/423/2017 z dnia 21 września 2017 r. i nr XXXVII/369/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 

(na wnioski złożone przez mieszkańców). Wiodącym przeznaczeniem w obu opracowaniach, 

zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasta Tarnowa, są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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a w projekcie planu w rejonie ulicy Klikowskiej i Ścieżki zabudowa mieszkaniowa 

uzupełniona jest m.in. dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych form usługowych. 

Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 r. opiniowano opracowanie „Oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 

Tarnowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa”. 

Obowiązek dokonania co najmniej raz w czasie kadencji Rady Urbanistycznej oceny 

aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym celu Prezydent Miasta Tarnowa 

dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, a wyniki tej analizy po 

uzyskaniu opinii komisji przekazał Radzie Miejskiej w Tarnowie. 

Podczas posiedzeń komisja podjęła trzy uchwały opiniujące pozytywnie przedłożone 

opracowania. 

 

RADA GOSPODARCZA 

 

Rada Gospodarcza pełniła funkcję ciała doradczego Prezydenta Miasta Tarnowa w 

zakresie rozwoju tarnowskiej przedsiębiorczości. W skład Rady Gospodarczej weszli 

reprezentanci tarnowskich samorządów gospodarczych. 

W 2018 r. w skład Rady Gospodarczej wchodzili: 

1) Janusz Wiśniewski - wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, prezes 

Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie, 

2) Witold Szczypiński - wiceprezes zarządu – dyrektor generalny Grupy Azoty S.A., 

3) Martin Neumann -prezes zarządu ATB Tamel S.A., 

4) Henryk Łabędź - prezes zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., 

5) Marek Zieliński - prezes zarządu ZICOM NEXT Sp. z o.o., 

6) Wojciech Wiatr - prezes zarządu Control Process S.A., 

7) Andrzej Ciupryk - prezes zarządu Planta Sp. z o.o., 

8) Zbigniew Proć - prezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowie, 

9) Andrzej Kuta - prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  

w Tarnowie, 

10)  Piotr Gębiś - prezes Naczelnej Organizacji Technicznej - Rada w Tarnowie, 

11)  Zenon Zieliński - prezes Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców 

- Koło w Tarnowie, 

12)  Magdalena Gadecka-Bukało - prezes Zarządu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego 

S.A., 

13)  Leszek Nowicki - prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

W 2018 r. Rada Gospodarcza obradowała trzykrotnie. Tematy poszczególnych posiedzeń 

dotyczyły, m.in.: 

1) rozszerzenia współpracy (podpisanie porozumienia) z gminą Pleśna oraz miastem  

i gminą Tuchów w obszarze promocji gospodarczej i współpracy aglomeracyjnej na 

rzecz pozyskiwania inwestorów, 

2) wpływu dużych miast na rozwój otoczenia regionalnego w kontekście pozycji Tarnowa, 

3) współpracy Gminy Miasta Tarnowa z gminami aglomeracji tarnowskiej w obszarach: 

transportu, edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rozwoju gospodarczego i rynku pracy, 

promocji gospodarczej i współpracy aglomeracyjnej na rzecz pozyskiwania inwestorów, 

4) warunków i zasad udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji 

w kontekście nowych zasad w zakresie SSE (Polska Strefa Inwestycji), 

5) podsumowania działań na rzecz rozwoju gospodarczego Tarnowa w latach 2015-2018. 

Kadencja działalności Rady Gospodarczej została zakończona z dniem 30 listopada 2018 r. 
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TARNOWSKA RADA SENIORÓW 

 

Tarnowska Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, w okresie sprawozdawczym 

pracowała w 12-osobowym zespole, w skład którego wchodzili przedstawiciele organizacji  

i stowarzyszeń działających na rzecz seniorów na terenie Tarnowa. 

 

Skład rady: 

1) Lidia Jaźwińska – przewodnicząca rady, 

2) Maria Kanior – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ  

w Tarnowie, 

3) Barbara Koprowska – radna Rady Miejskiej w Tarnowie (do 16 listopada 2018 r.), 

4) Piotr Wójcik – radny Rady Miejskiej w Tarnowie, 

5) Maria Halina Gawle – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów, 

6) Maria Gogojewicz–Pęcherek – przedstawicielka Katolickiego Centrum Edukacji 

KANA, 

7) Zofia Grzywacz – przedstawicielka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 

8) Danuta Kisielewska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Senior na Czasie”, 

9) Grażyna Kondracka - przedstawicielka Stowarzyszenia Medycyna Polska, 

10)  Maria Papuga – przedstawicielka Rady Osiedla nr 5 Rzędzin, 

11)  Ludwika Gawron – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

12)  Barbara Sierakowska–Karczewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Srebrne 

Skronie. 

 

W celu wzmocnienia działalności Rady Seniorów kolejny już rok działały cztery zespoły 

współpracowników powołanych do realizacji zadań wynikających z przyjętego rocznego 

planu pracy rady, a mianowicie: 

1) zespół ds. badań ankietowych, 

2) zespół ds. wizerunku i promocji, 

3) zespół ds. współpracy z instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz seniorów, 

4) zespół ds. rozwiązywania problemów środowisk senioralnych. 

W gronie tym znajdowały się osoby reprezentujące środowiska senioralne, które nie miały 

swoich przedstawicieli w radzie, a także przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i instytucji 

działających na rzecz seniorów. Osoby te uczestniczyły w posiedzeniach rady jako referujące 

określone zadania, przedstawiające wyniki prac zespołów z prawem głosu doradczego.  

W 2018 r. zespół liczył 12 osób i był dodatkowym wsparciem działań rady.  

Zgodnie z założeniami statutowymi rada stanowi ciało o charakterze inicjatywnym, 

doradczym i konsultacyjnym, wykorzystując w tym zakresie zasoby wiedzy i doświadczenia 

środowisk senioralnych Tarnowa. Jest platformą dialogu i współpracy z władzami 

samorządowymi miasta w tworzeniu i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej. 

Rada ma charakter apolityczny i neutralny. Realizując swoje zadania, jest otwarta na 

partnerstwo i współpracę z wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz seniorów oraz 

innymi środowiskami senioralnymi, ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów 

senioralnych, tworzenie godnych warunków życia osób starszych w mieście, a przede 

wszystkim przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich 

autorytetu. Jest także uczestnikiem najważniejszych wydarzeń w mieście (o różnym 

charakterze) kierowanych do wielopokoleniowego grona odbiorców. 

Podejmowane i realizowane przez Radę Seniorów zadania wpisywały się w założenia 

dokumentów strategicznych miasta: Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
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Społecznych Miasta Tarnowa na Lata 2011-2020. Były też zgodne z przyjętym rocznym 

planem pracy rady, na bieżąco uzupełnianym i poszerzanym o nowe treści. 

 

Główne cele działania Rady Seniorów w 2018 r. to: 

1) umacnianie instytucjonalnego i merytorycznego rozwoju tarnowskich środowisk 

senioralnych oraz ich konsolidacja, 

2) poprawa jakości życia seniorów, umożliwienie seniorom pozostania jak najdłużej 

samodzielnymi i aktywnymi członkami społeczności lokalnej, 

3) rzecznictwo interesów tarnowskich seniorów wobec władz miasta oraz instytucji  

i organizacji działających na rzecz seniorów, 

4) promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz 

solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 

5) działania na rzecz poprawy wizerunku i pozycji osób starszych w rodzinie i lokalnej 

społeczności we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską Tarnowa oraz innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń rady. Średnia frekwencja wynosiła 

osiem osób. Na posiedzenia zapraszani byli pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa, których 

obowiązki bezpośrednio były związane z omawianym zagadnieniem, a także inne osoby 

reprezentujące partnerów w działaniach na rzecz polityki senioralnej w mieście (m.in. 

przedstawiciele placówek kultury, sportu, policji, służby zdrowia, komisji Rady Miejskiej  

w Tarnowie). 

Tematyka posiedzeń była różnorodna i dostosowywana zarówno do zadań wynikających  

z rocznego planu pracy, jak również bieżących kwestii wynikających z potrzeb środowisk 

senioralnych. 

Podejmowane i realizowane zadania i tematy to, m.in.: 

1) bieżące informowanie o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Tarnowa na Lata 2017- 2020, 

2) kontynuacja kampanii Bezpieczny i Aktywny Senior, 

3) kontynuacja kampanii Za Starość Waszą i Naszą – realizowanej przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 

4) informacja o ZAZ Słoneczne Wzgórze, 

5) prezentacja działalności Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, 

Uniwersytetu III Wieku przy PWSZ w Tarnowie, Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, działalności Związku Niewidomych i działającego przy nim 

Zespołu Senioralnego Legato, 

6) prezentacja dobrych senioralnych praktyk: 

a) „Seniorzy – seniorom” – wykorzystywanie doświadczeń, wiedzy i umiejętności 

seniorów; prowadzenie przez nich we własnych środowiskach zajęć, np.: 

Kulinarne piątki – Kana, Zrób to sam – Klub „Złoty Wiek”, „Wiosna Życia”, 

kluby seniora przy parafiach; zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne: Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy PWSZ, Senior Na Czasie, Międzyosiedlowe Centra 

Aktywności Senioralnej, 

b) „Seniorzy pomagają innym” – w ramach wolontariatu seniorzy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy PWSZ prowadzą zajęcia edukacyjne w Stowarzyszeniu 

Siemacha, a seniorzy z Klubu „Wiosna Życia” dla dzieci z Ośrodka Wsparcia 

Dziennego na Gumniskiej. Seniorzy z Klubu „Złoty Wiek” opiekują się seniorami 

w Zielonej Przystani, zaś seniorzy z Klubu „Senior Na Czasie”, Związek 

Emerytów i Rencistów, Polski Komitet Pomocy Społecznej prowadzą akcję „Nie 

jesteś sam”, pomagając swoim seniorom, a także innym osobom, które potrzebują 
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wsparcia. W klubach Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej i na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy udziale członków Tarnowskiej Rady 

Seniorów pełnione są dyżury, podczas których udzielane są różnorodne porady, 

przyjmowane i podejmowane interwencje, rozwiązywane problemy, 

7) aktywny twórczy senior – wspieranie i promowanie seniorów, którzy są uzdolnieni  

w różnych dziedzinach: malarstwo, poezja, literatura, sport, gry planszowe, kulinaria, 

poprzez organizowanie spotkań, wymianę doświadczeń, wystawiennictwo, 

okolicznościowe wystawy we własnych środowiskach senioralnych i podczas 

różnorodnych wydarzeń kulturalnych w mieście czy na osiedlach. Służy tym 

działaniom m.in. podjęta przez radę współpraca z Pracownią Kreatywną, Muzeum 

Okręgowym w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnowie, teatrem, Biurem 

Wystaw Artystycznych, Galerią Hortar, Galerią Stara Łaźnia i Stowarzyszeniem 

Sportowym Sokół, 

8) prezentacja działalności partnerów wspierających radę, w tym m.in. Stowarzyszenia 

Sportowego Sokół, Pracowni Kreatywnej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady 

Osiedla Piaskówka i Starówka, Stowarzyszenia „Jestem miastem”, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 

9) budżet obywatelski – wsparcie projektu przez wszystkie środowiska senioralne, 

10) seniorzy w akcji Biała Wstążka, 

11) przygotowania, przebieg i ocena Tarnowskiego Tygodnia Seniora, 

12) udział środowisk senioralnych w Małopolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych, 

13) przeprowadzenie badania na temat Tarnowska Karta Seniora – dostępności, 

znajomości ofert partnerów akcji, 

14) przeprowadzenie badania „Sprawność intelektualna tarnowskich seniorów – kierunki 

pomocy i wsparcia”, 

15) starzenie się populacji – wyzwania i problemy, 

16) udział tarnowskich seniorów w Ogólnopolskich Senioraliach 2018, 

17) udział tarnowskich seniorów w obchodach 100 - lecia odzyskania niepodległości, 

18) reprezentatywność seniorów w akcjach i wydarzeniach organizowanych na terenie 

miasta, 

19) jubileusze zespołów artystycznych: Legato, Fermanta, Vena, 

20) przepływ informacji i promocja działań środowisk senioralnych. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń prezydium rady. Posiedzenia te 

miały charakter działań roboczych, przygotowujących posiedzenia rady, opracowujących 

potrzebne materiały, dokumenty, analizy, grafiki odwiedzin w środowiskach senioralnych, 

kontakty z podmiotami zewnętrznymi. Prezydium czuwało nad realizacją przyjętego rocznego 

planu pracy, dbało o właściwą promocję i prestiż Rady Seniorów w środowisku działania. 

Reprezentowało radę na zewnątrz, utrzymywało kontakt z władzami samorządowymi miasta, 

radnymi Rady Miejskiej w Tarnowie, przedstawicielami różnych organizacji, stowarzyszeń  

i instytucji działających na terenie miasta, a przede wszystkim z wszystkimi środowiskami 

senioralnymi w mieście. Na bieżąco dokonywano oceny aktywności i skuteczności pracy rady 

oraz jej poszczególnych członków. 

Wszelkie koszty związane z działalnością rady (delegacjami, przygotowywaniem 

posiedzeń, spotkań prezydium, zespołów roboczych, działalnością reprezentacyjną) ponosili 

członkowie i prezydium rady. Dotyczyło to także ważnych wyjazdów na narady, konsultacje, 

spotkania i seminaria organizowane przez podmioty zewnętrzne (m.in. Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Kongresy Rad Seniorów, Rady Seniorów innych 

miast, Urząd Marszałkowski). 
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Pomoc organizacyjną w zakresie zapewnienia pomieszczeń na posiedzenia rady, 

wysyłania zaproszeń oraz dokumentów dla członków rady zapewniał Wydział Zdrowia  

i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. Pomoc w zakresie promocji - Wydział 

Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

Z radą konsultowane były następujące materiały: 

1) sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście 

Tarnowie na Lata 2015 – 2020 w 2018 roku, 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na Lata 2017 – 

2020, 

3) Tarnowski Tydzień Seniora – piknik Babie Lato. 

Ponadto 

1. Przedstawiciele rady byli zapraszani do udziału w sztabach organizacyjno – 

programowych najważniejszych wydarzeń odbywających się na terenie Tarnowa. 

2. Zastępca prezydenta Tarnowa, Dorota Krakowska oraz przedstawiciele Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa na bieżąco informowali radę  

o podejmowanych na rzecz seniorów działaniach i rozwiązywanych problemach, także 

tych zgłaszanych przez radę.  

3. Przedstawiciele Rady Seniorów byli zapraszani na sesje Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Obok dwóch radnych, członków rady, w sesjach uczestniczyła Maria Papuga (stały 

przedstawiciel) oraz doraźnie inni członkowie. 

4. W okresie sprawozdawczym, prezydium rady uczestniczyło w posiedzeniach Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie. 

5. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania z prezydentem Tarnowa, 10 

spotkań z zastępcą prezydenta ds. polityki społecznej. 

 

Raporty i badania 

1. Badanie pierwsze dotyczyło korzystania z Tarnowskiej Karty Seniora. Czas trwania 

listopad – grudzień 2018. Raport przedstawiony zostanie w nowym roku 2019. 

2. Badanie drugie dotyczyło sprawności intelektualnej tarnowskich seniorów. Realizowane 

było we współpracy z PWSZ w Tarnowie. Czas trwania październik –grudzień 2018, 

styczeń 2019. Raport opracowany zostanie w 2019 r. 

3. W październiku 2018 r. rozpoczęto prace nad propozycjami zmian w zakresie 

przyznawania tytułu Tarnowski Senior Roku, a także nad propozycją regulaminu 

„Miejsca i instytucje przyjazne seniorom”. 

 

Seniorzy, członkowie rady w życiu lokalnym 

Przewodnicząca i prezydium rady jako przedstawiciele Rady Seniorów uczestniczyli w:  

1) posiedzeniach Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów,  

2) II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów Kraków 2018,  

3) Ogólnopolskich Senioraliach 2018,  

4) spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,  

5) dwóch konferencjach dotyczących polityki senioralnej, zorganizowanych przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (w dwóch kolejnych z uwagi na koszty 

nie uczestniczono),  

6) Kongresie Uniwersytetów III Wieku Nowy Sącz – Krynica 2018,  

7) Ogólnopolskim Spotkaniu Ambasadorów Głosu Seniora,  

8) Ogólnopolskiej Konferencji Srebrna Gospodarka, zorganizowanej przez Małopolski 

Urząd Marszałkowski,  

9) uroczystości Małopolski Senior Roku 2018,  
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10) Tygodniu Seniora w Rzeszowie, otwarciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Biłgoraju. 

 

 Kontakty ze środowiskami senioralnymi 

 Rada odwiedziła wszystkie środowiska senioralne. Uczestniczyła w wielu 

wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez nie. Prezydium i rada posiadają 

pełne rozeznanie na temat funkcjonowania klubów seniora działających w ramach 

Międzyosiedlowych Centrów Senioralnych, a także przy parafiach i innych stowarzyszeniach 

(Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy PWSZ, Polskim Związku Emerytów i Rencistów, 

Polskim Komitecie Pomocy Społecznej) oraz organizacji działających na rzecz seniorów. W 

tej kwestii prowadzony jest bieżący i systematyczny monitoring. W dalszym ciągu nie udało 

się nawiązać ścisłej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Kromka Chleba. 

W 2018 r. przewodnicząca reprezentowała Radę Seniorów w 26 wydarzeniach zewnętrznych 

organizowanych przez inne podmioty. Odbywała systematyczne rozmowy ze środowiskami 

działającymi na rzecz seniorów, radnymi Rady Miejskiej w Tarnowie, a także odwiedziła 

bądź uczestniczyła w 74 wydarzeniach organizowanych przez środowiska senioralne, DPS 

czy inne placówki. 

 

Porozumienia o współpracy 

 W 2018 roku rada podpisała umowę o współpracy z Fundacją Pracownia Kreatywna 

oraz Krakowską i Warszawską Radą Seniorów. 

 

 System informacji i promocja 

 Sporo czasu rada poświęciła na stworzenie systemu zintegrowanej informacji dla 

seniorów. Uruchomiono stronę rady na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie najciekawsze 

wydarzenia senioralne, informacje i komunikaty. Bardzo dużą pomoc w tym zakresie Rada 

Seniorów otrzymuje od Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR, który promuje 

seniorów zarówno na Facebooku, jak i stronie www.niezaleznyserwiskadr.com.pl, na 

ogólnopolskich portalach senioralnych i społecznościowych oraz zagranicznych. 

Tarnowska Rada Seniorów posiada własne logo i własny baner. 

 

1.5.2. Rady osiedli  

 

RADY OSIEDLI 

 

Rady osiedli stanowią jednostki pomocnicze Gminy Miasta Tarnowa, wybierane na 

okres czteroletniej kadencji przez mieszkańców tych osiedli. Do zakresu ich działania należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla oraz wspieranie organów miasta  

w wykonywaniu ich zadań, w tym m.in.:  

- określanie przedsięwzięć dotyczących osiedla w sprawach infrastruktury technicznej, 

potrzeb kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, ekologicznych, ładu estetycznego oraz 

potrzeb wynikających z uczuć patriotycznych i podkreślania pamięci historycznej miasta czy 

regionu tarnowskiego, wymagających sfinansowania z budżetu miasta w granicach kwot 

przeznaczonych na te cele, określonych przez Prezydenta Miasta Tarnowa, 

- określanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej osiedla, wymagających 

sfinansowania  

z budżetu miasta w granicach kwot przeznaczonych na te cele, 

- udział w rozpatrywaniu i przygotowaniu projektów dotyczących zaspokajania zbiorowych 

potrzeb mieszkańców osiedla, 

- opiniowanie zagadnień poddanych konsultacjom przez Radę Miejską w Tarnowie. 

http://www.niezaleznyserwiskadr.com.pl/
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Przewodniczący rad osiedli obecnej kadencji 

Rada Osiedla Przewodniczący Rady Osiedla 

nr 1 „Starówka Jerzy Kowalski 

nr 2 „Strusina” Stefan Wrona 

nr 3 „Piaskówka” Mirosław Biedroń 

nr 4 „Grabówka” Krystyna Drozd 

nr 5 „Rzędzin” Zbigniew Kolak 

nr 6 „Gumniska-Zabłocie” Janina Leja 

nr 7 „Krakowska” Monika Rąpała 

nr 8 „Mościce” Jan Wielgus 

nr 9 „Chyszów” Danuta Kleszcz 

nr 10 „Klikowa” Józef Romanowski 

nr 11 „Krzyż” Jan Radoń 

nr 12 „Jasna” Jan Niedojadło 

nr 13 „Westerplatte” Jerzy Zgłobica 

nr 14 „Legionów H. Dąbrowskiego” Krzysztof Nowak 

nr 15 „Koszyce” Tadeusz Mazur 

nr 16 „Zielone” Robert Nowicki 

Źródło: Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie  

 

1.5.3. Budżet obywatelski  

 

Głosowanie na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Tarnowa na Rok 2018 przeprowadzone zostało na podstawie zarządzenia nr 164/2017 

Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego oraz 

zarządzenia nr 165/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kwoty wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach 

budżetu obywatelskiego na 2018 rok i harmonogramu czynności w jego ramach. 

Pod głosowanie poddanych zostało 17 projektów zgłoszonych przez mieszkańców 

Tarnowa, które spełniły wymagania formalne oraz zostały zaopiniowane przez Komisję 

Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Całkowita kwota 

wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego na 2018 rok wyniosła 2.000.000 zł. 

Głosowanie trwało od 19 do 28 czerwca 2017 r. Mieszkańcy mogli oddawać głosy na 

stronie internetowej www.bo.tarnow.pl za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej oraz poprzez 

formularz głosowania. Oddano łącznie 6497 głosów, w tym przez formularz głosowania - 

6185 głosów, za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej - 312 głosów. 
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PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOWA NA 2018 ROK 

KOD NAZWA KWOTA 
LICZBA 

GŁOSÓW 

09 Strefa rekreacji „Terlikówka” 400.000 zł 1299 

13 Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej 400.000 zł 770 

02 Remonty chodników i nawierzchni ulicy na osiedlu Nr 2 „Strusina” w zakresie 

infrastrukturalnych inwestycji ogólnomiejskich 

410.000 zł 713 

14 Fontanna dla Parku Sanguszków! 400.000 zł 451 

06 Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej 498.307 zł 450 

 

Łączna kwota zadań, które zostały wybrane do realizacji, wynosi 2.108.307 zł na 

podstawie § 7 ust. 3 regulaminu - w wypadku projektu, który uzyskał kolejno największą 

liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przewidzianych  

w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok, pula ta może być podwyższona przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa do wysokości kwoty uzupełniającej wartość tego projektu. 

 

REALIZACJA 

 

Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej 

Realizatorzy zadania, tj. Stowarzyszenie Medycyna Polska (lider projektu), Katolickie 

Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie Senior na Czasie oraz Stowarzyszenie 

KANON, zostali wyłonieni w ramach otwartego konkursu ofert. Na jego realizację w okresie 

od 19 lutego do 31 grudnia 2018 r. wydatkowanych zostało 400.000 zł pochodzących z 

budżetu Gminy Miasta Tarnowa, natomiast wkład osobowy organizacji wynosił 43.050 zł. W 

różnych działaniach i wydarzeniach uczestniczyły łącznie 604 osoby powyżej 55. roku życia. 

Zrealizowano: 231 godzin warsztatów komputerowych, 162 godziny warsztatów 

językowych, 99 godzin warsztatów artystycznych, 96 godzin zajęć tanecznych, 536 godzin 

zajęć pilates/ fitness/zumba, 530 godzin zajęć usprawniających z fizjoterapeutą, 51 godzin 

zajęć w ramach Mobilnego Centrum Aktywności Senioralnej, 4 spotkania z ciekawymi 

ludźmi, 13 wyjazdów integracyjnych, 6 imprez integracyjnych, 142 zajęcia na basenie.  

Zorganizowano konferencję otwartą dla mieszkańców Tarnowa pn. „Bezpieczny 

senior” oraz obchody Tarnowskiego Tygodnia oraz Dnia Seniora. Na potrzeby konferencji 

wydrukowanych zostało 10 tysięcy broszur. Ponadto odbyły się kampanie pn. „Senior power” 

oraz „Wehikuł czasu”. Kluby działające w ramach wszystkich czterech centrów były czynne 5 

razy w tygodniu przez minimum cztery godziny dziennie. Przez cały okres realizacji zadania 

prowadzony był internetowy portal dla seniorów www.centrasenioralne.pl oraz strona na 

Facebooku Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Istotna dla rozwoju 

Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej była stała współpraca z Tarnowską 

Radą Seniorów. 

Zadanie pn. „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej” 

zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. 

 

Strefa rekreacji „Terlikówka” 

W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 10 578 zł. Opracowano dokumentację 

projektową. Ponieważ planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym szczególnym 

zagrożeniem powodzią, zaistniała konieczność wykonania operatu wodnoprawnego w celu 

uzyskania zgody Wód Polskich na realizację zadania. Aby ograniczyć lub wyeliminować 

koszty związane z zabezpieczeniem potoku Strusinka, dokonano zmian w dokumentacji 
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projektowej i wystąpiono o zgodę do Wód Polskich. Realizacja zadania planowana jest  

w 2019 roku. 

Fontanna dla Parku Sanguszków 

W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 19 557 zł. Opracowano dokumentację 

projektową. Ogłoszony w 2018 roku przetarg na roboty budowlane został unieważniony ze 

względu na brak ofert. Planowana realizacja zadania w 2019 roku. 

Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej  

W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 20 910 zł. Opracowano dokumentację 

projektową. W związku z tym, że planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym 

szczególnym zagrożeniem powodzią zaistniała konieczność wykonania operatu 

wodnoprawnego w celu uzyskania zgody Wód Polskich na realizację zadania. Aby 

ograniczyć lub wyeliminować koszty związane z zabezpieczeniem potoku Wątok, dokonano 

zmian w dokumentacji projektowej i wystąpiono o zgodę do Wód Polskich. Planowana 

realizacja zadania w 2019 roku. 

1.5.4. Organizacje pozarządowe  

 

Wg stanu na koniec 2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa pełnił nadzór formalno-prawny 

nad 355 stowarzyszeniami, oddziałami terenowymi stowarzyszeń oraz fundacjami mającymi 

swoją siedzibę na terenie Tarnowa. W 2018 r. nastąpiły istotne zmiany w zakresie ilości 

stowarzyszeń zwykłych (nieposiadających osobowości prawnej), mających swoją siedzibę  

w Tarnowie, z powodu zmiany przepisów. Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1923), stowarzyszenia zwykłe, które do dnia 20 maja 2018 r. nie dokonały wpisu 

do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zostały rozwiązane z mocy prawa. W tym trybie  

w Tarnowie w roku 2018 ubyło 19 stowarzyszeń zwykłych, bowiem tylko dwa przed 

upływem wskazanej daty dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Ponadto wpisano do tej ewidencji siedem nowo 

założonych stowarzyszeń zwykłych, a w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało 

zarejestrowanych 14 nowych stowarzyszeń i fundacji z siedzibą w Tarnowie (mających 

osobowość prawną). Jednocześnie trzy stowarzyszenia rejestrowe zostały zlikwidowane. 

 

Stowarzyszenia i fundacje z siedzibą w Tarnowie 

Rodzaj organizacji 2017 r. 2018 r. 
Dynamika  

w % 

Stowarzyszenia, oddziały i związki 

stowarzyszeń 
263 267 101,52 

Fundacje 64 71 110,94 

Stowarzyszenia zwykłe 29 17 58,62 

Razem: 356 355 99,72 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Miasto od lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poprzez udzielane dotacje 

wspiera ich działalność na rzecz mieszkańców Tarnowa, w szczególności na rzecz osób 
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ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych. Wspiera ponadto organizacje wielu imprez i przedsięwzięć sportowych, 

kulturalnych, edukacyjnych oraz tych skierowanych do przedsiębiorców. 

Współpraca Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 

realizowana była w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie i zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnowie „Programem 

współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 rok.” 

 
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasta Tarnowa  

w latach 2012 – 2018 (w tys. zł) 

 
Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w 2018 r. oraz wysokość udzielonych dotacji 

Lp. Obszar/nazwa zadania publicznego 
Kwota dotacji  

(w zł) 

Środki 

rozliczone 

(w zł) 

Pomoc społeczna  

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 693.120 684.375 

2. 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 

mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 

10.000 9.260 

3. 

Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących 

jednodaniowych 

70.0001) 27.3332) 

4. Prowadzenie mieszkań chronionych 170.000 170.000 

5. 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 

osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu C dla osób 
658.0433) 658.0433) 
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wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych 

6. 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) o zasięgu 

ponadgminnym 

1.196.2023) 1.196.2023) 

7. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
1.630.9733) 1.630.9733) 

8. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
208.0403) 208.0403) 

Razem: 4.636.378 4.584.226 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

9. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej 
940.800 940.753 

Razem: 940.800 940.753 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

10. Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi 775.000 767.073 

11. 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla 

mieszkańców w trudnych sytuacjach 
24.000 24.000 

12. 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin 

zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

25.000 25.000 

13. Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin 200.000 199.055 

14. 

Zorganizowanie płatnych staży dla uczestników projektu 

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. 

Lokalnie zmieniamy” 

238.512 206.527 

Razem: 1.262.512 1.221.655 

Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

15. Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 88.0004) 88.0004) 

16. Rehabilitacja dzieci i młodzieży 31.0004) 31.0004) 

17. Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych i dzieci w wodzie 10.1004) 9.9864) 

18. 
Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych 

(prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego) 
05) 05) 

19. 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania 

wspomaganego 
23.705 20.462 

Razem: 152.805 149.448 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa 

 

20. 
Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Tarnowa w 2018 roku 
121.4523) 121.4523) 

21. 
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna dla mieszkańców 

Tarnowa w 2018 roku 
58.995 58.995 

Razem: 180.447 180.447 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

22. 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich 

seniorów 
30.000 29.492 

23. 
Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności 

Senioralnej 
400.000 400.000 
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24. Prowadzenie Klubu Seniora im. Konstancji Sanguszkowej 50.000 48.031 

25. Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 26.027 25 387 

Razem: 506.027 502.910 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 

26. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży 80.000 80.000 

27. 

Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 

młodzieży, wzmacniających ich większe zaangażowanie 

społeczne i lepsze rozumienie problemów 

25.000 24.993 

28. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 

lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, 

turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 

33.064 33.064 

Razem: 138.064 138.057 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

29. 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

600.000 599.909 

30. 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie wyjazdowych 

wakacyjnych zgrupowań sportowych naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

65.200 65.200 

31. 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie wakacyjnych 

zgrupowań sportowych na terenie Tarnowa naboru  

i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

4.800 4.800 

32. 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 
45.000 45.000 

33. 

Niepełnosprawny - sprawny w wodzie - bezpłatne zajęcia 

pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży  

w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub 

uczących się w tarnowskich szkołach 

5.000 5.000 

34. 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez 

członków tych klubów wysokich wyników sportowych w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 

980.000 977.000 

35. 

Organizacja na terenie Tarnowa imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym (nie dotyczy imprez w ramach systemów 

rozgrywek sportowych), w tym w szczególności organizacja 

imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 

100.000 100.000 

Razem: 1.800.000 1.796.909 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

36. 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury  

i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora 

kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł  

i organizowania wydarzeń w roku 2018 

170.000 165 544 

37. 

Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych  

i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 

Tarnów – Pierwsze Niepodległe 

25.924 25.924 

Razem: 195.924 191.468 
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Działalność wspomagająca rozwój Tarnowa, w tym w szczególności  

promocja marki miasta 

 

38. Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK 117.293 117.293 

Razem: 117.293 117.293 

  

39. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym  

39.1 Klub Seniora GUMNISKA 10.000 9.889 

39.2 
Organizacja konferencji pt. „Życie na niebiesko - zrozumieć 

autyzm” 
6.000 6.000 

39.3 Tarnowska Noc Debaty 6.000 5.993 

39.4 

Tarnów mówi narkotykom NIE - II Tarnowski Dzień 

Profilaktyki Uzależnień - kampania profilaktyczna z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom 

10.000 10.000 

39.5 Strażnicy Bimy 10.000 6.359 

39.6 Profilaktyka przez sport 10.000 9.927 

39.7 Zapobieganie uzależnieniom przez sztukę 5.000 4.638 

39.8 Sport - dobra strona życia 10.000 9.676 

39.9 Akademia Rozwoju Talentu Art 10.000 10.000 

39.10 
Przeprowadzenie kursów proobronnych z elementami 

strzeleckimi w szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa 
10.000 10.000 

39.11 
Organizacja konferencji „Być rodzicem”. Jak zadbać o zdrowy 

rozwój dziecka? 
7.500 7.490 

39.12 Spektakl pt. „Tuwim dla dorosłych” 10.000 10.000 

39.13 

Wykonanie tablic upamiętniających osoby, wydarzenia i miejsca 

z czasu okupacji niemieckiej wpisane w historię Tarnowa oraz 

opracowanie i wydanie publikacji z tym związanej 

10.000 10.000 

39.14 
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Tarnów - pierwsze 

niepodległe” 
10.000 10.000 

39.15 E-marketing - warsztaty dla przedsiębiorców 9.779,78 9.780 

Razem: 134.280 129.752 
   

Łącznie z budżetu GMT: 6.200.820 6.119.208 

Łącznie z budżetu państwa: 3.863.710 3.833.710 

Łącznie: 10.064.530 9.952.918 
1) W tym 49.000 zł z budżetu państwa. 

2) W tym 19.000 zł z budżetu państwa. 

3) Dotacja udzielona z budżetu państwa. 

4) Dotacje udzielone w konkursach ogłoszonych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

5) Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia, której przedmiotem było prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Zadanie w 2018 r. realizowane było bez dotacji, wkład Miasta 

stanowił sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zakupiony w 2010 i 2011 r. o łącznej wartości 132.303 zł. 

Źródło: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta 

Tarnowa. 

 

Wybór podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w tabeli w pkt. 1 – 38 

odbył się w drodze otwartych konkursów ofert. W pkt. 39 ujęto zadania zlecone do realizacji  

w trybie pozakonkursowym w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (przyznanie dotacji na zadanie o charakterze lokalnym, którego realizacja 

nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza 10.000 zł na dany projekt). 
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 Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie określa zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielania 

przez Gminę Miasta Tarnowa wsparcia organizacjom pozarządowym. 

 Celem głównym współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem 

a organizacjami pozarządowymi, zapewniających lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych 

oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców Tarnowa.  

Współpraca realizowana jest przede wszystkim w obszarach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) ochrony i promocji zdrowia, 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 „Wieloletni program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na lata 2016-2020” określa długoterminowe cele, zasady i warunki 

współdziałania Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wskazanymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

i budowanie partnerskich relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy, zapewniających lepsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta.  

 Program wieloletni określa zadania publiczne, jakie tarnowski samorząd zleca 

organizacjom pozarządowym do realizacji w perspektywie dłuższej niż jeden rok. Wyłonienie 

stałego realizatora zadania publicznego nie wymaga powtarzania co roku procedury 

konkursowej, co wprowadza element stabilizacji w obszarze objętym konkursem. 

 

 1.5.5. Ochrona konsumentów 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 369) zadania samorządu powiatowego w zakresie 

ochrony praw konsumentów wykonuje Miejski Rzecznik Konsumentów.  
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Prowadząc analizę uprawnień i obowiązków należnych rzecznikowi, dochodzi się do 

wniosku, że są to kompetencje przede wszystkim o charakterze doradczym i procesowym.  

I tak do zadań rzecznika należą w szczególności: 

- prowadzenie edukacji konsumenckiej,  

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 

- ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, 

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 

- przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają 

podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej, 

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Zadaniem rzecznika jest niesienie pomocy konsumentom. Pomoc ta prowadzona jest 

przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego  

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Nadto rzecznik pomagał 

konsumentom w sporządzaniu pism, w tym pism procesowych.  

Rzecznik od czerwca 2007 r. jest członkiem Krajowej Rady Rzeczników 

Konsumentów (ciało ustawowe), działającej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (gremium to składa się z dziewięciorga rzeczników powołanych przez prezesa 

UOKiK). Nadto od września 2009 r. Rzecznik jest prezesem Stowarzyszenia Rzeczników 

Konsumentów, a od dnia 27 marca 2013 r. jest członkiem i wiceprzewodniczącym Rady 

Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzie Województwa Małopolskiego. 

1. Ogółem w roku 2018 udzielono 7.268 porad konsumenckich i informacji prawnych 

osobiście, przez telefon lub w formie elektronicznej (w 1999 r. - 400, w roku 2000 - 900,  

w roku 2001 - 1.600, w roku 2002 - 5.000, w roku 2003 - 6.000, w roku 2004 - 6.500, w roku 

2005 - 7.500, w roku 2006 - 8.500, w roku 2007 - 8.900, w roku 2009 - 11.800, w roku 2009 - 

16.000, w roku 2010 - 16.361, w roku 2011 - 19.771, w roku 2012 - 20.676, w roku 2013 - 

20.532, w roku 2014 - 19.940; w roku 2015 - 19.099, w roku 2016 - 12.489), w roku 2017 - 

12.546). 

Nadmienić należy, że od powstania biura udzielono ponad 207 tys. porad. 

Poniżej przedstawiono w formie graficznej liczbę udzielonych porad w latach 1999-2018. 
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Liczba porad udzielonych w latach 1999-2018. 

2. W 2018 r. wpłynęły 324 sprawy zgłoszone pisemnie (w roku 1999 r. - 109, w roku 

2000 - 130, w roku 2001 - 179, w roku 2002 - 265, w roku 2003 - 313, w roku 2004 - 366,  

w roku 2005 - 303, w roku 2006 - 270, w roku 2007 - 323, w roku 2008 - 351, w roku 2009 

- 364, w roku 2010 - 484, w roku 2011 - 485, w roku 2012 - 536, w roku 2013 - 588, w roku 

2014 - 541, w roku 2015 - 518, w roku 2016 - 418 i w roku 2017 – 591).  

Ze spraw, które wpłynęły w 2018 r., zakończono 235. W skład tych spraw wchodzą 

także te zakończone negatywnie w stosunku do oczekiwań konsumentów. Są to nie tylko 

sprawy, w których działania polubowne rzecznika nie odniosły zamierzonego skutku, ale 

także sprawy, którymi konsumenci po prostu się nie interesowali i nie odpowiadali na 

wezwania rzecznika. Do załatwienia w roku 2019 pozostało 89 spraw z roku 2018.  

Należy także zaznaczyć, iż w powyższych sprawach udzielono również porad konsumenckich 

i informacji prawnych bądź już na etapie przyjmowania danej sprawy lub też w ich toku.  

W powyższych sprawach wystąpiono do przedsiębiorców celem uzyskania stosownych 

wyjaśnień. 

 

Poniżej przedstawiono w formie graficznej liczbę przyjętych i prowadzonych spraw na 

piśmie w latach 1999-2018. 
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Liczba spraw przyjętych na piśmie w latach 1999-2018. 

W każdej z prowadzonych spraw występowano do przedsiębiorców w formie 

pisemnej celem uzyskania stosownych wyjaśnień i doprowadzenia do załatwienia sprawy 

zgodnie z wolą konsumentów i w oparciu o stosowne przepisy prawa.  

 Łączna wartość załatwionych pozytywnie dla konsumentów spraw w 2018 r.  

(w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła ok. 176.000 zł1 (w 1999 r. - 9.000 zł, w roku 2000 - 

90.800 zł, w roku 2001 - 88.000 zł, w roku 2002 - 196.000 zł, w roku 2003  

- 205.000 zł, w roku 2004 - 390.000 zł, w roku 2005 - 150.000 zł, w roku 2006  

- 180.000 zł, w roku 2007 - 420.000 zł, w roku 2008 - 95.000 zł, w roku 2009  

- 94.823 zł, w roku 2010 - 270.000 zł, w roku 2011 - 50.000 zł, w roku 2012  

- 190.000 zł, w roku 2013 - ponad 136.000 zł, w roku 2014 - 105.000 zł, w roku 2015 - 

55.000 zł, w roku 2016 - 114.860 zł, w roku 2017 - 71.000 zł). 

 Warto zatem zaznaczyć, iż od początku istnienia biura załatwiono pozytywnie na 

rzecz konsumentów sprawy na łączną kwotę ponad 3 mln zł. 

 Nadto, co nie jest bez znaczenia, wartość spraw, z którymi zwracali się konsumenci do 

biura o udzielenie porady konsumenckiej i informacji prawnej, wg szacunków może 

przekroczyć wielokrotnie kwotę wykazaną przy sprawach zgłaszanych na piśmie. Są to np. 

sprawy związane z umowami sprzedaży mieszkań, samochodów zakupionych w salonach 

samochodowych czy też drogiego sprzętu RTV, które już nie wracały do biura w postaci 

skargi na działania przedsiębiorcy. 

 W swojej korespondencji do przedsiębiorców rzecznik zwracał się o wyjaśnienie 

zgłaszanych spraw lub też o przedstawienie stanowiska z punktu widzenia przedsiębiorcy, co 

było niezbędne do podjęcia właściwej decyzji mającej znaczenie dla dalszych ustaleń  

                                                           
1 Na kwotę tą składa się 99.034,75 zł z tytułu odzyskanych środków lub towarów albo innych działań (np. naprawa, 
obniżenie ceny) na rzecz konsumentów w wyniku prowadzonych przez biuro spraw oraz 72.329,98 zł z tytułu 
anulowanych kar finansowych w zakończonych postępowaniach prowadzonych przez koordynatora ds. negocjacji 
przy prezesie URE, w których to sprawach biuro sporządzało wnioski, jak i kwoty uzyskane przez konsumentów z 
zakończonych spraw sądowych z inicjatywy lub też przy udziale rzecznika na sumę 4.788 zł. 
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w poszczególnych sprawach. Wystąpienia rzecznika miały, najogólniej mówiąc, charakter 

mediacyjno-polubowny. 

 W roku sprawozdawczym nie przedstawiano w żadnej sprawie sądowi istotnego 

poglądu. Rzecznik wytoczył dwa powództwa dotyczące wadliwości towarów, zakończone dla 

konsumentów pozytywnie, w wyniku jednego z nich strony zawarły ugodę i powództwo 

zostało cofnięte. Do jednej sprawy rzecznik wstąpił i udało się zawrzeć przed sądem w pełni 

zadawalającą konsumenta ugodę.  

 Należy także zaznaczyć, iż w roku sprawozdawczym udzielono porad prawnych, które 

umożliwiły konsumentom samodzielne działania w sądzie, lub też udzielono pomocy prawnej 

w zakresie sprawdzenia bądź też sporządzenia stosownych pism procesowych, pozwów, 

sprzeciwów, odpowiedzi na pozew, itp. Także przygotowywano konsumentom wnioski  

o ustanowienie przez sąd pełnomocników z urzędu. W zakresie pomocy w napisaniu (lub 

napisanie) sprzeciwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych, itp. udzielono wsparcia 15 

konsumentom. Sporządzono konsumentom jedną skargę na czynności komornika oraz jedno 

pismo do właściwego sądu o miarkowanie opłaty egzekucyjnej. 

Biuro przygotowało konsumentom 89 wniosków o wszczęcie postępowania w ramach 

polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przed koordynatorem 

ds. negocjacji przy Prezesie URE. W przypadku tych postępowań 86 spraw już zakończono 

pozytywnie dla konsumentów, a trzy są w toku. 

Skierowano do policji trzy sprawy (zawiadomienia) w związku z niezastosowaniem 

się przez przedsiębiorców do przepisu art. 42. ust. 4. z dnia 16 lutego 2007 r. ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotychczas tylko w jednej ze spraw zapadł wyrok 

zasądzający z tego tytułu od przedsiębiorcy kwotę 2000 zł. 
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2. FINANSE MIASTA  
 

2.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu 

Tarnowa za 2018 rok.  
  

Plan budżetu Tarnowa na koniec grudnia 2018 r. wyniósł po stronie dochodów 

682.406.127,34 zł. Łącznie zrealizowane dochody wyniosły 680.624.207,93 zł, stanowiąc 

99,74% uchwalonego planu rocznego. 
 

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie  %  

        wykonania 
          

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 998,64 52 641,38 103,22% 

500 HANDEL 1 265 000,00 1 147 951,00 90,75% 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 132 931,65 22 451 111,45 101,44% 

630 TURYSTYKA 162 045,00 155 900,70 96,21% 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 883 774,58 9 760 512,47 75,76% 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 539 699,00 2 067 377,35 58,41% 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 378 583,17 5 487 859,50 74,38% 

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

862 712,00 848 599,61 98,36% 

752 OBRONA NARODOWA 118 369,00 118 368,37 100,00% 

754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
16 478 713,00 16 524 632,33 100,28% 

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416,00 261 623,93 104,48% 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

228 749 867,73 242 890 372,64 106,18% 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 196 192 688,65 196 511 779,20 100,16% 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 110 920,83 22 185 792,91 96,00% 

851 OCHRONA ZDROWIA 5 750 985,33 5 716 888,07 99,41% 

852 POMOC SPOŁECZNA 18 470 511,29 18 618 186,21 100,80% 

853 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 
17 836 002,00 12 810 279,59 71,82% 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 061 699,00 1 862 956,04 90,36% 

855 RODZINA 92 197 098,47 91 400 472,36 99,14% 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

24 365 398,00 23 462 392,04 96,29% 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 711 411,00 1 804 055,41 48,61% 

925 
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 

PRZYRODY 

3 200,00 3 200,00 100,00% 

926 KULTURA FIZYCZNA  4 833 103,00 4 481 255,37 92,72% 

  OGÓŁEM 682 406 127,34 680 624 207,93 99,74% 
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Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów  

w porównaniu do roku 2017 przedstawia poniższa tabela. 

Źródło dochodów Wykonanie 2018 Dynamika % wyk. 

  2017 r. plan roczny wykonanie  wyk. % 
% 

2018 r. 
4:2 

1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem 672 767 102,22 682 406 127,34 680 624 207,93 99,74% 101,17% 100,00% 

z tego:             

a/ subwencje 191 542 522,00 195 729 075,00 195 729 075,00 100,00% 102,19% 28,76% 

b/ dotacje 133 685 487,44 138 445 894,32 136 438 026,72 98,55% 102,06% 20,05% 

c/ dochody własne 331 985 599,91 303 415 607,37 318 390 741,34 104,94% 95,90% 46,78% 

 w tym:             

 - PIT 119 510 726,00 125 004 204,73 132 002 620,00 105,60% 110,45% 19,39% 

 - podatek od nieruchomości 79 673 561,27 78 100 000,00 81 646 882,12 104,54% 102,48% 12,00% 

 - dochody z majątku 13 317 065,53 13 301 371,00 9 543 794,41 71,75% 71,67% 1,40% 

d/ środki zewnętrzne pomocowe 15 553 492,87 44 815 550,65 30 066 364,87 67,09% 193,31% 4,42% 

 

Plan wydatków na koniec 2018 r. wyniósł 855.329.438,45 zł. Wydatki zostały wykonane  

w 92,27% i wyniosły 789.170.491,47 zł. 

 

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym. 
Dział Opis 2018 r. Struktura  

  plan roczny wykonanie % wyk. % wyk. 

      
010 Rolnictwo i łowiectwo 58 998,64 57 572,88 97,58 0,01 

020 Leśnictwo 13 000,00 2 999,20 23,07 0,00 

150 Przetwórstwo przemysłowe 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 
4 736,00 4 735,50 99,99 0,00 

500 Handel 1 989 986,00 1 983 267,33 99,66 0,25 

600 Transport i łączność 103 368 288,44 97 929 524,22 94,74 12,41 

630 Turystyka 1 021 677,00 1 016 784,81 99,52 0,13 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 881 697,58 4 157 512,11 70,69 0,53 

710 Działalność usługowa 4 227 807,00 2 885 255,98 68,24 0,37 

750 Administracja publiczna 48 229 052,40 42 773 309,47 88,69 5,42 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
862 712,00 848 599,61 98,36 0,11 

752 Obrona narodowa 118 369,00 118 368,37 100,00 0,02 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 081 205,00 23 976 480,36 99,57 3,04 

755 Wymiar sprawiedliwości 326 628,00 320 130,10 98,01 0,04 

757 Obsługa długu publicznego 8 125 327,00 6 976 719,80 85,86 0,88 

758 Różne rozliczenia 6 436 129,00 2 919 910,48 45,37 0,37 

801 Oświata i wychowanie 290 803 226,68 279 857 754,44 96,24 35,46 

851 Ochrona zdrowia 9 766 595,33 9 550 842,68 97,79 1,21 

852 Pomoc społeczna 47 773 062,68 45 851 207,05 95,98 5,81 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 524 585,66 22 389 321,10 87,72 2,84 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 670 426,00 26 692 755,08 96,47 3,38 

855 Rodzina 103 121 104,47 101 340 672,24 98,27 12,84 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 910 266,57 42 174 722,66 93,91 5,34 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 267 158,00 26 466 064,41 93,63 3,35 

925 
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 

obiekty chronionej przyrody 
7 200,00 4 000,00 55,56 0,00 

926 Kultura fizyczna 72 590 200,00 48 871 981,59 67,33 6,19 

      
  Ogółem 855 329 438,45 789 170 491,47 92,27 100,00 
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Budżetowe wykonanie dochodów i wydatków w podziale na działalność bieżącą  

i majątkową w porównaniu do wykonania za 2017 r. przedstawia się następująco: 

Rodzaj dochodów Wykonanie   2018  Dynamika Struktura 

  2017 r. plan roczny wykonanie wyk. % 
% 2018 r. 

4:2 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem 672 767 102,22 682 406 127,34 680 624 207,93 99,74% 101,17% 100,00% 

z tego:             

a/ majątkowe 18 172 558,57 38 408 527,51 26 438 713,05 68,84% 145,49% 3,88% 

b/ bieżące 654 594 543,65 643 997 599,83 654 185 494,88 101,58% 99,94% 96,12% 

 

Rodzaj wydatków Wykonanie   2018   Dynamika Struktura 

  2017 r. plan roczny wykonanie wyk. % 
% 2018 r. 

4:2 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem 674 545 947,22 855 329 438,45 789 170 491,47 92,27% 116,99% 100,00% 

z tego:             

a/ majątkowe 67 073 583,96 184 643 482,96 139 845 435,02 75,74% 208,50% 17,72% 

b/ bieżące 607 472 363,26 670 685 955,49 649 325 056,45 96,82% 106,89% 82,28% 

WYNIK OPERACYJNY 2018 4 860 438,43 

 

  Na 31 grudnia 2018 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  

w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Krakowie wynosiło 4.271.898,96 zł, z tytułu kredytów w bankach krajowych – 

350.877,284,00 zł; łącznie 355.149.182,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2017 r. było większe 

o 91.500.000,00 zł. Od kredytów i pożyczek zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 

6.976.719,80 zł. 

 

2.2. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE  

i innych źródeł zewnętrznych 
 

Projekty inwestycyjne 

LP Nazwa projektu  Wartość 

całkowita 

Wnioskowana 

kwota o 

dofinansowanie 

Kwota 

wydatkowana 

w 2018 r. 

Okres 

realizacji 

1.  Rewitalizacja Parku 

Strzeleckiego w Tarnowie  

9.424.049,71 4.944.365,87 5.952.126,50 2015-2019 

2.  Rozbudowa Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tarnowie 

o salę koncertową 

27.284.230,80 13.232.671,28 5.378.104,81 2013-2019 

3.  Centrum Usług 

Wspólnych 

 

9.958.800,00 6.200.565,81 4.738.127,60 2016-2018 

4.  Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

1.550.000,00 1.395.000,00 488.682,66 2017-2019 

5.  „Zintegrowany produkt 

turystyczny subregionu 
4.010.855,01 2.503.976,74 0,00 Do 

27.08.2020 
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tarnowskiego. Trasy 
rowerowe Pogórza” 

6.  „Przebudowa drogi 

krajowej nr 73 do drogi 

krajowej nr 94 w mieście 

Tarnowie – etap I”  

18.759.992,48 14.589.987,35 150.073,80 2017-2019 

7.  „Zwiększenie dostępności 

transportowej tarnowskich 

stref aktywności 

gospodarczej wraz z 

poprawą parametrów 

ruchu tranzytowego w 

subregionie tarnowskim” 

21.061.667,92 12.497.968,02 19.629.497,6

5 

2017-2019 

 

8.  „Budowa połączenia węzła 

autostrady A4 w 

Wierzchosławicach ze 

Strefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie 

– zadanie 2: Przebudowa 

DW 973 na obszarze 

Tarnowa wraz z 

infrastrukturą” 

37.837.738,61 25.412.531,40 2.998.341,36 2017-2019 

9.  „Budowa park & ride przy 

stacji kolejowej w 

Tarnowie – Mościcach” 

4.944.339,63 1.970.126,08 0,00 Oczekiwanie 

na rozwiązanie  

umowy o 

dofinansowanie 

10.  „Obniżenie poziomu 

niskiej emisji w Tarnowie”  

 

8.087.878,28 7.966.775,37 1.900.529,76 Do 

20.11.2020 r. 

11.  „Wzrost atrakcyjności 

turystycznej i rekreacyjnej 

subregionu tarnowskiego 

etap II” 

2.004.134,09 949.863,73 2. 014 110,29 

 

31.12.2018 

zakończenie 

robót 

18.02.2019 – 

pozwolenie 

na 

użytkowanie 

12.  „Integracja e-usług w 

informacji przestrzennej” 

 

4.784.310,42 4.305.879,34 1 201 032,63 

 

30.09.2021 

13.  Utworzenie Strefy 

Aktywności Gospodarczej 

w Tarnowie „Piaskówka-

Komunalna” 

 

11.605.105,29 

- wartość z 

umowy o 

dofinansowane 

15.519.300,25 

– Wartość 

rzeczywista do 

aneksu nr 2 

7.404.516,75 121.058,56 2018-2020 

14.  „Integracja transportu 

publicznego w Tarnowie” 

 

25.243.652,23 17.409.996,94 4.324.609,83 Do 

07.07.2020 
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15.  „Nowe przestrzenie 

Zdarzeń w Tarnowie” 

 

26.438.287,92 13.737.334,99 3.214.521,72 31.06.2020 - 

wniosek do 

IZ o 

wydłużenie 

do marca 

2021 r. 

16.  Centrum Rehabilitacji 

Społecznej i Zawodowej – 

ZAZ Słoneczne Wzgórze 

 

11.432.055,19 6.734.957,74 10.053.848,3

7 

Zakończono 

w 2018 

17.  Platforma Tarnowskiego 

Dziedzictwa – 

GENEATAR 

 

1.042.000,00 885.699,96 430.203,61 2017-2019 

18.  „Modernizacja amfiteatru 

przy ul. Kopernika  

w Tarnowie” 

 

2.400.000,00 744.857,64 1.679.351,31 Zakończono 

w 2018  

 

Projekty nieinwestycyjne  

LP Nazwa projektu  Wartość 

całkowita 

Wnioskowana 

kwota o 

dofinansowanie 

Kwota 

wydatkowana 

w 2018 r. 

Okres 

realizacji 

1.  „Partnerstwo na rzecz 

podnoszenia jakości  

i efektywności usług 

administracyjnych  

w miastach w zakresie 

podatków i opłat 

lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami”  

91 537,81 14 500,00 14 422,88 2016-2018 

2.  „Podnoszenie zdolności 

instytucjonalnej miasta 

Tarnowa – innowacyjny 

system zarządzania wiedzą 

i komunikacji  

z interesariuszami  

w obszarze współpracy  

z przedsiębiorcami” 

 

142 135,16 – 

kwota dla 

Urzędu Miasta 

137 629,48– 

kwota dla 

Urzędu Miasta 

58 029,31 2017-2018 

3.  Projekt zintegrowany 

LIFE „Wdrażanie 

programu ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej 

atmosferze” 

 

622 997,00 379 660,00 54 574,88 2015-2021 

4.  Business Boost For Malopolska 1 875 625,00 1 594 281,25 946 460,80 2017-2018 
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5.  „Wsparcie opiekunów 

nieformalnych osób 

niesamodzielnych  

w subregionie 

tarnowskim” 

 

7 542 499,80 6 988 428,35 14 180,45 

 

2017-2021 

6.  „Sami-Dzielni! Nowe 

standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” 

 

201 817,00 201 817,00 27 698,38 

 

2018-2022 

7.  „Od bierności do 

aktywności w Centrum 

Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej - Zakładzie 

Aktywności Zawodowej 

Słoneczne Wzgórze 

6 521 487,00 5 963 943,00 1.084 426,34 2018-2022 

8.  „Aktywnie działamy. 

Pozytywnie wspieramy. 

Lokalnie zmieniamy” 

3 145 784,40 2 673 916,74  1 111 830,78 2016-2018 

9.  „Nowa kamienica – 

aktywna dzielnica” 

 

618 965,25 565 709,25  88.195,91 2017-2020 

10.  „Kwalifikacje zawodowe 

sukcesem na rynku pracy” 

8 641 380,00 7 777 242,00 3 258 262,22 2017-2019 

11.  „Omnibus budowlany” 4 841 240,88 4 357 046,88 996 198,69 2017-2020 

12.  Małopolska Chmura 

Edukacyjna – projekty 

szkół 

170 607,04 162 070,23 103 355,07 2017-2019 

13.  „Modernizacja kształcenia 

zawodowego  

w Małopolsce II” 

509 319,16 458 387,24 100 808,76 2016-2021 

14.  Projekty edukacyjne, 

związane z mobilnością 

uczniów i nauczycieli 

3 590 286,18 3 590 286,18 691 861,57 2016-2020 

 

2.3. Pomoc publiczna  
 

W 2018 roku wysokość udzielonej pomocy publicznej przez Gminę Miasta Tarnowa 

wyniosła 25 604 695 zł, w tym kwota 13 160 553 zł to pomoc de minimis udzielona przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późniejszymi zmianami): 

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego - art. 46 ust. 1 pkt 1, 
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• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej - art. 

46 ust. 1 pkt. 2, 

• prace interwencyjne - art. 51, art. 59, 

• roboty publiczne - art. 57,  

• bon na zasiedlenie - art. 66n,  

• finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 

w ramach środków KFS - art. 69b, 

• umorzenie zwrotu refundacji z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych 

- art. 76 ust. 7, 7a, 

• rozłożenie na raty zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - art. 76 ust. 7.  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późniejszymi 

zmianami): 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - art. 

12a  

• wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - art. 26e. 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1205): 

• zwrot opłaconych składek, o których mowa w art. 12 ust. 3a.  

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1828, z późniejszymi zmianami): 

• refundacja części wypłaconego wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie 

społeczne w ramach zatrudnienia wspieranego - art. 16.  
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3. MIENIE KOMUNALNE  
 

3.1. Informacja o stanie mienia komunalnego  
 

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 

1 770 641 372,51 zł2. 

2. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa na dzień 31.12.2018 r. wynosi 

1 890 407 454,13 zł. 

Mieniem komunalnym według ustawy o samorządzie gminnym3 „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 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

• majątek przedszkoli, 

• majątek pozostałych jednostek i zakładów budżetowych, 

• majątek instytucji kultury, 

• udziały i akcje gminy w spółkach, 

• grunty stanowiące własność gminy, zarówno te będące przedmiotem użytkowania 

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

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

• budynki i budowle, 

• urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku trwałego. 

 

2.1. Wartość poszczególnych składników mienia na dzień 31.12.2018 r. przedstawia 

się następująco:  

2.1.1. jednostki i zakłady budżetowe (z wyłączeniem szkół i przedszkoli): 1 091 712 578,92 

zł, w tym Urząd Miasta Tarnowa - mienie komunalne nierozdysponowane: 

- budynki pozostające w zasobie i budynki zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków 

Sp. z o. o. - 117 920 975,34 zł, 

- inne środki trwałe i pozostałe środki trwałe (budowle, maszyny i urządzenia, środki 

transportu, narzędzia, przyrządy) - 72 055 222,63 zł, 

- wartości niematerialne i prawne - 2 829 669,72 zł, 

- dobra kultury - 1 177 265 zł, 

- grunty - 182 493 128,39 zł; 

2.1.2. szkoły podstawowe - 68 911 253,21 zł; 

2.1.3. szkoły ponadpodstawowe - 108 055 082,74 zł; 

2.1.4. przedszkola - 41 668 134,66 zł; 

2.1.5. instytucje kultury - 31 834 047,36 zł; 

2.1.6. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej gminy - 80 258 230,66 zł; 

2.1.7. jednoosobowe spółki gminy - 315 695 386,58 zł; 

                                                           
2 W Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 ogólna wartość majątku Gminy Miasta 

Tarnowa została błędnie podana. W wyniku błędu pisarskiego nie zostało ujęte mienie trzech jednostek: Szkoły 

Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podstawowej nr 24, który był wynikiem 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Kwota podana w poprzedniej Informacji wynosiła:  

1 753 522 956,89, a winna wynosić: 1 770 641 372,51 
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  
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2.1.8. udziały i akcje gminy w spółkach - 152 272 740,00 zł. 

 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 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 gruntowych niezabudowanych, dokonano zamian 

nieruchomości, darowizn nieruchomości, 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 57 928 173,52 zł i wynosi 1 091 712 578,92 zł w konsekwencji działań tych 

jednostek, a w szczególności: 

• modernizacji głównego budynku Pałacu Młodzieży – wymiany pokrycia dachu na 

budynku oraz wymiany systemu sygnalizacji alarmowej w budynku; 

• modernizacji hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Gumniskiej – zakupu systemu 

nagłaśniającego, zamontowania rolet i kotar zaciemniających, zamontowania nowych 

siedzisk na trybunach hali i barier szklanych, wymiany stolarki aluminiowej; 

• zakupu wyposażenia biurowo-administracyjnego oraz pomocy dydaktycznych do 

pracowni Pałacu Młodzieży; 

• uzupełnienia księgozbioru w Pałacu Młodzieży; 

• zakupu wyposażenia, szafy chłodzącej, zamrażarki, pralki oraz urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych i mniej sprawnych, tj.: podnośnika, łóżek rehabilitacyjnych, wózków 

toaletowo-prysznicowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga;  

• likwidacji zużytego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego przez Dom Pomocy 

Społecznej przy ul. Czarna Droga; 

• zakupu serwera oraz UPS przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• zakupu nowego sprzętu komputerowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• zakupu wyposażenia nowo powstałej Placówki Wsparcia Dziennego „Akademia 

Aktywności” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa budynku przy ul. Brodzińskiego 1 oraz 

systemu alarmowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

• remontu pralni w Żłobku nr 6 oraz malowania pomieszczeń i wymiany podłóg w Żłobku 

nr 4 przez Zespół Żłobków; 

• zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego dla dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności oraz wymagających szczególnej opieki przez Zespół Żłobków; 

• zakupu wyposażenia, tj.: oczyszczaczy powietrza, pralnico-wirówek, kuchni gazowej, 

kserokopiarki, oraz zlikwidowania zużytego sprzętu i wyposażenia przez Zespół 

Żłobków; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego przez Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego; 

• zakupu doposażenia pracowni informatycznej, pracowni do lutowania, pracowni 

diagnostycznej oraz zakupu sprzętu komputerowego przez Tarnowskie Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego; 

• zakupu robota z chwytakiem i wykonania instalacji elektrycznych przez Tarnowskie 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego; 

• zakupu trzech parkometrów ze względu na powiększenie Strefy Płatnego Parkowania 

przez Targowiska Miejskie; 

• zakupu markiz tarasowych do pawilonów kwiatowych przez Targowiska Miejskie; 
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• przekazania do Urzędu Miasta Tarnowa wieczystego użytkowania gruntu pod 

parkingiem wielopoziomowym przy ul. Do Huty przez Targowiska Miejskie; 

• likwidacji zużytego wyposażenia przez Targowiska Miejskie; 

• przebudowy i modernizacji monitoringu przez straż miejską; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa wyposażenia budynku straży miejskiej; 

• przekazania wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu 

Szkół Budowlanych przez straż miejską; 

• przekazania Urzędowi Miasta Tarnowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 wraz  

z instalacją teletechniczną, systemem alarmowym, nawierzchni wraz z ogrodzeniem oraz 

wyposażenia przez straż miejską; 

• likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego przez straż miejską; 

• częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Św. Anny 1 przez bursę 

międzyszkolną; 

• zakupu wyposażenia placówki przez bursę międzyszkolną; 

• zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przez Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych; 

• zakupu wyposażenia, tj. altany drewnianej, 5 sztuk rowerów, kompletu ogrodowego 

przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Janusza Korczaka; 

• zlikwidowania zużytego sprzętu komputerowego oraz wyposażenia, tj. szaf, biurek  

i foteli przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Pogotowie Opiekuńcze”; 

• zakupu zmywarki, suszarki, sprzętu komputerowego przez Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą Słoneczny Dom; 

• zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia, tj. pralki, zamrażarki w miejsce 

zlikwidowanego sprzętu przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Przyjazny Dom; 

• zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia administracyjnego, 

wagi lekarskiej oraz likwidacji wyposażenia przez Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności; 

• przekazania sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Komendy Miejskiej Policji 

w Tarnowie przez Powiatowy Urząd Pracy; 

• zakupu sprzętu komputerowego, tj. komputerów, laptopa, skanera, rzutnika, urządzeń 

wielofunkcyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy; 

• rozbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy – modernizacji hydrantów 

wewnętrznych; 

• zakupu windy zewnętrznej, umożliwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym, oraz 

wózkowanny do wykonywania zabiegów higienicznych mieszkańców, którzy nie 

poruszają się samodzielnie, przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta; 

• zakupu łóżek sterowanych pilotem, sprzętu gospodarczego i elektronicznego, zestawów 

komputerowych, mebli socjalnych i biurowych przez Dom Pomocy Społecznej im. 

Świętego Brata Alberta; 

• zakupu modułów do funkcjonującego oprogramowania przez Dom Pomocy Społecznej 

im. Świętego Brata Alberta; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, administracyjnego oraz oprogramowania 

ze zużytego sprzętu bądź z utraconą ważnością przez Dom Pomocy Społecznej im. 

Świętego Brata Alberta; 

• zakupu laptopa, roll-up przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną; 

• zakupu wyposażenia, tj. łóżek metalowych, pralko-suszarki przez Tarnowski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy; 

• zakupu samochodu osobowego skoda fabia przez Subregionalne Centrum Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna przystań”; 
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• przekazania z Urzędu Miasta Tarnowa sprzętu komputerowego dla Subregionalnego 

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna 

przystań”; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa budynku wraz z drogami i placami, 

kanalizacją oraz oświetleniem przy ul. Sanguszków 28A dla Centrum Rehabilitacji 

Społecznej i Zawodowej Słoneczne Wzgórze; 

• zakupu wyposażenia i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażenia kuchni, zakupu 

sprzętu komputerowego, programów i wyposażenia przez Centrum Rehabilitacji 

Społecznej i Zawodowej Słoneczne Wzgórze;  

• montażu systemu alarmowego, wykonania okablowania i montażu urządzenia 

telekomunikacyjnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie; 

• wymiany stolarki drzwiowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

• zakupu wyposażenia gabinetów, tj. regałów, szaf, mebli, stołu rehabilitacyjnego, 

laptopów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 

• zakupu kserokopiarki, kosiarki i podkaszarki do pielęgnacji terenów zielonych, zakupu 

wyposażenia gabinetów, pomocy dydaktycznych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną; 

• likwidacji zużytego sprzętu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 

• zakupu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych oraz sprzętu komputerowego przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 

• montażu szlabanu na wjeździe do warsztatów szkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego; 

• likwidacji zużytego sprzętu i księgozbiorów przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego; 

• zlikwidowania zniszczonego sprzętu RTV i komputerowego oraz wyposażenia przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat; 

• zakupu sprzętu komputerowego i klimatyzatorów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Eugenii Gierat; 

• zakupu drobnego wyposażenia przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych; 

• zakupu wyposażenia i sprzętu AGD oraz likwidacji zużytego sprzętu AGD przez Zespół 

Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, mebli i pomocy dydaktycznych przez 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego; 

• zakupu zestawów komputerowych i oprogramowania, projektorów, systemu 

alarmowego, monitoringu, domofonów, stanowisk lutowniczych, spawarek, zestawów 

mebli komputerowych, pomocy dydaktycznych przez Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego; 

• zakupu telewizora do pokoju gościnnego oraz stojaków na materiały informacyjne przez 

Tarnowskie Centrum Informacji; 

• sprzedaży używanych mebli biurowych, likwidacji zepsutego sprzętu RTV przez 

Tarnowskie Centrum Informacji; 

• prowadzenia inwestycji dotyczącej budowy Centrum Przygotowań Paraolimpijskich – 

przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka oraz modernizacji Stadionu 

Lekkoatletycznego przy ul. Traugutta przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

• wykonania prac projektowych i przygotowawczych związanych z planowanym 

zadaszeniem trybun na stadionie sportowym przy ul. Piłsudskiego oraz zadaszeniem 

Mobilnego Lodowiska Mościce przy ul. Traugutta przez Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji; 

• modernizacji miejskiej bazy sportowej przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 
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• zakupu wyposażenia oraz likwidacji zużytego sprzętu przez Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji; 

• modernizacji kaplicy na cmentarzu w Krzyżu przez Miejski Zarząd Cmentarzy; 

• zakupu dmuchawy, nagłośnienia, ławek, kasy fiskalnej, wyposażenia kaplic przez 

Miejski Zarząd Cmentarzy; 

• likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia przez Miejski Zarząd Cmentarzy; 

• zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Tarnowskie Centrum Informacji; 

• wykonania systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Mickiewicza 2 oraz w budynku 

ul. Goldhammera 3 przez Urząd Miasta Tarnowa; 

• zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Urząd Miasta 

Tarnowa; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa sprzętu komputerowego zbędnego z uwagi na 

stan techniczny i parametry; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Urząd Miasta 

Tarnowa; 

• likwidacji zużytych komputerów przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• likwidacji uszkodzonych wiat przystankowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• zakupu nowych wiat przystankowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenia biurowego przez 

Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• wykonania elektroenergetycznych przyłączy kablowych zasilających oświetlenie wiat 

przystankowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• zakupu tablic informacji pasażerskiej, ławek betonowych przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji; 

• wprowadzenia systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego – zakupu stacji rowerowych 

ze stojakami oraz zakupu rowerów przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• modernizacji infrastruktury drogowej, tj. ulic: Wiśniowej wraz z Poziomkową, 

Czereśniowej, Harasymowicza, Hańczy, Łomnickiego, Pankiewicza, Stanisławskiego, 

Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza, Gombrowicza, Kieślowskiego, 

Kapitulnej, Siewnej, Piłsudskiego, Esperantystów, Kochanowskiego, Ujejskiego, 

Topolowej, Bitwy pod Monte Cassino, Odległej, Źródlanej, Antalla, Romanowicza, 

Kopernika, Marynarki Wojennej, Do Prochowni, Urwanej, Osiedle, Kossaka, Jana 

Pawła II, Błonie, Kmiecika, Waryńskiego, Legionów, Westerplatte, Kalinowej, 

Batalionów Chłopskich, Dunikowskiego, Lwowskiej, Śliwkowej, Bocheńskiego, 

Czarnowiejskiej, Starodąbrowskiej, Spokojnej, skrzyżowania Zbylitowska-Chemiczna, 

prawo-skrętu na skrzyżowaniu ul. Widok z drogą osiedlową, zjazdu publicznego z al. 

Jana Pawła II przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• wykonania parkingów: przy Cmentarzu Komunalnym w Mościcach, ul. Sanguszków  

i Błotnej przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Czarnowiejskiej, ul. Bema, ul. Bielatowicza, ul. 

Starodąbrowskiej-parking, ul. Solidarności – Nowy Świat, ul. Śliwkowej, ul. 

Skłodowskiej – Curie, ul. Czarnowiejskiej, ul. Czapskiego, ul. Mrożka, ul. Swojskiej, ul. 

Iwaszkiewicza, ul. Gombrowicza, ul. Spokojnej, w Strefie Aktywności Gospodarczej, ul. 

Błonie przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• wykonania kanalizacji opadowej na zjeździe publicznym z al. Jana Pawła II, w Strefie 

Aktywności Gospodarczej, na ul. Błonie przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

• wykonania kanalizacji na ul. Bocheńskiego, ul. Dunikowskiego, ul. Śliwkowej, ul. 

Czarnowiejskiej, ul. Czapskiego, ul. Mrożka, ul. Swojskiej, ul. Iwaszkiewicza, ul. 

Gombrowicza, ul. Spokojnej przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 
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• wykonania elektroenergetycznych przyłączy kablowych zasilających oświetlenie wiat 

przystankowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji; 

(Urząd Miasta Tarnowa - mienie komunalne nierozdysponowane) 

• remontu koryta potoku Klikowskiego na odcinku od przepustu na ul. Sadowej do ul. 

Elektrycznej; 

• przebudowy instalacji wodociągowej i elektrycznej budynku hufca przy ul. Konarskiego; 

• przebudowy placu rekreacyjnego i placu zabaw „Rodzinna strefa aktywności na osiedlu 

Nauczycielskim”, ogrodu jordanowskiego w Parku Strzeleckim, placów zabaw na os. 

Nauczycielskim i osiedlu Niepodległości oraz na ulicach: Burtniczej, Cichej, Kołłątaja, 

Sucharskiego, Skowronków, Pułaskiego, w Parku Piaskówka; 

• budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych na ul. Ks. Skorupki 

9; 

• nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Urszulańskiej 18; 

• przejęcia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej 35A w Krakowie –  

w dzielnicy Czyżyny, w drodze nabycia spadku przez Gminę Miasta Tarnowa; 

• wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w związku z realizacją inwestycji - 

rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej etap III; 

• przyjęcia darowizny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta od 

prywatnych inwestorów; 

• przejęcia od straży miejskiej budynku wraz z instalacją teletechniczną przy ul. 

Brodzińskiego 14; 

• budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Parku Sanguszków; 

• budowy siłowni plenerowej w Parku Sanguszków; 

• budowy domku gospodarczego w Parku Strzeleckim; 

• budowy kwater na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie-Klikowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – instalacją wodociągową i elektryczną, oraz zagospodarowania terenu 

między kwaterami; 

• przebudowy budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a na potrzeby centrum rehabilitacji 

dziecięcej; 

• wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ks. Skorupki 

• wykonania samoobsługowej toalety publicznej na ul. Brodzińskiego; 

• wykonania rzeźby Tadeusza Tertila na Rynku 5 w Tarnowie; 

• budowy oświetlenia w Parku Westerplatte; 

• modernizacji Amfiteatru Letniego przy ul. Kopernika i przekazania w użytkowanie 

Tarnowskiemu Centrum Kultury w grudniu 2018 roku. 

 

Urząd Miasta Tarnowa - mienie komunalne – grunty 

 

Wartość gruntów uległa zwiększeniu  

o łączną kwotę 23 327 379,71 zł w związku z: 

nabyciem gruntów na zasób, w tym w drodze 

zamiany; 

1 334 932,38 zł 

przejęciem z mocy prawa gruntów pod drogi – art. 

98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(związane z podziałami nieruchomości zgodnie z 

planem zagospodarowania przestrzennego) 

 

1 456 438,62 zł 

 przejęciem nieruchomości pod drogi - art. 73 23 205,00 zł 
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wykupem nieruchomości i realizacją inwestycji 

drogowych takich jak: 

- połączenie al. Jana Pawła II z węzłem autostrady 

Krzyż, 

- rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ulic: 

Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza, 

- remont ul. Murarskiej, 

- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej – 

etap III, 

- budowa dróg w dzielnicy Krzyż pomiędzy ul. 

Wiśniową i ul. Kalinową 

- przebudowa skrzyżowania al. M. B. Fatimskiej z 

ul. Słoneczną, 

- budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie 

Szpitala im. św. Łukasza. 

 

 

1 274,40 zł 

 

13 060,00 zł 

 

943,82 zł 

910,02 zł 

 

3 509,80 zł 

 

20 056,07 zł 

 

112,20 zł 

 

przyjęciem spadku 4 766,00 zł 

komunalizacją 751 950,00 zł 

podziałami i połączeniem nieruchomości oraz 

ujawnieniem w ewidencji 

19 614 592,97 zł 

przyjęciem darowizny 69 111,60 zł 

zwiększeniem lub zmniejszeniem powierzchni 

działek na skutek przeliczenia współrzędnych  

32 516,83 zł 

 

Wartość gruntów uległa zmniejszeniu  

o łączną kwotę 19 666 139,38 w związku z: 

zbyciem nieruchomości, w tym darowizny * 95 684,19 zł 

zwrotami * 14 627,78 zł 

podziałami i połączeniem nieruchomości 19 406 988,92 zł  

zasiedzeniem 10 402,98 zł 

przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawa własności* 

138 435,51 zł 

* wartości gruntów zmniejszające wartość majątku są wartościami księgowymi, jakie 

figurują 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 6 254 361,10 zł i łącznie 

wynosi 68 911 253,21 zł w konsekwencji działań tych jednostek, a w szczególności:  

• zakupu wyposażenia i sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 1; 

• likwidacji wyposażenia i sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 1; 

• modernizacji placu zabaw przez Szkołę Podstawową nr 1; 

• uzupełnienia księgozbioru przez Szkołę Podstawową nr 1; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa windy dla osób niepełnosprawnych Szkole 

Podstawowej nr 2; 

• likwidacji sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 2; 

• zakupu sprzętu komputerowego, laptopa, telewizorów, drukarek, wyposażenia klas, 

sprzętu do pracowni biologiczno-chemicznej, fizycznej, księgozbiorów i filmów do 

biblioteki, programów komputerowych przez Szkołę Podstawową nr 2; 

• zakupu sprzętu komputerowego, rzutników, pomocy dydaktycznych, wyposażenia 

biurowego oraz wyposażenia pracowni szkolnych przez Szkołę Podstawową nr 3; 
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• zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki 

przez Szkołę Podstawową nr 5; 

• zlikwidowania wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, zużytego 

sprzętu AGD oraz nieprzydatnych i uszkodzonych pomocy dydaktycznych przez Szkołę 

Podstawową nr 5; 

• zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia siłowni przez Szkołę Podstawową nr 

8; 

• remontu podłóg w klasach oraz zakupu i montażu piłkochwytów przez Szkołę 

Podstawową nr 8; 

• zakupu zestawów komputerowych, projektorów i tablic interaktywnych przez Szkołę 

Podstawową nr 9; 

• zakupu kserokopiarki, sprzętu komputerowego, księgozbiorów bibliotecznych, 

projektora, tablicy interaktywnej i pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową nr 

10; 

• zakupu altany rekreacyjno-edukacyjnej przez Szkołę Podstawową nr 10; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 10; 

• wykonania remontu centrali telefonicznej, okien sali gimnastycznej oraz instalacji 

elektrycznej w świetlicy szkolnej i pokoju intendenta przez Szkołę Podstawową nr 11; 

• zakupu wyposażenia, pomocy naukowych do pracowni biologii, fizyki, chemii i geografii 

oraz książek do biblioteki szkolnej przez Szkołę Podstawową nr 11; 

• zakupu tablic interaktywnych, projektora multimedialnego i zestawów komputerowych 

przez Szkołę Podstawową nr 11; 

• zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, 

wyposażenia biblioteki i kuchni szkolnej, drukarki, projektorów i ekranów elektrycznych 

oraz uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych przez Szkołę Podstawową nr 14; 

• likwidacji zużytego sprzętu AGD oraz nieaktualnych programów komputerowych przez 

Szkołę Podstawową nr 15; 

• zakupu pomocy dydaktycznych, stolików szkolnych, zakupu książek do biblioteki, 

wyposażenia kuchni przez Szkołę Podstawową nr 15; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa budynku sali sportowej i drogi dojazdowej na 

rzecz Szkoły Podstawowej Nr 18; 

• zakupu sprzętu komputerowego, tablicy multimedialnej, projektorów, sprzętu 

kuchennego, mebli do pracowni, pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, 

geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz książek przez Szkołę Podstawową nr 18; 

• remontu ogrodzenia szkoły oraz zakupu wyposażenia pracowni przez Szkołę 

Podstawową nr 20; 

• zakupu wyposażenia do klas pierwszych, wyposażenia kuchni cateringowej, 

kserokopiarki, książek do biblioteki, sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową 

nr 24; 

• likwidacji zniszczonego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego przez Szkołę 

Podstawową nr 24. 

 

3.3. Majątek szkół ponadpodstawowych zwiększył się o kwotę: 5 327 340,51 zł i 

łącznie wynosi 108 055 082,74 zł w konsekwencji działań tych jednostek, a w 

szczególności: 

• wykonania odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1; 

• zakupu wyposażenia sali komputerowej oraz sprzętu i książek do biblioteki przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 1; 
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• otrzymania wyposażenia i sprzętu od Rady Rodziców oraz wyposażenia pracowni 

chemicznej od Stowarzyszenia Przyjaciół IV LO na rzecz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1; 

• budowy sali sportowej oraz jej wyposażenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 

2; 

• zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 2; 

• zakupu wyposażenia do sali informatycznej, monitorów i projektorów, zakupu 

wyposażenia administracyjnego, wyposażenia kuchni oraz pomocy dydaktycznych do 

świetlicy szkolnej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; 

• zakupu wyposażenia hali sportowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; 

• modernizacji kuchni, dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych  

i modernizacji boiska sportowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; 

• zakupu wyposażenia sali lekcyjnych, mebli, księgozbiorów bibliotecznych przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 6; 

• likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6; 

• wykonania generalnego remontu sali 1-4 przez I Liceum Ogólnokształcące; 

• zakupu sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, pomocy dydaktycznych 

przez I Liceum Ogólnokształcące; 

• wykonania adaptacji poddasza III Liceum Ogólnokształcącego; 

• zakupu sprzętu i wyposażenia przez III Liceum Ogólnokształcące; 

• zwiększenia stanu księgozbioru przez III Liceum Ogólnokształcące; 

• likwidacji zużytego wyposażenia i książek bibliotecznych przez III Liceum 

Ogólnokształcące; 

• zakupu wyposażenia, książek oraz pomocy dydaktycznych przez V Liceum 

Ogólnokształcące; 

• zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych przez VII Liceum 

Ogólnokształcące; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego przez VII Liceum Ogólnokształcące; 

• zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez XVI Liceum Ogólnokształcące; 

• likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia przez XVI Liceum Ogólnokształcące; 

• zakupu sprzętu sportowego, ekranu i wyposażenia przez XXI Liceum Ogólnokształcące; 

• likwidacji wyeksploatowanego sprzętu przez XXI Liceum Ogólnokształcące; 

• zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia przez Zespół Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych; 

• doposażenia pracowni gastronomicznych w pomoce dydaktyczne, tj. maszynki, piec, 

roboty, miksery, oraz montażu okapów kuchennych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych; 

• wymiany sprzętu komputerowego, zakupu projektora, zakupu sprzętu do prac 

porządkowych i konserwatorskich przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych; 

• otrzymania nieodpłatnie mebli i szafek szatniowych od Rady Rodziców przez Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych; 

• zlikwidowania uszkodzonego sprzętu i pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych; 

• zakupu książek do biblioteki przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych; 

• zakupu pomocy naukowych, tj. wyposażenia pracowni komputerowej i pracowni 

gospodarstwa domowego przez Zespół Szkół Ekonomiczno–Ogrodniczych; 

• zakupu książek do biblioteki przez Zespół Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych; 
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• likwidacji zniszczonych i zużytych pomocy naukowych i wyposażenia przez Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych; 

• przekazania sprzętu rolniczego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Hańczowej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych; 

• likwidacji zużytego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nieaktualnego 

oprogramowania komputerowego przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych; 

• zakupu wyposażenia oraz nieodpłatnego przekazania przez Radę Rodziców sprzętu AGD 

na rzecz Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych; 

• wykonania generalnego remontu dachu budynku szkoły przez Zespół Szkół Techniczno-

Zawodowych; 

• wymiany kurtyn na auli szkolnej w budynku Zespołu Szkół Technicznych; 

• otrzymania od Fundacji im. Ignacego Mościckiego doposażenia pracowni 

komputerowych i projektorów do sal lekcyjnych przez Zespołu Szkół Technicznych; 

• otrzymania od absolwentów i Rady Rodziców gablot i szafek ubraniowych przez Zespół 

Szkół Technicznych; 

• likwidacji zużytego i uszkodzonego sprzętu i wyposażenia przez Zespół Szkół 

Technicznych; 

• likwidacji sprzętu i wyposażenia nienadającego się do dalszej eksploatacji przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; 

• zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni przez Zespół Szkół 

Budowlanych; 

• likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i zużytych narzędzi przez Zespół Szkół 

Budowlanych; 

• zakupu sprzętu komputerowego oraz zlikwidowania zużytego sprzętu komputerowego 

przez Zespół Szkół Plastycznych; 

• zakupu wyposażenia sali komputerowej, książek, instrumentów i pomocy dydaktycznych 

przez Zespół Szkół Muzycznych; 

• likwidacji instrumentów przez Zespół Szkół Muzycznych. 

 

3.4. Majątek przedszkoli zwiększył się o kwotę 956 641,52 zł i łącznie wynosi  

41 668 134,66 zł w konsekwencji działań tych jednostek, a w szczególności:  

• zakupu projektora, kserokopiarki, wyposażenia, pomocy dydaktycznych przez 

Przedszkole Publiczne nr 1; 

• zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych przez Przedszkole Publiczne nr 3; 

• zakupu pianina, sprzętu nagłaśniającego, ekranu projekcyjnego i wyposażenia przez 

Przedszkole Publiczne nr 4; 

• zakupu sprzętu komputerowego, kuchni elektrycznej, dywanów do sal przedszkolnych  

i wyposażenia ogrodu przez Przedszkole Publiczne nr 5; 

• zakupu wyposażenia przez Przedszkole Publiczne nr 6; 

• zakupu wyposażenia przez Przedszkole Publiczne nr 8; 

• wymiany dwóch dźwigów towarowych przez Przedszkole Publiczne nr 12; 

• zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych przez Przedszkole Publiczne nr 12; 

• zakupu wyposażenia przez Przedszkole Publiczne nr 13; 

• zakupu wyposażenia (sprzętu AGD), urządzeń zabawowych do ogrodu, mebli, pomocy 

edukacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 14; 

• zakupu sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych, wykładzin, klimatyzatora przez 

Przedszkole Publiczne nr 15; 

• zakupu wyposażenia (patelni elektrycznej) oraz dywanów do sal dydaktycznych przez 

Przedszkole Publiczne nr 17; 
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• zakupu wyposażenia, mebli, licencji programów przez Przedszkole Publiczne nr 18; 

• zakupu sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 

przez Przedszkole Publiczne nr 19; 

• zakupu sprzętu AGD, wyposażenia, mebli oraz wyposażenia placu zabaw przez 

Przedszkole Publiczne nr 20; 

• przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa podjazdu dla niepełnosprawnych dla 

Przedszkola Publicznego nr 21; 

• zakupu dźwigu towarowego, szaf chłodniczych oraz sprzętu komputerowego przez 

Przedszkole Publiczne nr 21; 

• zakupu sprzętu AGD, wyposażenia kuchni, ogrodowych urządzeń na plac zabaw przez 

Przedszkole Publiczne nr 24; 

• zakupu sprzętu AGD, przyrządów gimnastycznych i pomocy edukacyjnych przez 

Przedszkole Publiczne nr 26; 

• zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego i szaf przez Przedszkole Publiczne nr 27; 

• zakupu wyposażenia i urządzeń wielofunkcyjnych do pomieszczeń biurowych przez 

Przedszkole Publiczne nr 29; 

• zakupu drukarki, projektora, kosiarki i odśnieżarki oraz wyposażenia przez Przedszkole 

Publiczne nr 31; 

• zakupu pomocy dydaktycznych, zestawu komputerowego, kserokopiarki, parasola 

ogrodowego, wykładziny do sali zabaw, mebli przez Przedszkole Publiczne nr 32; 

• zakupu szatkownicy elektrycznej, wykładziny dywanowej i kosiarki przez Przedszkole 

Publiczne nr 33; 

• zakupu wyposażenia, zestawu komputerowego, mebli przez Przedszkole Publiczne nr 34; 

• zakupu kosiarek, wyposażenia przez Przedszkole Publiczne nr 35; 

• zwiększenia wartości budynków przedszkoli w związku z promocją projektu 

termomodernizacji przez Urząd Miasta Tarnowa; 

• zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli; 

• likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia przez przedszkola. 

 

3.5. Majątek instytucji kultury zwiększył się o kwotę 808 497,05 zł i łącznie wynosi  

31 834 047,36 zł w konsekwencji działań tych instytucji, a w szczególności:  

• zakupu książek, sprzętu komputerowego, pieców akumulacyjnych i klimatyzatora przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie; 

• otrzymania darowizny księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną; 

• likwidacji części księgozbioru i zużytego wyposażenia przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną; 

• wykonania systemu telewizji przemysłowej w budynku głównym Teatru im. Ludwika 

Solskiego w Tarnowie; 

• likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego i zużytego wyposażenia przez Teatr im. 

Ludwika Solskiego; 

• likwidacji wiaty magazynowej w ramach projektu modernizacji zaplecza technicznego 

przez Teatr im. Ludwika Solskiego; 

• modernizacji budynku kina „Marzenie”, w tym: budowy toalety dla niepełnosprawnych, 

zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego przez Tarnowskie Centrum Kultury; 

• nieodpłatnego nabycia dzieł sztuki przez Biuro Wystaw Artystycznych. 
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3.6. Majątek samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminy Miasta 

Tarnowa - Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, zwiększył się 

o kwotę 3 387 531,81 zł i łącznie wynosi 80 258 230,66 zł  

w konsekwencji działań tej jednostki, a w szczególności:  

• realizacji II etapu nadbudowy budynku po kotłowni parowej dla potrzeb Działu 

Informatyki wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie szpitala; 

• modernizacji i przebudowy części pawilonu chirurgii w zakresie pomieszczeń Oddziału 

Ginekologii i Ortopedii przez szpital; 

• przeniesienia części poradni specjalistycznych z innych lokalizacji i poprawie 

funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez szpital; 

• budowy parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy pawilonie nr 2 

przy szpitalu; 

• zakupu sprzętu i aparatury medycznej i sprzętu informatycznego przez szpital; 

• rozpoczęcia realizacji budowy nowego pawilonu łóżkowego „Centrum kardiologii” przez 

szpital; 

• zakupu i zabudowy platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku krwiodawstwa 

dla potrzeb opieki nocnej i świątecznej przez szpital. 

 

3.7. Majątek jednoosobowych spółek gminy zwiększył się o kwotę 27 127 536,11 zł  

i wynosi 315 695 386,58 zł w konsekwencji działań spółek, a w szczególności:  

• zakupu pojemników do odbioru odpadów komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 

• zakupu samochodów ciężarowych - pięciu śmieciarek i dwóch samochodów 

przeznaczonych do odbioru odpadów selektywnych, przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 

• dokonania modernizacji systemu kamer i budynku kompostowni, zakupu wózka 

widłowego i zamgławiacza przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o.; 

• likwidacji przestarzałego sprzętu: samochodu ciężarowego, programu komputerowego  

i kserokopiarki przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.; 

• wykonania inwestycji w budynkach stanowiących własność gminy, w tym przede 

wszystkim związanych z wykonanymi instalacjami c.o. i centralnej ciepłej wody w 10 

budynkach położonych przy ul. Żydowskiej przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.; 

• wykonania instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych w budynkach Elektryczna 55 i 57 

przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.; 

• wykonania placu zabaw przy ul. Spytki oraz termomodernizacji budynku przy ul. Spytki 

1a, docieplenia budynku przy ul. Polnej 11, przebudowy lokali na placówkę wsparcia 

dziennego przy ul. Spytki 1a przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.; 

• poprawy stanu technicznego istniejącego zasobu komunalnego oraz podniesienia 

standardu mieszkań i lokali użytkowych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o; 

• powiększenia taboru - zakupu 35 autobusów przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o.; 

• zakupu sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, tablic LCD do autobusów, 

monitoringu wizyjnego do autobusów, interaktywnej informacji pasażerskiej przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.; 

• zakupu zestawów komputerowych, klimatyzacji i defibrylatorów przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.; 

• złomowania przestarzałych i wysłużonych pojazdów przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o.; 
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• zakupu ładowarki, zbiornika, trzech samochodów renault kangoo, maszyn i urządzeń, 

rozbudowy wybiegu dla zwierząt w azylu przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o.; 

• likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o.; 

• modernizacji istniejących środków trwałych, modernizacji placów zabaw, zakupu 

komputera przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.; 

• zakupu dwóch aparatów USG, aparatu do infiltracji, aparatu EKG, kardiomonitora, dwóch 

unitów stomatologicznych, aparatu USG przenośnego z videoprinterem, bieżni 

elektrycznej, wirówek, kabiny do fototerapii, lamp terapeutycznych, zestawu 

endoskopowego, diatermii, pompy płuczącej kanału wodnego, szafy do przechowywania 

endoskopów i gastroskopów, myjni endoskopowej, myjki ultradźwiękowej oraz 

niezbędnego sprzętu komputerowego przez Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp.  

z o.o.; 

• wykonania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb pracowni endoskopowej 

oraz wykonania barierek ze stali nierdzewnej przy chodniku przed budynkiem przychodni 

przez Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.; 

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Zespół Przychodni 

Specjalistycznych Sp. z o.o.; 

• likwidacji przestarzałego sprzętu medycznego i sprzętu komputerowego przez Zespół 

Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.; 

• zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji przez Mościckie Centrum 

Medyczne; 

• zakupu sprzętu medycznego (system alarmowy, zmywarka, pętla indukcyjna) przez 

Mościckie Centrum Medyczne; 

• modernizacji pomieszczeń przychodni przez Mościckie Centrum Medyczne; 

• likwidacji sprzętu medycznego, komputerowego przez Mościckie Centrum Medyczne. 

 

3.7.1. Udziały gminy w spółkach zwiększyły się o kwotę 17 976 000,00 zł i wynoszą 

152 272 740,00 zł. 

 

4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 

Znaczną częścią mienia komunalnego w ogólnym rozumieniu stanowią 

nieruchomości. prezydent miasta prowadzi działania związane z efektywnym ich 

wykorzystaniem. Do takich działań należą: 

• wykupy gruntów - do zasobu i pod planowane inwestycje,  

• sprzedaż gruntów - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo 

wielorodzinne, usługi i przemysł, 

• sprzedaż lokali mieszkalnych, 

• oddanie w wieczyste użytkowanie - pod usługi, przemysł,  

• oddanie w zarząd jednostkom gminnym, 

• oddanie w użytkowanie, 

• oddanie w dzierżawę, 

• przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, 

• zamiany nieruchomości, 

• przekazanie aportów do spółek. 
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5. Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi 

Do czasu sporządzenia kolejnego „Raportu o stanie miasta” przewiduje się działania 

zmierzające do sprzedaży następujących nieruchomości: 

• pod usługi i przemysł: 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Jara i Błotnej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Krzyskiej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chemicznej, 

− kompleksów nieruchomości niezabudowanych położonych przy al. Jana Pawła II, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Cichej; 

 

• zabudowanych: 

− nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ordonówny 8 (budynek mieszkalny 

jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej), 

− udziału w nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 1, 

− udziału w nieruchomości położonej przy ul. Gumniskiej 2; 

 

• pod budownictwo mieszkaniowe: 

− nieruchomości niezabudowanej położonej u zbiegu al. Tarnowskich i ul. Leńka,  

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Gruntowej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chemicznej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Krzyskiej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Miłosza, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sosnowej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żytniej, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Leńka,  

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Drzymały, 

− nieruchomości niezabudowanej położonej przy al. Tarnowskich. 

 

6. Dochody z mienia komunalnego 

Dzięki zawieranym transakcjom Gmina Miasta Tarnowa osiągnęła w 2018 r. korzyści 

finansowe w postaci dochodu w łącznej kwocie 9 543 794,41, w tym:  

• w wysokości 77 308,48 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności, 

• w wysokości 2 755 113,08 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, 

• w wysokości 365 929,50 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności, 

• w wysokości 166 340,52 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, 

• w wysokości 3 373 079,03 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości, 

• w wysokości 2 806 023,80 zł z dzierżawy i najmu składników majątkowych. 

 

7. Udziały i akcje Gminy Miasta Tarnowa 

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

100% udziałów = 7 778 000 zł. 

 

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

100% udziałów = 1 167 500 zł. 

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 144 000 zł, to jest do wysokości  

1 167 500 zł. Wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego  

w ilości 288 objęła Gmina Miasta Tarnowa, pokrywając je gotówką w kwocie 144 000 zł. 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie: 

100% udziałów = 3 195 500 zł. 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie: 

56,11% akcji = 25 681 602 zł. 

 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnowie: 

47,52% udziałów = 80 731 500 zł. 

 

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

100% = 28 005 500 zł. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 

100% = 32 733 500 zł. 

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.: 

100% = 21 986 500 zł. 

 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.: 

100% = 17 273 500 zł. 

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 2 000 000 zł, to jest do wysokości  

17 273 500 zł. Wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego  

w ilości 4000 objęła Gmina Miasta Tarnowa, pokrywając je gotówką w kwocie 2 000 000 zł. 

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie: 

1,87% kapitału akcyjnego = 75 900 zł. 

 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: 

1,47% = 250 000 zł. 

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.: 

99,72% = 45 517 100 zł. 

W 2018 r. spółka umorzyła 1 889 akcji własnych i dokonała obniżenia kapitału 

zakładowego o kwotę 188 900 zł. Jednocześnie z obniżeniem kapitału Walne Zgromadzenie 

uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 17 976 000 zł w drodze emisji 

nowych akcji w ilości 179 760, które objęła Gmina Miasta Tarnowa, wnosząc do spółki 

wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wobec TKP SA z tytułu nakładów poniesionych 

na budynek Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego w Tarnowie.  

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 45 645 600 zł, w tym udział Gminy Miasta 

Tarnowa - 45 517 100 zł, co stanowi 99,7% kapitału zakładowego spółki. 

 

Concorde Investissement S.A.: 

0,14% = 16 638 zł. 

 

8. Lokaty Gminy Miasta Tarnowa 

Gmina Miasta Tarnowa na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała lokat bankowych.  
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3.2. Plan wykorzystania mienia komunalnego Gminy Miasta 

Tarnowa  
Zgodnie z art. 24. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) do gminnego 

zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy. Zasobem nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa 

gospodaruje Prezydent Miasta Tarnowa. 

 Prezydent Miasta Tarnowa gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej  

i realizacją zadań publicznych. 

 Na podstawie art. 23 ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) przyjmuje się na 

okres 3 lat plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, który powinien zawierać: 

• zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości, 

• prognozę dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu, 

• prognozę poziomu wpływów i wydatków z tytułu gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości, 

• program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Przygotowany plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa 

nakreśla jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości 

rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. 

Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację polityki przestrzennej  

i inwestycyjnej gminy. 

1. ZASÓB GMINY TARNÓW - 1590 ha, w tym: 

1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Tarnowa  

i nieoddane w użytkowanie wieczyste - 1574 ha; 

1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty, co do których Gminie Miasta Tarnowa 

przysługuje prawo użytkowania wieczystego - 16 ha; 

 

2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA TARNOWA ODDANE  

W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - 270 ha. 

Nabywanie nieruchomości do zasobu może nastąpić przez: 

1) zakup nieruchomości, 

2) zamianę nieruchomości, 

3) komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa, 

4) nabycie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 12 ust. 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068  

z późniejszymi zmianami) lub art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi 

zmianami), 

5) darowiznę nieruchomości, 

6) inne czynności prawne, np. zasiedzenie. 

Nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Tarnowa nabywa się do zasobu nieruchomości 

według potrzeb - w związku z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami 

wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych, w drodze 

kupna, darowizny, zamiany lub innych form przewidzianych prawem. 
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Gmina Miasta Tarnowa w latach 2016-2018 nabywała nieruchomości zgodnie  

z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz według uchwał zatwierdzających budżety gminy na 

poszczególne lata. Ceny nabycia ustala się metodą negocjacji w oparciu o operaty 

szacunkowe. 

W 2018 r. tytułem gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości zrealizowano 

ogółem wydatki w wysokości 539 684,97 zł. Wydatki te stanowią głównie koszt wycen, 

podziałów nieruchomości, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, koszty notarialne, sądowe 

oraz publikacji ogłoszeń w prasie. Ponadto związane są z wypłatą odszkodowań za grunty 

przejęte pod drogi.  

W 2018 r. tytułem gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości uzyskano 

wpływy w wysokości: 6 876 727,79 zł. Na wpływy te składają się m.in.: opłaty za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, a także sprzedaży  

i dzierżawy nieruchomości. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa nakreśla jedynie 

główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie 

zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby 

społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Realizacja programu zagospodarowania 

nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki 

nieruchomościami samorządowymi oraz ustaleniami wynikającymi z Wieloletniego Planu 

Finansowego i uchwał budżetowych na lata 2016, 2017 i 2018. 
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4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

4.1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta 
  

Strukturę funkcjonalno – przestrzenną Tarnowa tworzą: 

1) zurbanizowana tkanka miejskiej zabudowy usługowo – mieszkaniowej, obejmująca 

historyczne centrum wraz z przyległymi do niego terenami,  

2) zlokalizowany we wschodniej części miasta zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej, obejmujący między innymi osiedla: Jasna, Westerplatte, 

Legionów oraz Zielone (w tym budynki Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego),  

3) zespoły uporządkowanej zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, 

obejmujące osiedla: 

- Mościce w zachodniej części miasta,  

- Krzyż i Piaskówka w północnej części,  

- Rzędzin (osiedle Nauczycielskie) we wschodniej części, 

- Koszyce w części południowo – zachodniej miasta, 

 - Gumniska – Zabłocie w części południowej miasta, 

4) pozbawione kompozycji przestrzennej i podlegające procesom przekształceń tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w: Klikowej, Chyszowie, Rzędzinie, 

5) tereny przemysłowe i przemysłowo – składowe zlokalizowane w zachodniej  

i północno – zachodniej części miasta, w tym: Grupy Azoty S.A., Tarnowskiego 

Klastera Przemysłowego S.A., Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i zakładów przy 

granicy osiedli Piaskówka i Krzyż, 

6) tereny usługowe i handlowo – hurtowe zlokalizowane w zachodniej części miasta –  

w rejonie ul. Czystej, Giełdowej, i południowej części miasta - w rejonie ul. 

Przemysłowej, Tuchowskiej i Krakowskiej, 

7) tereny zieleni i krajobrazu bez zabudowy, obejmujące m.in. parki miejskie, rezerwat 

„Debrza” oraz obszary w rejonie Góry Św. Marcina, Stawów Krzyskich i lasu Lipie.  

 

W stanie istniejącym układ przestrzeni miejskiej charakteryzuje się rozczłonkowaną, 

zurbanizowaną strukturą przestrzenną, której uzupełnienie stanowią tereny 

nieusystematyzowanej zieleni niskiej i wysokiej oraz obszary wolne od zabudowy. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W 2018 r. zakończono trzy procedury planistyczne. Rada Miejska w Tarnowie 

uchwaliła jeden nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Mroźnej i Sadowej. Dokonano także zmiany dwóch obowiązujących miejscowych planów  

w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych i w rejonie ulicy Hodowlanej. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów uchwalone  

w 2018 r. na tle planów obowiązujących w mieście 

 

 
Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

i zmian planów uchwalonych w 2018 r. 

Nazwa planu 

(pow. obszaru 

objętego planem) 

Nazwa zmiany 

planu 

Nr uchwały 

Rady Miejskiej 

w Tarnowie 

Cel planu/zmiany planu 

1 2 3 4 

1  Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Tarnowa  

w rejonie ul. 

Hodowlanej 

nr LII/567/2018  

z dnia 26 

kwietnia 2018 r. 

Wprowadzenie możliwości 

optymalnego pod 

względem ekonomicznym  

i zgodnego  

z obowiązującymi 

przepisami wykorzystania 

terenu  

w obszarze sąsiadującym  

z linią kolejową nr 115 

Tarnów-Szczucin. 

2  Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  

w obszarze 

nr LX/610/2018  

z dnia 10 

września 2018 r. 

Zmiany dotyczyły trzech 

obszarów: 

1) obszar „A” – 

zlokalizowany przy ulicy 

Chemicznej, Witosa  

i Dunajcowej – zmiany 
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Tarnowa w rejonie 

byłej strefy 

Zakładów 

Azotowych  

polegały na powiększeniu 

terenów przeznaczonych 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną, 

2) obszar „B” – 

zlokalizowany przy ulicy 

Czystej – zmiana polegała 

na przeznaczeniu terenów 

rolnych w sąsiedztwie 

Klastera Przemysłowego na 

tereny produkcyjno – 

przemysłowe, 

3) obszar „C” – 

zlokalizowany przy ulicy 

Czajki – zmiana polegała 

na powiększeniu terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego  

w obszarze 

Tarnowa  

w rejonie ulicy 

Mroźnej  

i Sadowej 

 nr LXI/617/2018  

z dnia 11 

października 

2018 r. 

Przeznaczenie terenów pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, tereny 

zieleni, tereny wód 

powierzchniowych 

śródlądowych oraz tereny 

dróg publicznych  

i wewnętrznych.  

 

W 2018 r. objęto miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ok. 10,5 ha 

obszaru miasta oraz przystąpiono do sporządzenia 5 nowych miejscowych planów. 

 

Zestawienie podjętych w 2018 r. procedur planistycznych 

Obszar planu Podstawa prawna Cel planu/zmiany planu 

1 3 4 

1 Wyznaczony 

ulicami: Stanisława 

Kassali, Ogrodową i 

Świętej Katarzyny 

oraz projektowanym 

wałem rzeki Biała. 

UCHWAŁA NR 

LIV/579/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 24 maja 2018 r.  

Przeznaczenie terenu pod ogrody 

działkowe i zabudowę mieszkaniową 

zgodnie z ustaleniami studium oraz 

określenie zasad jego 

zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej. 

2 W rejonie ulic 

Lotniczej, 

Modelarskiej oraz 

al. Tarnowskich 

i drogi krajowej nr 

94. 

UCHWAŁA NR 

LVII/593/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 czerwca 2018 r.  

Przeznaczenie terenu pod zabudowę 

jednorodzinną zgodnie z ustaleniami 

studium oraz określenie zasad jego 

zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej. 

3 Obejmujący teren 

pomiędzy drogą 

UCHWAŁA NR 

LVII/594/2018 Rady 

Przeznaczenie terenu jako wolnego 

od zabudowy o charakterze 
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krajową nr 94, 

wschodnią  

i południową 

granicą miasta oraz 

ulicą Tuchowską. 

Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 czerwca 2018 r.  

 

obszarów zieleni otwartej  

i rekreacyjnej, w niewielkim zakresie 

uzupełnionego w odpowiednią formę 

usług, z zachowaniem zieleni 

wysokiej i leśnej w jego południowej 

części zgodnie z ustaleniami 

studium, oraz określenie zasad jego 

zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej. 

4 W rejonie ul. 

Tuchowskiej, linii 

kolejowej nr 96 

Tarnów-Leluchów 

oraz drogi krajowej 

nr 94. 

UCHWAŁA NR 

LVIII/601/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

Przeznaczenie terenu jako 

przemysłowo-usługowego, 

położonego w strefie przekształceń - 

P. Uzupełnieniem podstawowego 

przeznaczenia będą tereny usługowe 

z niewielką enklawą zabudowy 

mieszkaniowej oraz pas zieleni 

zamykający funkcję przemysłowo-

usługową od strony południowej 

zgodnie z ustaleniami studium oraz 

określenie zasad jego 

zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej. 

5 W rejonie ul. 

Spokojnej i al. 

Piaskowej. 

UCHWAŁA NR 

LVIII/602/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 sierpnia 2018 r.  

 

Przeznaczenie terenu pod działalność 

przemysłowo-usługową z 

zachowaniem w południowej części 

terenów zielonych przyjmujących 

formę izolacyjnej zieleni parkowej 

zgodnie z ustaleniami studium oraz 

określenie zasad jego 

zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej. 

 

Ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa” oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa. 

Rada Miejska w Tarnowie uchwałą nr LX/609/2018 z dnia 6 września 2018 r. przyjęła 

ocenę aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasta Tarnowa” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miasta Tarnowa. 

W wyniku dokonanej analizy przyjęto, że obowiązujące studium uznaje się za aktualne, lecz 

wymagające uzupełnienia lub wprowadzenia zmian w zakresie:  

1) uwzględniania bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę w części 

kierunkowej, 

2) obszarów zdegradowanych, 

3) złóż kopalin, terenów i obszarów górniczych – w zakresie przebiegu oraz lokalizacji 

terenów i obszarów górniczych w rejonie złoża KN11432 Klikowa – Tarnów, 

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych, 
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5) form ochrony przyrody – w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego. 

 

Wszystkie zbadane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone 

w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie wyczerpują 

obligatoryjnego zakresu przedmiotowego planu miejscowego określonego w art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednakże 

uznaje się je za aktualne w zakresie ustaleń funkcjonalno-przestrzennych oraz określonych 

zasad zagospodarowania, lecz wymagające dostosowania do pełnej zgodności z obecnie 

obowiązującymi przepisami. Pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uznaje się za aktualne. 

Z uwagi na licznie składane wnioski należy rozważyć zmianę obowiązujących planów 

w obszarach zgodnych z ustaleniami studium, co w części jest już realizowane na podstawie 

przyjętych uchwał. Analiza pokrycia obszaru Tarnowa miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego oraz rozmieszczenia przestrzennego decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji  

o pozwoleniu na budowę wskazuje na konieczność sporządzenia miejscowych planów dla 

następujących stref:  

• M VI - strefa mieszkaniowa Krzyż,  

• M I - strefa mieszkaniowa Strusina-Piaskówka,  

• M IV - strefa mieszkaniowa Mościce-Koszyce-Zbylitowska Góra, w rejonach 

nieobjętych do tej pory planami miejscowymi.  

Na tych terenach widoczny jest największy ruch inwestycyjny. Brak planów 

miejscowych skutkuje wydawaniem na tych obszarach decyzji o warunkach zabudowy  

i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które nie są w stanie zapewnić 

wystarczającej ochrony ładu przestrzennego.  

 

Wieloletni program opracowywania planów miejscowych 

 

Ochrona ładu przestrzennego wymaga długofalowego podejścia do problemu 

realizacji polityki przestrzennej. 

Pierwszym krokiem w takim podejściu powinna być weryfikacja polityki 

przestrzennej gminy, która określona jest w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa”, w tym konieczność 

dostosowania zapisów i rysunku studium do obowiązujących przepisów prawa. 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miasta Tarnowa” z 2014 r. wskazano obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tzn. nowe tereny UC, stanowiące 

obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – 

teren przy ul. Błonie, teren przy ul. Hodowlanej. Dla obszarów tych uchwalono miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto studium wskazało miejsca, dla których konieczne jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z proponowaną kolejnością 

sporządzania: 

1) obszary, dla których wskazane jest sporządzenie planu w pierwszej kolejności: 

I - obszar objęty strefą przekształceń, związany z koniecznością regeneracji 

urbanistycznej, 
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II - obszar południowej strefy rekreacyjnej jako kluczowy teren rekreacyjny Tarnowa 

wraz z wyznaczeniem terenów z zakazem zabudowy na zasadach określonych  

w zmianie studium. 

Teren I został częściowo objęty uchwałą nr XXIII/251/2016 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części śródmieścia 

Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Krakowską, Ujejskiego, Kościuszki, Bema, 

Bandrowskiego, Narutowicza, Wita Stwosza, Towarową, Spytki z Melsztyna i Do Huty oraz 

potokiem Wątok. Przeprowadzono procedurę planistyczną i przedstawiono Radzie Miejskiej 

w Tarnowie do uchwalenia projekt planu. Rada Miejska w Tarnowie odrzuciła uchwałę  

w całości. 

Teren II został częściowo objęty uchwałą nr LVII/594/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze Tarnowa, obejmującym teren pomiędzy drogą 

krajową nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską. Procedura 

planistyczna jest w trakcie realizacji. 

2) obszary, dla których wskazane jest sporządzenie planu w dalszej kolejności: 

I - obszar nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej we wschodniej części miasta – 

część północna, 

II - obszar nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej we wschodniej części miasta –

część południowa, 

III - obszar obejmujący centralną strefę rekreacyjną, związaną z planowanymi 

inwestycjami w zakresie sportu i rekreacji, kultury, nauki, 

IV - obszar nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej w Klikowej, 

V - obszar obejmujący tereny osiedla Nauczycielskiego, 

VI - obszar obejmujący zabudowę mieszkaniową w Rzędzinie, 

VII - obszar usługowy w rejonie ulicy Hodowlanej, 

VIII - obszar objęty strefą aktywności gospodarczej w Krzyżu, 

IX - obszar położony w północnej części osiedla Krzyż, obejmujący tereny 

rekreacyjne Stawów Krzyskich wraz z wyznaczeniem terenów z zakazem zabudowy 

na zasadach określonych w zmianie studium, 

X - obszar położony w północnej części osiedla Krzyż, obejmujący rozbudowywane 

zespoły zabudowy mieszkaniowej. 

 

Dla terenu VIII i części terenu X przeprowadzono procedury planistyczne  

i przedstawiono Radzie Miejskiej w Tarnowie plany miejscowe do uchwalenia. Rada Miejska 

w Tarnowie odrzuciła obydwie uchwały w całości. Dla części terenu X prowadzona jest nadal 

procedura planistyczna po podjęciu przez Radę Miejską w Tarnowie uchwały o konieczności 

dokonania zmian w przedstawionym planie miejscowym. Dla terenu VI prowadzona jest 

obecnie procedura planistyczna. Dla terenów IX i XII uchwalono plan miejscowy. 

 

Kolejno należy sukcesywnie sporządzać miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego z zachowaniem etapowania wynikającego bezpośrednio z analizy oceny 

aktualności studium: 

• początkowo należy ukończyć rozpoczęte na podstawie uchwał Rady Miejskiej  

w Tarnowie prace planistyczne, 

• zaleca się również aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy,  

• następnie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powinny zostać 

objęte następujące tereny w podanej kolejności uzależnionej od ruchu inwestycyjnego: 
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- I etap – dla terenów nieobjętych planami miejscowymi w strefie 

mieszkaniowej Krzyż, strefie mieszkaniowej Strusina - Piaskówka oraz strefie 

mieszkaniowej Mościce-Koszyce-Zbylitowska Góra; 

- II etap - dla terenów nieobjętych planami miejscowymi w strefie 

Śródmieście, strefie mieszkaniowej Rzędzin – Gumniska oraz strefie 

mieszkaniowej Zabłocie; 

- III etap - dla terenów nieobjętych planami miejscowymi w strefie 

przekształceń oraz strefie mieszkaniowej wielkoskalowej; 

- na pozostałych terenach, ze względu na ochronę ładu przestrzennego oraz 

zrównoważony rozwój, gmina powinna również dążyć do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dalszym etapie, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę  

w obowiązującym studium oraz terenów, dla których należy bezwzględnie 

ustalić zakaz zabudowy; 

- docelowo zaleca się zmianę obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Etapowa strategia sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego pozwoli na odpowiednio wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych przed 

rozpoczęciem prac planistycznych i pozwoli na zabezpieczenie źródeł finansowania tych prac 

oraz na uwzględnienie skutków finansowych realizacji ustaleń planów miejscowych. 

Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 45,47%. 

 

4.2. Realizacja programu rewitalizacji miasta 
 

Zasadniczym etapem procesu rewitalizacji w Tarnowie, rozpoczętym wyznaczeniem na 

terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (uchwała nr 

XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016 r.), było przyjęcie 

uchwałą nr XXXVII/368/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022.  

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 (w skrócie 

GPR) identyfikuje problemy i potrzeby w zakresie rewitalizacji obszaru zdegradowanego na 

terenie Tarnowa w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej. Jego bezpośrednim celem, zgodnie z ustawą z dnia 9 

października o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), jest wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego obszaru rewitalizacji przy pomocy ujętych w programie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (cele strategiczne, cele operacyjne i główne kierunki działań GPR zostały 

zdefiniowane w rozdziale III. GRP pt. „Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu 

rewitalizacji”, natomiast lista proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawarta 

została w rozdziale V. GPR pt. „Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych”).  

Ww. program został opracowany w powiązaniu z innymi dokumentami strategicznymi 

miasta Tarnowa, takimi jak Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2020, Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tarnowa na lata 2017-2020 czy Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa. 

Wśród 204 przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 (132 na liście tzw. podstawowych 

przedsięwzięć, określonych w art. 15. ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji i 72 pozostałych 
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dopuszczalnych przedsięwzięć realizujących kierunki działań określonych w GPR – lit. b ww. 

artykułu), Gmina Miasta Tarnowa zgłosiła 110 przedsięwzięć rewitalizacyjnych (44 

podstawowych i 64 tzw. uzupełniających. Dodatkowo na liście podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych znalazły się także 3 projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, 

jednostkę nadzorowaną przez Gminę Miasta Tarnowa. Można zatem przyjąć, że w GPR na 

liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujęto 47 projektów zależnych od 

Gminy Miasta Tarnowa. Znalazły się tu m. in. takie przedsięwzięcia, jak: 

- Obniżenie poziomu niskiej emisja (poz. 58) 

- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego (poz. 61), 

- Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na odcinku od 

mostu w ciągu ul. Dąbrowskiego do mostu w ciągu ul. Mostowej; Renowacja murów 

miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie; Remont pl. 

Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie; Podgrodzie XXI wieku - 

Remont pl. Morawskiego wraz z ul. Klasztorną w Tarnowie; Modernizacja Płyty Rynku, 

Rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy Rynku 4 w Tarnowie na 

potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń; Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 

wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty (poz. od 63 do 69), 

- Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 na potrzeby Straży Miejskiej  

i Centrum Zarządzania Kryzysowego (poz. 70), 

- Modernizacja amfiteatru przy ul. Kopernika (nr 75), 

- Rewitalizacja Sali Lustrzanej wraz z zapleczem jako element aktywizacji społecznej  

i kulturalnej Starego miasta (nr 74), 

- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze” (poz. 92), 

- Subregionalne Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w 

subregionie tarnowskim (nr 93), 

- Blok, podwórka, kamienica – ożywiła się dzielnica! (poz. 96), 

- Aktywnie działamy, Pozytywnie wspieramy, Lokalnie zmieniamy (poz. 97), 

- „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów 

i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie (poz. 111), 

- Omnibus budowlany (poz. 113), 

- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy (poz. 114), 

- oraz wiele projektów dot. renowacji budynków w centrum miasta (Rynek i okolice, np. ulice 

Krótka, Brama Pilzneńska, Wekslarska, Żydowska, Sowińskiego) i wiele projektów służących 

bezpośrednio rozwiązywaniu problemów społecznych, jak np. Pozytywnie nastawiamy – 

posiłkiem wspieramy (poz. 102), prowadzenie mieszkań chronionych dla osób starszych (poz. 

103), Wigilia dla samotnych (poz. 106), czy udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

bezdomnym (poz. 109). 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 otworzył także 

możliwość pozyskania dofinasowania ze środków europejskich na szereg ujętych w nim 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

W Małopolsce, do głównych możliwości współfinansowania tego typu przedsięwzięć 

należą przede wszystkim środki dostępne z 11. Osi Priorytetowej – Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WM). Dla Tarnowa istotne znaczenie mają działania: 11.1. 
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Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w 

regionie oraz 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski, 11. Osi Priorytetowej RPO 

WM. Ostatni nabór wniosków konkursowych do działania 11.1. zakończył się w 2017 roku, 

natomiast od II kwartału 2018 r. trwa nabór wniosków do Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnej S. A. w Krakowie o środki zwrotne dostępne na preferencyjnych warunkach w 

formie pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego (nabór potrwa do czerwca 2020 r. i być 

może zostanie wydłużony). 

W postępowaniu konkursowym o środki bezzwrotne z działania 11.1. z Tarnowa 

aplikowało 13 podmiotów, w tym 5 publicznych, takich jak Gmina Miasta Tarnowa,  

MZB Sp. z o. o. w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Fundacja im. Hetmana Jana 

Tarnowskiego, Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie. Podmioty te uzyskały 

ww. dofinansowanie i podpisały stosowane umowy w 2018 roku. Pozyskane środki 

umożliwiły realizacje głównych przedsięwzięć inwestycyjnych GMT, do których należą 

„Nowe Przestrzenie zdarzeń” i „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ 

Słoneczne Wzgórze”. Szczegółowe informacje dot. tych przedsięwzięć, przedstawione są w 

innych częściach opracowania. Projekt „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – 

ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, finansowany z ww. źródeł został zakończony w grudniu 2018 r.  

i umożliwił poszerzenie i rozpoczęcie działalności 2 podmiotom: Zakładowi Aktywizacji 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – „Spokojna Przystań”.  

Wśród podmiotów niepublicznych tylko jedno przedsiębiorstwo – Cegbud Sp. z o. o. -

otrzymało dofinansowanie. Listę dofinansowanych projektów prezentuje tabela. 

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do GPR dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022, 

które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 11.1. 

1. Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie 

„Rewitalizacja i rozbudowa Sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 

towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pw. Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w 

Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9”

„Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze”

" Kantoria" Centrum Wypoczunku i Rekreacji w Tarnowie (w trakcie oceny)

„Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie"

3. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego „Tarnowski Centrum Aktywacji Społeczno – Zawodowej”

Renowacja budynku przy ul. Rynek 9

Rewitalizacja ciągu budynków przy ul., Żydowska 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15

Renowacja budynku przy ul.Spytki 1A  wraz z otoczeniem budynków Spytki 1A i 1C

Rewitalizacja budynku przy ul. Wekslarska 2

5. Muzeum  Okręgowe w Tarnowie 

Modernizacja budynków przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie i ich adaptacja na cele Muzeum AK 

(nowa nazwa Modernizacja budynków przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie i ich adaptacja na cele 

Muzeum AK) 

Beneficjenci - publiczni

Otrzymali  dofinansowanie:

2. Gmina Miasta Tarnowa

4. MZB w Tarnowie

 

1. Przedsiębiorstwo CegBud   Centrum Sportów Rakietowych „Przemysłowa”

Otrzymali  dofinansowanie:

Beneficjenci -  przedsiębiorcy

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1. ww. ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., 

gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji co najmniej raz 

na trzy lata. Powyższa ocena dokumentu: „GPR dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022”, 

zostanie przeprowadzona w 2020 roku. 
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, 

STRATEGII ORAZ UCHWAŁ  

RADY MIEJSKIEJ 

 
5.1. Realizacja w 2018 r. Strategii Rozwoju Miasta  

 

Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2020 

Strategia Rozwoju Miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym 

obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla 

wszelkiej późniejszej aktywności samorządu, pozwala wykorzystać szanse i możliwości 

rozwojowe, bazując jednocześnie na mocnych stronach danego ośrodka. 

Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2020 przyjęta została uchwałą nr XI/111/2011 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 roku. Strategia ta formułuje następującą 

wizję: „Tarnów – miasto komfortu i rozwoju, pomnażające bogactwa” oraz misję, która 

brzmi: „misją władz samorządowych Tarnowa jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców oraz podnoszenie poziomu życia w mieście poprzez świadczenie nowoczesnych 

usług i wspieranie rozwoju”. 

Zawarte w tym dokumencie priorytety zgrupowane zostały w trzech obszarach polityki 

rozwoju: Rozwój gospodarczy, Komfort życia oraz Regionalne oddziaływanie. 

Dla każdego z wymienionych obszarów wskazano cel strategiczny, będący 

oczekiwanym wyróżnikiem Tarnowa w danym zakresie oraz wyrażający jego pożądany stan 

w 2020 r., zaproponowano listę celów operacyjnych i głównych przedsięwzięć. Poniżej 

przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych obszarów polityki rozwoju.  

Obszar Rozwój gospodarczy podkreśla znaczenie rozwoju ekonomiznego dla przyszłości 

miasta. Położono w nim nacisk na cztery podstawowe kierunki, którymi są: rozwój miejskich 

stref aktywności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy, poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa, 

zwiększenie rozpoznawalności Tarnowa jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu. 

Działania podejmowane w tym obszarze mają przede wszystkim na celu zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. 

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi są zadania związane z rozwojem stref aktywności 

gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury drogowej i poprawa parametrów połączenia 

Tarnowa z autostradą oraz z sieciami dróg krajowych i wojewódzkich. Tendencje zachodzące 

obecnie w gospodarce ukierunkowały działania zawarte w strategii również na wspieranie 

lokalnej przedsiębiorczości. 

Obszar Komfort życia ma najbardziej złożony charakter. Zakłada on realizację 

szeregu przedsięwzięć z różnych dziedzin, mających doprowadzić do poprawy warunków 

życia mieszkańców. Głównym celem w tym obszarze jest podejmowanie działań 

podnoszących standardy miejskich usług i infrastruktury oraz gwarantujących wysoką 

estetykę przestrzeni miejskich. Zamierzenia te realizowane są przede wszystkim poprzez 

budowę nowej i modernizację dotychczasowej infrastruktury użyteczności publicznej, a także 

poprzez rewitalizację miejskich terenów. W ramach tego obszaru realizowane są zadania 

infrastrukturalne związane z budową i przebudową układu komunikacyjnego miasta, 

ulepszeniem systemu transportu miejskiego, a także z gospodarką zasobami i ochroną 

środowiska. Realizacja przedsięwzięć zawartych w drugim obszarze zmierza również do 
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podniesienia jakości kształcenia i stworzenia wsparcia dla młodzieży uzdolnionej, a także do 

rozwoju i popularyzacji inicjatyw społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

W ramach tego obszaru zawarto też szereg działań związanych z pomocą i 

długoterminową opieką dla mieszkańców oraz wpływających na poprawę bezpieczeństwa w 

mieście. 

Obszar Regionalne oddziaływanie zawiera przede wszystkim przedsięwzięcia mające 

na celu umocnienie pozycji Tarnowa jako ośrodka regionalnego, silnie oddziałującego na 

swoje otoczenie. Realizowane zadania i prowadzona aktywność powinna wykraczać poza 

granice miasta i dotyczyć także mieszkańców z terenów przyległych do Tarnowa. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego obszaru to zadania wpływające na rozwój 

kształcenia akademickiego i ponadlokalnego, a także zadania związane ze specjalistycznymi 

usługami medycznymi. Ponadto realizowane przedsięwzięcia zmierzają do wzmocnienia 

funkcji miasta jako obszaru kultury i rekreacji. W obszarze tym przewidziano również 

działania opierające się na współpracy z samorządami sąsiednich gmin, polegające m.in. na 

prowadzeniu polityki rozwojowej bądź opracowaniu modeli współpracy w podstawowych 

sferach życia mieszkańców. 

Strategia jest realizowana w każdym z trzech przyjętych obszarów strategicznych. 

Podejmowane działania (w tym zadania wpisujące się w kierunki strategiczne,  

a niewymienione na liście głównych przedsięwzięć) charakteryzowały się różnym zasięgiem, 

intensywnością i skutecznością i dotyczyły zdecydowanej większości przyjętych w Strategii 

Rozwoju Miasta Tarnów 2020 celów operacyjnych, kierunków polityki rozwoju oraz 

głównych przedsięwzięć.  

Strategia była i jest realizowana przez szereg dokumentów z niej wynikających,  

a w szczególności przez programy wykonawcze, takie jak program „Tarnów 2015” (przyjęty 

w kwietniu 2012 r. zarządzeniem nr 162/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie 

określenia priorytetowych kierunków rozwojowych do 2015 r.) oraz Program Rozwoju 

Przedsiębiorczości (przyjęty w styczniu 2016 r. zarządzeniem nr 01/2016 Prezydenta Miasta 

Tarnowa w sprawie wprowadzenia „Programu wykonawczego do Strategii Rozwoju Miasta 

»Tarnów 2020. Aktywny, komfortowy, silny« w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na lata 

2016-2020”).  

Trzeba podkreślić, że podejmowane w związku realizacją strategii działania 

charakteryzowały się różnym zasięgiem, intensywnością i skutecznością oraz towarzyszyły 

im liczne oddziaływania zewnętrzne (europejskie, krajowe i regionalne). Ponadto wpływ na 

realizację strategii również miały działania podejmowane przez liczne podmioty gospodarcze, 

społeczne i prywatne z obszaru Tarnowa. 

Biorąc pod uwagę realizację zapisanych w strategii głównych przedsięwzięć 

strategicznych, ich bieżący stopień realizacji i zaawansowania wynosi ponad 80%. Wśród 

głównych inicjatyw podejmowanych w poszczególnych obszarach strategicznych w latach 

2012-2018 można wskazać m.in.: 

 

Obszar I – Rozwój gospodarczy 

• rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” – etap I, II, III, 

• utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, 

• utworzenie strefy przedsiębiorcy DESK (Darmowa E-biznesowa Strefa 

Kreatywności), 

• budowę ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II - Błonie w ciągu drogi krajowej nr 

73, 

• budowę połączenia z węzłem Krzyż autostrady A4, 

• budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa, 

• modernizację ciągu ulic Spokojna-Elektryczna. 
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Obszar II – Komfort życia 

• budowę parkingu typu „park&ride”, 

• przebudowę Miejskiego Domu Sportu, 

• budowę monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim, 

• modernizację obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawę efektywności 

energetycznej, 

• modernizację przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawę efektywności 

energetycznej, 

• termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 

• budowę nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 8 przy ul. Olszynowej, 

• rewitalizację centrum miasta, 

• przebudowę placu handlowego Burek, 

• rewaloryzację budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie wraz z otoczeniem  

i adaptacją na potrzeby Galerii Miejskiej BWA, 

• uruchomienie platformy zintegrowanych e-usług dla mieszkańców Tarnowa  

z elementami Karty Mieszkańca, 

• budowę zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, wspomagającego 

zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa, 

• rekultywację sektorów składowiska, 

• adaptację budynku przy ul. Pszennej na lokale komunalne, 

• budowę domu dla bezdomnych. 

 

Obszar III - Regionalne oddziaływanie 

• budowę budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół Muzycznych, 

• Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół-Budowlanych, 

• przebudowę Zespołu Szkół Plastycznych, 

• budowę „Poligonu energooszczędności” w ramach projektu „Małopolskie 

laboratorium budownictwa pasywnego” (przy Zespole Szkół Budowlanych), 

• wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych  

w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika, 

• budowę pawilonu zabiegowego w Szpitalu im. E. Szczeklika, 

• podpisanie porozumienia o współpracy gospodarczej z gminami aglomeracji 

tarnowskiej. 

 

W Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2020 wskazano 137 głównych przedsięwzięć 

strategicznych, odpowiednio w obszarze Rozwój gospodarczy – 22, w obszarze Komfort 

życia – 71, w obszarze Regionalne oddziaływanie – 44. Stopień realizacji przedsięwzięć  

w poszczególnych obszarach nie uległ zmianie w porównaniu do danych ujętych w raporcie 

za 2017 i został zaprezentowany na wykresach poniżej. 
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Realizacja głównych przedsięwzięć strategicznych ogółem 

 
 

Realizacja głównych przedsięwzięć strategicznych w obszarze Rozwój gospodarczy 
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Realizacja głównych przedsięwzięć strategicznych w obszarze Komfort życia 

 
 

Realizacja głównych przedsięwzięć strategicznych w obszarze Regionalne oddziaływanie 

 
 

Celem monitorowania zaawansowania wybranych celów strategicznych każdemu  

z nich przyporządkowany został zestaw wskaźników osiągnięć. Wskaźniki osiągnięć 

przedstawiają miary długoterminowych rezultatów aktywności strategicznej  

w poszczególnych obszarach. Poniżej zaprezentowano zestawienie wskaźników  

w poszczególnych obszarach wraz ze wskazaniem trendu ich zmiany w porównaniu do 

wartości początkowej, tj. z okresu przyjęcia strategii. Trend wzrostowy (pozytywny) 

oznaczony został strzałką zieloną skierowaną w górę, trend bez zmian znakiem „=” trend 

malejący (negatywny) strzałką czerwoną skierowaną w dół. 
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OBSZAR: ROZWÓJ GOSPODARCZY 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

Nazwa wskaźnika Jednostka Trend 

Powierzchnia terenów przygotowanych do zainwestowania  

w ramach Stref Aktywności Gospodarczej (w ha) 

ha ↑ 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie 

REGON na 10 tys. ludności 

szt. ↑ 

Przeciętny czas dojazdu do miejskich SAG z autostrady A4 minuty ↑ 

Spółki na 10 tys. ludności szt. ↑ 

Liczba ważnych wydarzeń gospodarczych o randze krajowej 

i międzynarodowej (rocznie) 

szt. 

꓿ 

 

OBSZAR: KOMFORT ŻYCIA  

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

Nazwa wskaźnika Jednostka Trend 

Odsetek mieszkańców Tarnowa oceniających jakość życia  

w Tarnowie jako wysoką 

 

% ↑ 

Liczba zarejestrowanych w systemie REGON fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających na  

10 tys. mieszkańców 

 

% ↑ 

Udział środków przeznaczonych na projekty NGO  

w budżecie gminy 

 

% ↑ 

Relacja ilości miejsc w przedszkolach do liczby dzieci  

w wieku przedszkolnym 

 

% ↑ 

Dzieci objęte opieką w żłobkach % ↑ 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 mieszkańca m2 ↑ 

Wydatki na zieleń urządzoną na 1 mieszkańca do średniej  

z wybranych miast powiatowych 

 

% 

꓿ 

Wydatki na kulturę, sport, turystykę i rekreację na 

mieszkańca w stosunku do średniej z wybranych miast 

powiatowych 

 

% 

꓿ 

Wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej % 

꓿ 

Wyniki testów gimnazjalnych średnia liczba 

punktów ꓿ 

Wyniki egzaminów maturalnych 

 

% 

꓿ 

Zdawalność egzaminów maturalnych % 

꓿ 

Liczba laureatów olimpiad na 1000 uczniów ogółem os. 

꓿ 

Odsetek odpadów segregowanych poddanych recyklingowi % ↑ 
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Liczba osób korzystających z e-usług os. ↑ 

Średni czas przejazdu przez miasto na kierunku wschód-

zachód oraz północ-południe 

 

minuty ↑ 

Jakość dróg (stosunek długości dróg gminnych ze stanem 

określanym jako „dobry” do długości dróg gminnych ogółem) 

 

% ↑ 

Społeczne poczucie bezpieczeństwa 

 

% 

꓿ 

Udział osób w gospodarstwach korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

% ↑ 

 

 

OBSZAR: REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

Nazwa wskaźnika Jednostka Trend 

Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności os. ↓ 

Udział uczniów spoza Tarnowa w liczbie uczniów ogółem S% 

꓿ 

Lekarze na 10 tys. ludności os. ↑ 

Korzystający z noclegów na 10 tys. ludności os. ↑ 

Uczestnicy imprez kulturalnych os. 

꓿ 

Liczba osób korzystających z wybranych obiektów 

rekreacyjnych 

os. 

꓿ 

Przychody spółek miejskich z usług świadczonych poza 

Tarnowem do przychodów ogółem 

 

% bd. 

Liczba zrealizowanych projektów we współpracy  

z okolicznymi gminami i powiatami 

szt. ↑ 
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Ocena realizacji strategii w ujęciu ilościowym 

 

 

 

 

Cele operacyjne i główne przedsięwzięcia Strategii 

Rozwoju Miasta Tarnów 2020 – aktywny, komfortowy, 

silny 
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Obszar I - Rozwój gospodarczy    

Cel 1.1 Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej  X  

1.1.1 Przygotowanie stref aktywności gospodarczej (SAG) 

ze szczególnym uwzględnieniem branży nowoczesnych 

technologii 

 X  

1.1.2 Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych, 

infrastrukturalnych i administracyjnych dla przedsiębiorców 

inwestorów 

 X  

Uruchomienie SAG w rejonie Zakładów Mechanicznych 

oraz terenów do nich przyległych 
X   

Uruchomienie SAG w rejonie ul. Niedomickiej  X  

Uruchomienie SAG w rejonie ul. Czystej  X  

Podniesienie standardu obsługi inwestorów – utworzenie w 

strukturze administracji instytucji Indywidualnego 

Opiekuna Inwestora 

X   

Przygotowanie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem 

pod rozwój inwestycji wysokich technologii 
 X  

Cel 1.2 Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców  

i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
 X  

1.2.1 Przygotowanie optymalnych warunków współpracy 

złotej triady: nauki, biznesu, administracji 
 X  

1.2.2 Opracowanie systemu „magnesów dla 

przedsiębiorczości”, wykorzystującego nowoczesne 

technologie 

 X  

1.2.3 Utworzenie parku naukowo-technologicznego  X  

1.2.4 Współpraca z lokalnymi samorządami gospodarczymi X   

1.2.5 Prowadzenie edukacji pro-przedsiębiorczej X   

Rozwój instrumentów wspierających powstawanie nowych 

MSP (np. celowane fundusze „start-up”, inkubatory 

przedsiębiorczości, akademicki inkubator 

przedsiębiorczości itp.) 

X   

Realizacja projektów kształtujących i promujących postawy 

przedsiębiorczości wśród tarnowskiej młodzieży 
X   

Utworzenie parku naukowo-technologicznego  

Info-Tech-Med 
 X  

Zintegrowanie miejskiego systemu informacji dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą 
X   
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Wdrożenie nowoczesnych form współpracy oraz 

organizacja cyklicznych spotkań w obrębie „złotego 

trójkąta”: biznes, nauka i administracja 

X 

Cel 1.3 Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

Tarnowa 
 X  

1.3.1 Poprawa parametrów połączenia Tarnowa z autostradą 

oraz z sieciami dróg krajowych i wojewódzkich 
 X  

1.3.2 Poprawa parametrów wewnętrznej drogowej sieci 

dojazdowej do miejskich stref aktywności gospodarczej 
X   

1.3.3 Budowa lotniska lokalnego   X 

1.3.4 Poprawa dostępności Tarnowa drogą kolejową X   

Kontynuacja budowy połączenia węzła „Krzyż” autostrady 

A4 z drogą wojewódzką nr 977 
X   

Modernizacja drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie)  X  

Modernizacja ciągu ulic Spokojna-Elektryczna  X  

Poprawa parametrów dojazdowych dróg łączących węzeł 

„Wierzchosławice” autostrady A4 z miejskimi SAG 
 X  

Przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej dla 

lotniska lokalnego 
  X 

Utrzymanie połączeń kolejowych do SAG X   

Wsparcie przedsięwzięć związanych z transportem 

bimodalnym 
 X  

Prowadzenie działań na rzecz budowy wschodniej 

obwodnicy miasta 
X   

Cel 1.4 Zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa jako 

atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu 
 X  

1.4.1 Wykreowanie rozpoznawalnej marki Tarnowa  X  

1.4.2 Pozycjonowanie wizerunku Tarnowa jako silnego 

ośrodka wymiany współczesnej myśli gospodarczej 
 X  

1.4.3 Współpraca z okolicznymi samorządami w zakresie 

wspólnej promocji gospodarczej 
 X  

1.4.4 Prowadzenie pro-tarnowskiego lobbingu w krajowych 

i regionalnych ośrodkach decyzyjnych 
 X  

1.4.5 Wzmocnienie wizerunku miasta przyjaznego 

biznesowi 
 X  

Wykreowanie i promocja marki wysokiej jakości produktów 

z Tarnowa 
 X  
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Organizacja wydarzeń gospodarczych o znaczeniu 

krajowym lub międzynarodowym (konferencje, warsztaty, 

seminaria itp.) 

X 

Przygotowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej 

subregionu tarnowskiego 
X   

Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi 

przedsiębiorców i mediami branżowymi 

 

X   

Obszar II – Komfort życia    

Cel 2.1. Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji 

celów społecznych 
 X  

2.1.1 Wspieranie osób uzdolnionych oraz podnoszenie 

jakości kształcenia i wyników nauczania 
 X  

2.1.2 Intensyfikacja współpracy samorządu z organizacjami 

„trzeciego sektora” 
X   

2.1.3 Wspieranie społecznych inicjatyw (w szczególności: 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych) 
X   

2.1.4 Katalizowanie aktywności i kreatywności 

mieszkańców 
 X  

2.1.5 Wzmacnianie społecznej tożsamości i więzi tarnowian 

ze swoim miastem 
 X  

Wdrożenie funduszu nagród dla osób uzdolnionych X   

Promocja wolontariatu i pracy w organizacjach 

pozarządowych 
X   

Zwiększenie efektywności zadań miejskich realizowanych 

przy udziale organizacji pozarządowych 
X   

Organizacja projektów promujących indywidualną 

kreatywność i rozwój 
X   

Promocja twórczości i osiągnięć mieszkańców Tarnowa X   

Wspieranie organizacyjne i finansowe wartościowych 

inicjatyw mieszkańców 
X   

Popularyzacja historii miasta wśród jego mieszkańców X   

Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury X   

Współpraca z klubami sportowymi w zakresie naboru  

i selekcji sportowych talentów 
  X 

Rozwój szkolnictwa o wysokiej jakości kształcenia, w tym 

w sektorze niepublicznym (m.in. utworzenie niepublicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej i liceum akademickiego) 

 X  

Optymalizacja sieci szkół X   
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Zwiększenie efektywności systemu premiowania wyników 

nauczania w placówkach oświatowych 
X   

Promowanie stylu życia opartego o samorozwój i wiedzę – 

„Moda na wiedzę” 
 X  

Cel 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury 

społecznej i estetyki miasta 
 X  

2.2.1 Podnoszenie standardu miejskiej infrastruktury 

edukacyjnej 
 X  

2.2.2 Rozbudowa infrastruktury czasu wolnego  X  

2.2.3 Zapewnienie wysokiej estetyki przestrzeni miejskich  X  

2.2.4 Posiadanie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, w tym 

wspieranie budowy mieszkań w ramach społecznego 

budownictwa czynszowego 

 X  

2.2.5 Poprawa jakości i dostępności usług 

administracyjnych 
 X  

Modernizacja i rozwój bazy materialnej tarnowskich szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowych 
X   

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej X   

Utworzenie rekreacyjnej atrakcji botanicznej  X  

Ponadregionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne – 

amfiteatr 
 X  

Ponadregionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne – hala 

widowiskowo-sportowa 
 X  

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w rejonie  

Góry Św. Marcina 
X   

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych  

w Mościcach 
X   

Rozwój terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego X   

Budowa nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego X   

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w północno-wschodniej 

części miasta 
X   

Poprawa infrastruktury największych tarnowskich osiedli  X  

Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego dla potrzeb 

BWA i ekspozycji Panoramy Siedmiogrodzkiej 
X   

Przebudowa placu handlowego Burek X   

Rewitalizacja i aktualizacja Lokalnych Programów 

Rewitalizacji - kontynuacja projektów i rewitalizacja 

obszaru Mościc 

X   
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Rewitalizacja terenów przylegających do dworca PKP od 

strony południowej 

X 

Opracowanie i wdrożenie księgi wizualizacji reklam na 

terenie Starego Miasta 
 X  

Rewitalizacja i rekompozycja istniejących skwerów  

i zieleńców 
X   

Zabezpieczenie w planach zagospodarowania miasta 

nowych terenów na potrzeby rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego 

X   

Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego X   

Budowa Centrum Administracyjnego   X 

Cel 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii  

w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich 
 X  

2.3.1 Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie 

obsługi mieszkańców 
 X  

2.3.2 Poprawa jakości usług miejskich poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii 
 X  

2.3.3 Digitalizacja zasobów archiwalnych i użytkowych  X  

2.3.4 Upowszechnienie praktycznych zastosowań rozwiązań 

teleinformatycznych 
 X  

Zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną (platforma 

zintegrowanych e-usług) 

X   

Rozbudowa systemu wspierającego zarządzanie oświatą  

i usługami edukacyjnymi w Tarnowie (EduNet2) 
X   

Wdrożenie nowoczesnych instrumentów zarządzania 

administracją – eUrząd 
X   

Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej X   

Rozwój biblioteki cyfrowej  X  

Rozwój miejskiego monitoringu cyfrowego X   

Wdrożenie inteligentnych systemów sterowania ruchem  X  

Optymalizacja zużycia energii w budynkach (inteligentne 

opomiarowanie – „smart metering”) 
 X  

Prowadzenie „edukacji cyfrowej”, w szczególności dla 

dorosłych 
X   

Budowa archiwum cyfrowego  X  

Cel 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej  X  

2.4.1 Poprawa jakości transportu zbiorowego w mieście  X  

2.4.2 Poprawa wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta  X  
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2.4.3 Integracja miejskiego transportu zbiorowego z siecią 

wojewódzką i krajową 
 X  

2.4.4 Optymalizacja i rozbudowa sieci parkingów, w tym 

wielopoziomowych 
 X  

Wprowadzenie nowoczesnego i komfortowego taboru 

komunikacji zbiorowej 
 X  

Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów oraz zmiana 

systemu zarządzania miejscami parkingowymi 
 X  

Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej  X  

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych  X  

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta  

z wykorzystaniem inteligentnych systemów sterowania 

ruchem 

 X  

Budowa połączenia ul. Ks. Sitki - Szujskiego   X 

Budowa systemów „parkuj i jedź” (park and ride) X   

Integracja z wojewódzkim systemem transportu zbiorowego X   

Przygotowanie analizy wykonalności dla projektu 

związanego z nowoczesnymi formami transportu na 

obszarze miasta 

  X 

Rozwój oferty komunikacji zbiorowej na tereny 

okolicznych gmin 
X   

Cel 2.5. Troska o środowisko naturalne  X  

2.5.1 Edukacja w zakresie poczucia odpowiedzialności za 

stan i ochronę środowiska 
 X  

2.5.2 Popularyzacja wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii i budownictwa pasywnego (wysoko-

energooszczędnego) 

 X  

2.5.3 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami  X  

2.5.4 Ochrona przyrody i środowiska  X  

Powołanie (lub określenie zasad funkcjonowania) jednostki 

do realizowania nowych zadań z zakresu gospodarki 

odpadami 

X   

Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania 

odpadami, obejmującego m.in.: budowę instalacji 

termicznej utylizacji odpadów, budowę stacji segregacji 

odpadów 

 X  

Wprowadzenie rozwiązań ograniczających niską emisję  

i wykorzystujących alternatywne źródła energii 
X   

Prowadzenie edukacji ekologicznej i promocja zachowań 
proekologicznych X   
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Minimalizacja zużycia energii w obiektach użyteczności 

publicznej 
X   

Cel 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców  X  

2.6.1 Rozwój systemu wielospecjalistycznej pomocy 

mieszkańcom 
 X  

2.6.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych 
 X  

2.6.3 Rozwój form opieki długoterminowej – otwartej  

i stacjonarnej 
 X  

2.6.4 Poprawa bezpieczeństwa miasta w obliczu 

nadzwyczajnych zagrożeń, w szczególności powodzi 
 X  

2.6.5 Poprawa poczucia bezpieczeństwa publicznego  X  

Poprawa bezpieczeństwa społecznego. Tarnów bez barier - 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych:  X  

tworzenie zasobu mieszkań socjalnych i chronionych,  X  

rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi,  X  

budowa domu dla bezdomnych, X   

rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, środowiskowych 

form wsparcia oraz systemu pomocy dla rodzin 

wielodzietnych, 

 X  

utworzenie domu pomocy dla osób przewlekle psychicznie 

chorych, 
 X  

utworzenie stacjonarnego hospicjum,   X 

utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego X   

Przygotowanie i wdrażanie systemu przejęcia  

i odprowadzania wód opadowych 
 X  

Przygotowanie i realizacja programu przeciwpowodziowego  X  

Wsparcie gotowości ratowniczej, w szczególności straży  

i policji 
X   

Działania na rzecz powstania Komisariatu Policji Tarnów-

Wschód 
 X  

Prowadzenie edukacji promującej bezpieczeństwo X   

Obszar III – Regionalne oddziaływanie    

Cel 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego  

i ponadlokalnego 
 X  

3.1.1 Wspieranie rozwoju kształcenia akademickiego,  

w tym utworzenie Akademii Tarnowskiej 
 X  

    



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 89 

 

 

 

 

Cele operacyjne i główne przedsięwzięcia Strategii 

Rozwoju Miasta Tarnów 2020 – aktywny, komfortowy, 

silny 

 

 

 Z
re

a
li

zo
w

a
n

o
 

/ 

re
a
li

zo
w

a
n

e 
n

a
 b

ie
żą

co
 

Z
re

a
li

zo
w

a
n

o
 

cz
ęś

ci
o

w
o
 

lu
b

 w
 r

ea
li

za
cj

i 

N
ie

 z
r
ea

li
zo

w
a
n

o
 

3.1.2 Zapewnienie wysokiej jakości tarnowskiej oferty 

kształcenia ponadlokalnego 

X 

3.1.3 Wzmocnienie atrakcyjności tarnowskiej oferty 

kształcenia zawodowego 
 X  

3.1.4 Prowadzenie wysokiej jakości kształcenia 

artystycznego, w tym utworzenie wydziału artystycznego  

w jednej z uczelni Tarnowa 

 X  

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych – 

Centrum Edukacji Artystycznej 
X   

Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Muzycznych X   

Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Budowlanych (Centrum 

Edukacji Budowlanej) 
X   

Wspieranie aktywności Tarnowskiego Towarzystwa 

Naukowego 
 X  

Realizacja projektów z zakresu kształcenia zawodowego X   

Utworzenie wyższej szkoły artystycznej  X  

Utworzenie centralnej biblioteki miejsko-akademickiej   X 

Powstanie Tarnowskiego Centrum Cyfrowego  X  

Wspieranie działań na rzecz utworzenia Akademii 

Tarnowskiej i rozbudowy kampusu studenckiego 
 X  

Promocja i popularyzacja matury międzynarodowej X   

Cel 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty 

wysokospecjalistycznych usług medycznych  

i profilaktycznych 

 X  

3.2.1 Podnoszenie jakości świadczeń medycznych  X  

3.2.2 Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego 

stylu życia mieszkańców 
 X  

3.2.3 Wypracowanie pozycji Tarnowa jako centrum 

specjalistycznych i nowoczesnych usług medycznych 
 X  

3.2.4 Restrukturyzacja miejskich zakładów opieki 

zdrowotnej 
 X  

3.2.5 Dostosowanie kierunków kształcenia szkolnictwa 

wyższego w obszarze ochrony zdrowia do potrzeb lokalnej 

opieki zdrowotnej 

  X 

Utworzenie ośrodków regionalnych: 

Centrum Kardiologicznego, 
 X  

Centrum Psychiatrii, X   

Centrum Onkologii X   
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Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia  

i Profilaktyki Chorób Społecznych 

X 

Budowa tarnowskiej części Małopolskiego Systemu 

Informacji Medycznej 
 X  

Rozbudowa systemów informatycznych w placówkach 

ochrony zdrowia, wdrożenie elektronicznych usług 

medycznych (e-health) 

 X  

Wypracowanie optymalnego modelu lecznictwa 

stacjonarnego 
X   

Rozwój infrastruktury dla telemedycyny X   

Cel 3.3. Tarnów - regionalne centrum czasu wolnego  X  

3.3.1 Wzmocnienie siły oddziaływania tarnowskiej oferty 

cyklicznych imprez kulturalnych o znaczeniu 

ogólnopolskim i międzynarodowym 

 X  

3.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych o znaczeniu 

ogólnopolskim i międzynarodowym 
 X  

3.3.3 Stworzenie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla 

mieszkańców subregionu 
 X  

3.3.4 Wzmocnienie reprezentacji tarnowskiego sportu 

zespołowego i indywidualnego na arenie krajowej  

i międzynarodowej 

 X  

Organizacja festiwali: filmowego, teatralnego, muzycznego 

i sztuk interdyscyplinarnych 
X   

Organizacja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu 

międzynarodowym 
X   

Organizacja wydarzeń sportowych o znaczeniu krajowym 

lub międzynarodowym 
X   

Wzmocnienie tarnowskiego sportu poprzez oddziaływanie 

na podnoszenie jakości zarządzania i pozycje w klasach 

rozgrywkowych 

X   

Przygotowanie atrakcyjnej weekendowej oferty kulturalno -

rozrywkowej 
X   

Cel 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta  X  

3.4.1 Stworzenie unikatowej propozycji turystycznej   X 

3.4.2 Poprawa atrakcyjności wizualnej najbardziej 

atrakcyjnych turystycznie rejonów miasta 
 X  

3.4.3 Rozwój nowoczesnych form informacji turystycznej 

oraz identyfikacji wizualnej miasta 
 X  
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3.4.4 Wzmocnienie wizerunku Tarnowa jako miasta 

atrakcyjnego turystycznie 

X 

3.4.5 Rozwój infrastruktury przyjaznej dla turysty  X  

Stworzenie atrakcji turystycznej związanej z hasłem 

„Tarnów - polski biegun ciepła” 
  X 

Rozwój multimedialnych form prezentacji miasta oraz 

identyfikacja wizualna atrakcji turystycznych Tarnowa 
X   

Rozwój szlaków tematycznych (np. modernizm) X   

Wpisanie obiektów Tarnowa na listę pomników historii   X 

Wykorzystanie postaci wybitnych tarnowian do promocji 

Polski 
X   

Promocyjne wykorzystanie potencjału miast partnerskich – 

ambasadorzy Tarnowa 
X   

Poszerzenie form prezentacji bogatych tradycji 

wielokulturowości miasta 
X   

Utworzenie atrakcji turystycznej związanej z tradycjami 

gospodarczymi Tarnowa 
  X 

Multimedialne formy prezentacji zbiorów tarnowskich 

muzeów i nekropolii, w tym żydowskiej 
 X  

Rewitalizacja stanu nawierzchni płyty rynku  X  

Cel 3.5. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta  X  

3.5.1 Stworzenie oferty inwestycyjnej, kulturalnej  

i infrastrukturalnej o charakterze aglomeracyjnym 
 X  

3.5.2 Ekonomizacja usług o charakterze ponadlokalnym  X  

3.5.3 Tarnów jako wiodący ośrodek inicjatyw 

międzygminnych i wspólnych projektów 
 X  

Wypracowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty 

aglomeracyjnej w zakresie kultury, rozrywki, edukacji, 

ochrony środowiska, transportu 

 X  

Koordynacja i współdziałanie z okolicznymi gminami przy 

realizacji projektów infrastrukturalnych o znaczeniu 

istotnym dla aglomeracji 

X   

Racjonalizacja kosztów świadczenia usług publicznych 

przez spółki i miejskie jednostki organizacyjne dla 

mieszkańców aglomeracji 

 X  

Przygotowanie i wdrożenie porozumień międzygminnych  

w obszarze aglomeracji dotyczących ścisłej współpracy 

gospodarczej, administracyjnej i promocyjnej 

X   
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Cel 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim X 

3.6.1 Współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego 

miasta i powiatu 
  X 

3.6.2 Prowadzenie wspólnej promocji dziedzictwa 

kulturowego i walorów turystycznych miasta i powiatu 
  X 

3.6.3 Prowadzenie spójnej polityki związanej  

z bezpieczeństwem mieszkańców i ochroną przed klęskami 

żywiołowymi 

  X 

3.6.4 Współpraca przy tworzeniu planów rozwojowych  

i realizacji inwestycji infrastrukturalnych 
  X 

3.6.5 Prowadzenie spójnej polityki mającej na celu rozwój 

szkolnictwa wyższego na terenie miasta i powiatu 
  X 

3.6.6 Prowadzenie spójnej polityki mającej na celu 

podnoszenie jakości i dostępności specjalistycznych usług 

medycznych na terenie miasta i powiatu 

  X 

Opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy 

w obszarach: 

rozwoju gospodarczego, 

  X 

bezpieczeństwa i ochrony przed klęskami żywiołowymi,   X 

tworzenia planów rozwojowych i realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych, 
  X 

promocji oferty turystycznej   X 

Przygotowanie założeń wspólnej polityki, miejskiej  

i powiatowej, w zakresie: 

szkolnictwa wyższego, 

  X 

ponadlokalnych usług medycznych   X 
 

Analizując powyższe, należy zauważyć, że w porównaniu do 2017 r w roku 2018 nie 

doszło do zmian stopnia realizacji zarówno celów strategicznych, jak i głównych 

przedsięwzięć. Utrzymały się także trendy zapisanych w dokumencie wskaźników osiągnięć. 

Wynika to m.in. z realizacji zasadniczej części fazy operacyjnej w latach wcześniejszych, 

dezaktualizacji niektórych zapisów, jak również z końcowego okresu obowiązywania 

Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2020. 

Trzeba podkreślić, że w ciągu dotychczasowego okresu obowiązywania strategii 

zdecydowana większość zapisanych w strategii celów zostało już zrealizowanych. Większość 

celów operacyjnych i głównych przedsięwzięć sformułowanych w strategii została osiągnięta 

w pełni lub w znacznym stopniu. Niezrealizowanie niektórych przedsięwzięć strategicznych 
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lub ich realizacja w innej formule wynikała w szczególności z ograniczonych środków 

finansowych oraz konieczności pozyskania dofinansowania.  

Wśród podstawowych przyczyn nierozpoczęcia przedsięwzięć (niewiele ponad 10% 

wszystkich przedsięwzięć zapisanych w strategii) można wskazać: 

− ograniczone możliwości finansowe i zmiany zewnętrznych uwarunkowań (np.: 

budowa stacji termicznej utylizacji odpadów, budowa lotniska lokalnego); 

− złożoność przedsięwzięć i konieczność zaangażowania partnerów spoza jednostek 

gminy (np. utworzenie parku naukowo-technologicznego związanego z medycyną, 

bezpieczeństwem rozwojem technologii cyfrowych), 

− brak akceptacji społecznej (np. budowa lotniska lokalnego, budowa centrum 

administracji, budowa stacji termicznej utylizacji odpadów), 

− niezależność przedsięwzięć wyłącznie od działań miasta (przede wszystkim działania 

zapisane w obszarze III – Regionalne oddziaływanie). 

 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2030+ 

Obecnie obowiązująca strategia opiera się na uwarunkowaniach z 2010 r. W ciągu 

ostatnich lat zmiany, jakie zaszły zarówno w samym mieście, jak i w jego otoczeniu, 

powodują, że niektóre z zapisów tego dokumentu są już nieaktualne lub nieprzystające do 

współczesnych wyzwań.  

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności stopień zaawansowania realizacji 

przyjętych celów strategicznych oraz upływający w 2020 r. okres obowiązywania strategii, 

przystąpiono do opracowania nowego dokumentu tego typu. Założono, że projekt nowej 

średniookresowej strategii rozwoju miasta zostanie przedłożony Radzie Miejskiej  

w I kwartale 2020 r.  

Założono następujący harmonogram działań: 
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Za organizację prac nad nowym dokumentem strategicznym odpowiada Prezydent 

Miasta Tarnowa. W tym celu w Urzędzie Miasta Tarnowa w lutym 2019 r. powołany został 

zespół ds. opracowania strategii, którego celem jest opracowanie projektu średniookresowej 

strategii rozwoju Tarnowa i przedstawienie jej do przyjęcia w drodze uchwały Radzie 

Miejskiej w Tarnowie. 

Głównym wyzwaniem w procesie tworzenia strategii będzie właściwa identyfikacja 

potencjałów rozwojowych oraz osiągnięcie jak najszerszej akceptacji społecznej dla 

przyjmowanych na przyszły okres celów i zamierzeń strategicznych. Tym samym zakłada się, 

że wiodącą rolę w konstruowaniu nowych założeń strategicznych będzie pełnił proces szeroko 

rozumianych konsultacji społecznych. 

Wstępnie zaplanowano, że zasadnicza część konsultacji społecznych/warsztatów 

przeprowadzona będzie w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. w następujących obszarach: 

 

 

W procesie przygotowywania powyższego projektu zakłada się istotne zaangażowanie 

jak najszerszej liczby środowisk i interesariuszy społeczno-gospodarczych. Do planowanych 

form konsultacji można m.in. zaliczyć zarówno te tradycyjne, jak np. badania opinii 

społecznej, warsztaty i spotkania konsultacyjne, jak również działania promujące  

i popularyzujące proces opracowywania strategii, których celem będzie dotarcie do jak 

najszerszego grona mieszkańców. Wśród zakładanych tutaj działań przewidywane są m.in. 

konkursy w placówkach oświatowych czy ogólnomiejskie o tematyce rozwojowej, artykuły  

w mediach, sondy uliczne, debaty publiczne i spotkania z liderami opinii (w innych formach 

niż warsztaty tematyczne), jak również przygotowanie materiałów promocyjnych i nowych 

kanałów ułatwiających dwustronną komunikację z mieszkańcami w oparciu o miejską stronę 

internetową. Katalog powyższy stanowi przykład możliwych i planowanych działań -  

w zależności od potrzeb będzie rozszerzany. 

W procesie tworzenia miejskiej strategii rozwoju istotną kwestią będzie także jego 

skoordynowanie z nowo opracowywaną strategią rozwoju województwa małopolskiego. 

Zgodność priorytetów będzie sprzyjać nie tylko przyszłemu zrównoważonemu rozwojowi 

regionu, prowadzonemu zgodnie z priorytetami i oczekiwaniami lokalnych społeczności, ale 

także w przyszłości pozwoli na zewnętrzne wsparcie finansowe dla działań zmierzających do 
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realizacji przyjętych celów. Ponadto w procesie opracowywania strategii należy odnieść się 

do powiazań Tarnowa z jego najbliższym otoczeniem. Należy bowiem zauważyć, że  

w głównej mierze to właśnie na Tarnowie ciąży konieczność inicjowania działań mających na 

celu wypracowanie efektywnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi miasta i jego obszaru 

funkcjonalnego. 

Uwzględniając powyższe, zakłada się wiodącą rolę procesu konsultacji  

w opracowywaniu założeń strategicznych i ścisłą współpracę z okolicznymi gminami celem 

wypracowania priorytetów w maksymalnym stopniu wykorzystujących potencjały rozwojowe 

miasta i jego otoczenia. 

5.2.  Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Realizacja polityk, programów i strategii – sport i rekreacja 

 

Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku uchwały nr LVII/698/2014 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju Sportu w Tarnowie do 

roku 2020: 
 

I. Dotacje dla klubów sportowych – temat szczegółowo ujęty w materiale nr 18  

Na podstawie Strategii Rozwoju Sportu w Tarnowie do roku 2020, ujętej w załączniku do 

uchwały nr LVII/698/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r., ogłoszono otwarte 

konkursy ofert i przyznano dotacje dla organizacji sportowych: 

 

Dotacje dla organizacji sportowych 2018  Plan Wykonanie  

Liczba 

uczestników 

Wkład własny 

organizacji 

pozarządowej 

Dotacje dla organizacji pozarządowych - sportowe 

talenty: prowadzenie naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

600 000,00 599 909,00 6659 215 587,19 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów - grupa 

młodzieżowa piłki ręcznej 25 000,00 25 000,00 18 0,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jaskółki Tarnów - mini 

żużel  16 800,00 16 800,00 30 8 569,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UKS 

Sokół Gumniska - piłka siatkowa grupy 

młodzieżowe - zwrot części dotacji w wys. 91 zł 7 400,00 7 309,00 60 0,00 

Klub Sportowy Błękitni Tarnów - grupy 

młodzieżowe piłki nożnej i judo 31 600,00 31 600,00 160 4 150,65 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia - grupy 

młodzieżowe piłki nożnej i futsalu 2 500,00 2 500,00 200 3 700,00 

Tarnowski Związek Brydża Sportowego - grupy 

młodzieżowe brydża sportowego 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start 6 000,00 6 000,00 50 2 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy Kana - grupy 

młodzieżowe szachów 2 800,00 2 800,00 40 850,00 

Tarnowska Akademia Karate i Kobudo - grupy 

młodzieżowe karate 3 000,00 3 000,00 30 0,00 
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Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - grupy piłki 

siatkowej dziewcząt 26 200,00 26 200,00 180 8 004,00 

Klub Sportowy Metal Tarnów- grupy młodzieżowe 

piłki nożnej 13 000,00 13 000,00 143 3 250,00 

Polskie Towarzystwo Boksu w Tarnowie - grupy 

młodzieżowe boksu 22 000,00 22 000,00 20 7 400,00 

Uczniowski Klub Sportowy Sokół-Mościce - 

pływanie dzieci i młodzieży 12 000,00 12 000,00 150 0,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - piłka nożna  

i tenis stołowy dzieci i młodzieży 53 400,00 53 400,00 324 29 109,00 

Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu Vo Thuat 

Thanh Quyen - kung fu i wushu dzieci i młodzieży 3 500,00 3 500,00 30 800,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Iskierka–Krzyż - piłka siatkowa chłopięcych grup 

młodzieżowych 19 000,00 19 000,00 67 3 210,00 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka - grupa 

młodzieżowa piłki siatkowej dziewcząt 17 200,00 17 200,00 50 1 850,00 

Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów - tenis ziemny 

dzieci i młodzieży 6 200,00 6 200,00 200 8 720,00 

Klub Sportowy ZKS UNIA Tarnów - grupy 

młodzieżowe piłki nożnej 90 000,00 90 000,00 350 0,00 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne  

K-Team - karting dzieci i młodzieży 10 000,00 10 000,00 3000 20 000,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ w Tarnowie - wspinaczka 

sportowa i lekka atletyka dzieci i młodzieży 24 800,00 24 800,00 50 700,00 

Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate - karate 

dzieci i młodzieży 3 200,00 3 200,00 20 3 300,00 

Tarnowska Szkółka Bokserska - boks grup 

młodzieżowych 10 000,00 10 000,00 25 0,00 

Liga Obrony Kraju Tarnowski Klub Strzelecki - 

strzelectwo sportowe grup młodzieżowych 8 000,00 8 000,00 15 13 250,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

grupy młodzieżowe piłki ręcznej, koszykówki, judo, 

szermierki, wspinaczki sportowej 

91 000,00 91 000,00 

500 51 958,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

grupy młodzieżowe koszykówki 
40 600,00 40 600,00 

100 7 345,00 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Futsal - 

futsal dzieci i młodzieży 
2 200,00 2 200,00 

150 2 423,15 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Tarnowska Akademia Piłkarska - piłka nożna dzieci 

i młodzieży 

3 200,00 3 200,00 

110 21 400,00 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów - grupy 

młodzieżowe kolarstwa górskiego 
4 200,00 4 200,00 

17 800,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 23 – LA 

dzieci i młodzieży 

19 200,00 19 200,00 

200 2 000,00 

Klub Sportowy Thai Gym Tarnów - grupy 

młodzieżowe muay thai 
3 000,00 3 000,00 

30 98,39 

Klub Sportowy Iskra Krzyż - piłka nożna i judo 

dzieci i młodzieży 
11 600,00 11 600,00 

140 5 100,00 

Klub Sportowy Sportiva - wspinaczka sportowa 

dzieci i młodzieży 
6 800,00 6 800,00 

50 1 800,00 
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Uczniowski Klub Sportowy A.C.T – Sport - tenis 

ziemny dzieci i młodzieży 
2 600,00 2 600,00 

50 1 800,00 

          

Dotacje dla organizacji pozarządowych - 

sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wakacyjnych wyjazdowych zgrupowań 

sportowych naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych działających na 

terenie GMT 

65 200,00 65 200,00 940 227 135,50 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Iskierka–Krzyż - zgrupowanie sportowe w piłce 

siatkowej grup młodzieżowych chłopców  

4 000,00 4 000,00 

27 11 000,00 

Klub Sportowy Błękitni - zgrupowanie sportowe  

w judo dzieci i młodzieży 
3 000,00 3 000,00 

36 0,00 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia - 

zgrupowanie sportowe w piłce nożnej dzieci  

i młodzieży 

2 600,00 2 600,00 

25 2 100,00 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start - obóz sportowo-

rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci  

i młodzieży w sekcjach podnoszenia ciężarów, 

pływania i LA 

2 500,00 2 500,00 

20 11 250,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 - 

zgrupowanie sportowe w LA dla dzieci i młodzieży 

5 500,00 5 500,00 

71 2 750,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - zgrupowanie 

sportowe w piłce siatkowej dziewcząt 

5 000,00 5 000,00 

50 5 491,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

zgrupowanie sportowe dla sekcji młodzieżowej 

koszykówki 

4 000,00 4 000,00 

25 16 910,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

obozy sportowe dla zawodników sekcji: piłki 

ręcznej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej 

chłopców, koszykówki dziewcząt, judo dziewcząt  

i chłopców 

8 000,00 8 000,00 

238 125 000,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - zgrupowania 

sportowe dla sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży 
4 700,00 4 700,00 

45 11 774,50 

Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce - 

zgrupowanie sportowe w pływaniu dzieci  

i młodzieży 

3 000,00 3 000,00 

33 0,00 

Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów - zgrupowania 

sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży 
8 000,00 8 000,00 

250 0,00 

Akademia Unia Tarnów - zgrupowania sportowe  

w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży 
6 000,00 6 000,00 

40 35 600,00 

Klub Sportowy Iskra-Krzyż - zgrupowanie sportowe 

w piłce nożnej dla dzieci 
4 900,00 4 900,00 

50 2 760,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ w Tarnowie - zgrupowanie 

sportowe w LA dla dzieci i młodzieży 

4 000,00 4 000,00 

30 2 500,00 

Dotacje dla organizacji pozarządowych - 

prowadzenie w formie wakacyjnych zgrupowań 

sportowych na terenie Tarnowa naboru i selekcji 

dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

4 800,00 4 800,00 48 1 200,00 
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Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - zgrupowanie 

sportowe w piłce siatkowej dziewcząt 

1 300,00 1 300,00 

12 0,00 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka 2 500,00 2 500,00 20 1 200,00 

Klub Sportowy Iskra-Krzyż - zgrupowanie sportowe 

z zakresu piłki nożnej dla dzieci 
1 000,00 1 000,00 

16 0,00 

Dotacje dla organizacji pozarządowych - 

upowszechnianie sportu wśród 

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa  

45 000,00 45 000,00 150 13 000,00 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start - pływanie, LA  

i podnoszenie ciężarów 37 200,00 

37 200,00 

55 13 000,00 

Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 

„Pogórze” - bowling 7 800,00 

7 800,00 

95 0,00 

Dotacje dla organizacji pozarządowych – 

„Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - 

bezpłatne zajęcia pływania dla 

niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży  

w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie 

Tarnowa lub uczących się w tarnowskich 

szkołach 

5 000,00 5 000,00 20 3 000,00 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych START w Tarnowie 
5 000,00 5 000,00 

20 3 000,00 

Dotacje dla klubów sportowych w oparciu  

o ustawę o sporcie - poprawa warunków 

uprawiania sportu w klubach sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  

i osiąganie przez członków tych klubów wysokich 

wyników sportowych w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym - I i II edycja 

977 000,00 977 000,00 4237 168 081,85 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów - piłka ręczna 112 000,00 112 000,00 20 0,00 

Klub Sportowy Błękitni - judo i piłka nożna 14 000,00 14 000,00 160 777,29 

Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna - 

żużel 31 200,00 31 200,00 30 10 400,00 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia - futsal, piłka 

nożna 3 900,00 3 900,00 120 4 000,00 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowe Futar - futsal  

i piłka nożna 3 900,00 3 900,00 300 3 150,00 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start - pływanie, LA  

i podnoszenie ciężarów 5 600,00 5 600,00 30 2 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - piłka siatkowa 

kobiet  16 000,00 16 000,00 22 6 988,51 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

koszykówka mężczyzn 19 800,00 19 800,00 30 4 010,00 

Tarnowska Szkółka Bokserska - boks 7 000,00 7 000,00 200 0,00 

Liga Obrony Kraju Tarnowski Klub Strzelecki - 

strzelectwo sportowe 6 300,00 6 300,00 25 11 850,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

piłka ręczna, koszykówka, judo, szermierka, 

wspinaczka sportowa 23 600,00 23 600,00 128 10 168,00 

Uczniowski Klub Sportowy Hetman Basket Tarnów 

- rezygnacja z zawarcia umowy 0,00 0,00 0 0,00 
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Klub Sportowy Sportiva - wspinaczka sportowa 3 800,00 3 800,00 30 1 850,00 

Tarnowski Klub Tenisowy - tenis ziemny 3 600,00 3 600,00 10 5 694,00 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne  

K-Team - karting 7 600,00 7 600,00 150 17 400,00 

Klub Sportowy ZKS UNIA Tarnów - piłka nożna 70 000,00 70 000,00 30 0,00 

Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate - karate 3 400,00 3 400,00 80 5 870,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ w Tarnowie - LA i wspinaczka 

sportowa 21 600,00 21 600,00 60 3 250,00 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat 

Pracy w Tarnowie - biegi, narciarstwo, nordic 

walking 3 400,00 3 400,00 450 600,00 

Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 

„Pogórze” - bowling 3 000,00 3 000,00 40 0,00 

Klub Sportowy Thai Gym Tarnów – muay thai 2 800,00 2 800,00 70 617,40 

Klub Sportowy Iskra - piłka nożna 4 900,00 4 900,00 140 2 800,00 

Tarnowski Klub Sportowy Kyokushin Karate - 

karate 6 800,00 6 800,00 180 5 200,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 – LA 12 800,00 12 800,00 200 2 000,00 

Klub Sportowy Metal - piłka nożna 10 000,00 10 000,00 90 2 500,00 

Polskie Towarzystwo Boksu w Tarnowie - boks 16 400,00 16 400,00 70 5 467,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - piłka nożna 66 600,00 66 600,00 63 10 155,00 

Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu Vo Thuat 

Thanh Quyen - kung fu, wushu 3 600,00 3 600,00 30 800,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Iskierka–Krzyż 15 600,00 15 600,00 17 2 540,00 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka - piłka siatkowa 

kobiet 137 800,00 137 800,00 20 0,00 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka - piłka siatkowa 

kobiet 
64 400,00 64 400,00 

20 0,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - piłka nożna 64 400,00 64 400,00 38 6 584,00 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów - piłka ręczna 64 600,00 64 600,00 20 0,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - piłka siatkowa 

kobiet  

10 600,00 10 600,00 

20 1 310,00 

Klub Sportowy Sportiva - wspinaczka sportowa 10 600,00 10 600,00 24 2 900,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 – LA. 
16 400,00 16 400,00 

200 3 000,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ w Tarnowie – LA i wspinaczka 

sportowa 

43 400,00 43 400,00 

50 3 500,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

koszykówka mężczyzn  
31 600,00 31 600,00 

96 5 175,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Tarnowska Akademia Piłkarska - piłka nożna 
2 800,00 2 800,00 

100 15 550,00 

Tarnowska Szkółka Bokserska – boks 2 700,00 2 700,00 80 0,00 

Klub Sportowy Iskra - piłka nożna 2 900,00 2 900,00 146 1 600,00 

Klub Sportowy Metal - piłka nożna 3 000,00 3 000,00 20 750,00 

Klub Sportowy ZKS UNIA Tarnów - piłka nożna 3 200,00 3 200,00 30 0,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - piłka nożna 3 000,00 3 000,00 324 5 275,65 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Iskierka–Krzyż - piłka siatkowa mężczyzn 
4 200,00 4 200,00 

99 450,00 
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Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

piłka ręczna, koszykówka, judo, szermierka, 

wspinaczka sportowa 

7 900,00 7 900,00 

30 0,00 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia - futsal, piłka 

nożna 
2 300,00 2 300,00 

25 800,00 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowe Futar - futsal  

i piłka nożna 
2 000,00 2 000,00 

120 1 100,00 

Dotacje na realizację części kalendarza 

sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym  

100 000,00 100 000,00 5113 34 857,40 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start-zawody dla osób 

niepełnosprawnych  2 500,00 2 500,00 50 1 000,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

zawody piłki ręcznej, koszykówki i szermierki 11 600,00 11 600,00 600 6 624,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

turnieje koszykówki  3 800,00 3 800,00 100 3 100,00 

Klub Sportowy Sportiva - zawody wspinaczki 

sportowej 1 600,00 1 600,00 32 600,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 - zawody 

w LA 3 600,00 3 600,00 100 2 000,00 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów - zawody 

kolarskie, biegowe 36 400,00 36 400,00 1090 3 500,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ w Tarnowie - zawody LA  6 000,00 6 000,00 400 2 500,00 

TTSK K-Team - zawody kartingowe 3 000,00 3 000,00 1000 5 000,00 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat 

Pracy w Tarnowie - zawody biegowe i nordic 

walking 6 000,00 6 000,00 458 3 000,00 

KS Iskra - turnieje piłki nożnej 2 800,00 2 800,00 300 1 200,00 

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej - turnieje piłki siatkowej 2 900,00 2 900,00 96 1 960,00 

Stowarzyszenie Kępa Sport-zawody biegowe 2 500,00 2 500,00 360 500,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie - turnieje piłki 

siatkowej  4 100,00 4 100,00 180 437,40 

Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce - 

zawody pływackie 3 400,00 3 400,00 150 0,00 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka - turnieje piłki 

siatkowej 5 200,00 5 200,00 50 1 000,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia - turnieje piłki 

nożnej 4 600,00 4 600,00 147 2 436,00 

 

Inne zadania 

1. Przeprowadzono realizację programu „Ferie zimowe Tarnów 2018” zgodnie  

z priorytetem I – aktywność sportowa mieszkańców, celem 1 - propagowanie i rozwój postaw 

prosportowych wśród dzieci i młodzieży, zadaniem 1 - realizacja programów feryjnego  

i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze sportowym. Program 

realizowany był przez 18 podmiotów za kwotę 94 000 zł, liczba uczestników wyniosła 12562. 

2. Przeprowadzono realizację programu „Lato w mieście - bezpieczne wakacje 

Tarnów 2017” zgodnie z priorytetem I – aktywność sportowa mieszkańców, celem 1 - 

propagowanie i rozwój postaw prosportowych wśród dzieci i młodzieży, zadaniem 1 - 

realizacja programów feryjnego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze 

sportowym. 
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Półkolonie 

Zorganizowano półkolonie w 11 szkołach, w tym jedną półkolonię dla dzieci autystycznych  

i jedną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych. Udział w nich wzięło 1326 uczniów. 

Budżet półkolonii bez wpłat uczestników wyniósł 331 450 zł, z wpłatami - 542 010 zł, w tym 

wpłaty uczestników - 210 560 zł. 

Program ogólnodostępnych zajęć realizowany był przez 19 podmiotów za kwotę 224 000 

zł. Udział wzięło 31 435 uczestników. 

3. Prowadzono miejskie inwestycje sportowe zgodnie z priorytetem II - komfortowa 

infrastruktura sportowa, celem 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej 

Tarnowa, zadaniem 1 – remonty i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej  

z uwzględnieniem aplikowania o środki np. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, w szczególności: 

- opisane w punkcie 4.2 - inwestycje prowadzone przez TOSIR; 

- realizacja przedsięwzięć sportowych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej, opisane  

w punkcie 4.1 - inwestycje prowadzone przez Wydział Infrastruktury Miejskiej. 

4. Realizowano system międzyszkolnych rozgrywek sportowych (TOSiR) zgodnie  

z priorytetem I – aktywność sportowa mieszkańców, celem 1 - propagowanie i rozwój postaw 

prosportowych wśród dzieci i młodzieży, zadaniem 3 - realizacja systemu sportowych 

rozgrywek międzyszkolnych (Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w oparciu o kalendarz  

i zasady opracowywane corocznie przez Szkolny Związek Sportowy. Zadanie realizowane 

było w 2018 r. przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji na poziomie szkół podstawowych 

(Igrzyska Dzieci), gimnazjalnych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) i ponadgimnazjalnych 

(Licealiada). Przeprowadzono 132 edycje zawodów i turniejów sportowych, od 12 do 13 

dyscyplin w każdej kategorii wiekowej. W zawodach sportowych uczestniczyło łącznie 9.694 

zawodniczek i zawodników. Na realizację zadania zostało przeznaczone 60.000 zł. 

5. Zrealizowano program „Umiem pływać” z udziałem środków z Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów, będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, wg ustalonych 

przez ministerstwo priorytetów i wytycznych. Udział w programie wzięło 300 uczniów klas  

I-III podczas 20 godzin nauki pływania, koszt wyniósł 60 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodziło 

z Funduszu – 100% wnioskowanej kwoty. Program realizowany był w dwóch częściach -  

I część w okresie 11 marca do 10 czerwca 2018 r.; II część zrealizowana została w okresie od 

9 września do 11 listopada 2018 r. Koszt ogółem to 60.000 zł, z czego 20.000 zł pozyskano  

w ramach programu „Umiem pływać”, finansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów. Całość zadania realizowana była bezpośrednio przez jednostkę organizacyjną GMT 

- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zorganizowano zajęcia w 20 grupach 15-to 

osobowych po 20 godzin dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone były w I i II etapie  

w niedziele od godz. 9.00 do 14.00, tj. 5 godz. x 4 grupy 15-osobowe na godzinę = 300 dzieci 

x 20 godzin zajęć łącznie w I i II etapie (tj. całość zadania). Wszystkie zajęcia odbywały się  

w krytej pływalni TOSiR-u przy ul. Traugutta 5a - Miejski Dom Sportu. Program adresowany 

był do uczniów klas I-III szkół podstawowych - grupa maksymalnie 15 osób. Zadanie 

realizowane było w oparciu o wytyczne zawarte w treściach programowych opracowanych 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Rozliczenie zostało zatwierdzone przez MSiT w dniu 

23 stycznia 2019 r. bez uwag. Miasto Tarnów otrzyma również 20 tys. zł na powyższy cel  

w roku 2019. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w dniu 23 stycznia 2019 r. w BIP 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 6. Kontynuowano politykę preferencyjnych opłat za 

korzystanie z miejskiej bazy sportowej dla klubów sportowych działających na terenie 

Tarnowa, realizujących zadania w szczególności w zakresie programu „Sportowe talenty” 

zgodnie z priorytetem III - silne kluby sportowe: profesjonalna działalność sportowa i 
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organizacyjna, w szczególności w zakresie sportu dzieci i młodzieży, celem 1 – tarnowskie 

kluby sportowe kuźnią talentów sportowych, zadaniem 2 - ustalenie preferencyjnych opłat za 

korzystanie z miejskiej bazy sportowej dla klubów sportowych działających na terenie 

Tarnowa, realizujących zadania w zakresie programu „Sportowe talenty”, oraz celem 2 – 

tarnowskie kluby sportowe – tworzenie optymalnych warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym  

i krajowym współzawodnictwie sportowym, zadaniem 2 - ustalenie preferencyjnych opłat za 

korzystanie z miejskiej bazy sportowej dla klubów sportowych działających na terenie 

Tarnowa, realizujących zadania publiczne Miasta Tarnowa. 

 

Ulgowe udostępnianie obiektów sportowych dla młodzieżowych grup stowarzyszeń 

sportowych z terenu Gminy Miasta Tarnowa w 2018 r. 

 

Obiekt 
Opłata 

zwykła (zł) 

Opłata dla 

grup młodzież. 

(zł) 

Dopłata 

(zł) 

Ilość 

godzin 

Ogółem 

dopłata (zł) 

Sala sportowa w MDS, ul. 

Traugutta 
70,00 40,00 30,00 879,0 26 370,00 

Sala sportowa, ul. Piłsudskiego 40,00 20,00 20,00 430,5 8 610,00 

Stadion LA, ul. Piłsudskiego 100,00 20,00 80,00 207,0 16 560,00 

Boisko piłkarskie, ul. Piłsudskiego 80,00 20,00 60,00 116,0 6 960,00 

Boisko przy ul. W. Polskiego - 1/2 

boiska 
135,00 18,00 117,00 235,5 27 553,50 

Boisko przy ul. W. Polskiego - całe 

boisko 
270,00 36,00 234,00 927,0 216 918,00 

Hala, ul. Krupnicza - 1/3 boiska 54,00 30,00 24,00 332,5 7 980,00 

Hala, ul. Krupnicza - 2/3 boiska 84,00 46,00 38,00 174,5 6 631,00 

Hala, ul. Krupnicza - całe boisko 110,00 60,00 50,00 422,5 21 125,00 

Razem: x x x 3724,50 338 707,50 

 

7. Kontynuowano preferencyjną politykę podatkową związaną z podatkiem od 

nieruchomości sportowych – priorytet III, cel 1 – tarnowskie kluby sportowe kuźnią talentów 

sportowych, zadanie 3 - preferencyjna polityka podatkowa – kontynuacja systemu zwolnień 

obiektów i urządzeń sportowych, będących w gestii stowarzyszeń sportowych działających na 

terenie Tarnowa, z podatków oraz innych opłat zależnych od samorządu, oraz cel 2 – 

tarnowskie kluby sportowe – tworzenie optymalnych warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym  

i krajowym współzawodnictwie sportowym, zadanie 2 - ustalenie preferencyjnych opłat za 

korzystanie z miejskiej bazy sportowej dla klubów sportowych działających na terenie 

Tarnowa, realizujących zadania publiczne Miasta Tarnowa.  

 

IV. Działania podejmowane w ramach strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 

w roku 2018 (szczegółowo opisane w materiale 11.2 – priorytet III) - silne kluby sportowe: 

profesjonalna działalność sportowa i organizacyjna, w szczególności w zakresie sportu dzieci 

i młodzieży, cel 3 - wzmocnienie pozycji sportu osób niepełnosprawnych. 

1. Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów 

ofert: 
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a) sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa: 

- Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start – 6 000 zł, pływanie i lekka 

atletyka dzieci niepełnosprawnych ruchowo, łącznie: 50 osób; 

b) upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa: 

- Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start – 37 200 zł, program „Sport bez 

barier”, 120 osób, 

- Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych  

i Słabowidzących „Pogórze” – 7.800 zł, kręgle klasyczne i bowling, 35 osób. 

Łącznie 155 osób; 

c) „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla 

niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na 

terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach – 5 000 zł, 20 osób; 

d) dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym:  

- Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START w Tarnowie - 2.500 zł, 50 

osób; 

e) poprawa warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach sportowych  

i osiągania przez zawodników wysokich wyników sportowych: 

- Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start – 5.600 zł, 40 osób, 

- Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidzących  

i Słabowidzących Pogórze – 3 000 zł, 20 osób. 

Łącznie: 60 osób; 

f) sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa w formie wyjazdowych  

i miejscowych zgrupowań sportowych - Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych Start – 2.500 zł – 20 osób. 

Łącznie ust. 1: 

- 355 osób, 

- kwota dotacji 69.600 zł. 

2. Wsparcie przeznaczone na organizację sportowych przedsięwzięć dla osób 

niepełnosprawnych: 

- Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy - XIV Międzynarodowa 

Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej Europa bez Barier – 12 000 zł, 133 osoby; 

- Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji REPI – wsparcie organizacji VII Ogólnopolskich 

Zawodów we Wspinaczce Osób z Niepełną Sprawnością – 3 000 zł, 183 osoby, oraz VIII 

Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób z Niepełną Sprawnością – 3 000 zł, 200 osób; 

- Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start – wsparcie udziału zawodników 

TZSN Start w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej oraz organizacji Mistrzostw 

Polski w Podnoszeniu Ciężarów - 3 000 zł, 150 osób. 

Łącznie ust. 2:  

- 666 osób, 

- 21.000 zł. 

3. Nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe przyznane w roku 2018 za wyniki 

osiągnięte w roku 2017: 

a) nagrody - 50.388 zł, 30 osób; 

b) wyróżnienia: 3 osoby. 

Ogółem ust. 1-3 kwota: 140.988 zł. 

Ogółem liczba odbiorców: 1054 osób. 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 104 

4. Środowisko sportowe osób niepełnosprawnych posiada od roku 2005 swojego 

przedstawiciela w Radzie Sportu Gminy Miasta Tarnowa. Jest to ciało doradcze  

i opiniodawcze Prezydenta Miasta Tarnowa, działające w oparciu o ustawę o sporcie. 

5. TOSiR - dodatkowe działania w zakresie sportu niepełnosprawnych: stosowanie 

ulgowych opłat za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z obiektów sportowych 

Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Beneficjenci bezpośrednio: osoby 

niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące korzystania z systemu środowiskowego 

wsparcia w zakresie rehabilitacji. Pośrednio: rodziny i opiekunowie ww. osób. 

W 2018 r. z ulgowych wstępów korzystało 31 osób niepełnosprawnych. Wśród nich 

było 29 osób niepełnoletnich z opiekunami i dwie osoby pełnoletnie z opiekunami. Łącznie 

zarejestrowano 302 wstępy rehabilitacyjne do parku wodnego przy ul. Piłsudskiego 30 oraz 

124 wstępy rehabilitacyjne na pływalnię krytą w Miejskim Domu Sportu przy ul. Traugutta 

5A (łącznie z opiekunami 426 wstępów).  

Koszt działań w TOSiR: 74.337 zł. 

Realizacja polityk, programów, strategii – zdrowie i opieka społeczna 

Program Karta Tarnowskiej Rodziny 

 

Program, przyjęty uchwałą nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 

czerwca 2012 r., zmieniony uchwałą nr XLIII/585/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 

listopada 2013 r., Karta Tarnowskiej Rodziny jest elementem polityki prorodzinnej 

realizowanej przez GMT, adresowany do tarnowskich rodzin wielodzietnych posiadających 

troje lub więcej dzieci bez względu na wysokość dochodów. 

W ramach programu wydawana jest Karta Tarnowskiej Rodziny (hologram na dany 

rok naklejany jest na Tarnowskiej Karcie Miejskiej) uprawniająca do korzystania z systemu 

ulg i zniżek. Osoby posiadające Kartę Tarnowskiej Rodziny mogą korzystać z ulg na 

przejazdy komunikacją miejską, korzystanie z basenów, obiektów sportowych i lodowisk, na 

udział w spektaklach familijnych w tarnowskim teatrze, w wystawach w Galerii Miejskiej, na 

korzystanie z Internetu w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pozostałe ulgi na usługi lub 

zakupy świadczone są przez różne firmy komercyjne z terenu Tarnowa i innych rejonów 

Polski.  

 

Program Karta Tarnowskiego Seniora 

 

Program Karta Tarnowskiego Seniora, przyjęty uchwałą nr LI/657/2014 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie programu Karta Tarnowskiego 

Seniora, jest elementem polityki prosenioralnej realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Program adresowany jest do wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych w Tarnowie. Ma 

on na celu wzmocnienie kondycji materialnej seniorów, umożliwiając im korzystanie z oferty 

usług i zakupów na preferencyjnych finansowo warunkach, a także zachęcenie seniorów do 

korzystania z różnorodnych i interesujących form spędzania wolnego czasu.  

W ramach uczestnictwa w programie wydawana jest Karta Tarnowskiego Seniora 

(hologram naklejany jest na Tarnowskiej Karcie Miejskiej) uprawniająca do korzystania z ulg 

i zniżek, które oferowane są przez instytucje miejskie oraz podmioty zewnętrzne, komercyjne 

w następujących kategoriach: edukacja i rozwój, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, usługi 

medyczne, apteki, usługi motoryzacyjne, gastronomia i hotelarstwo, doradztwo, Internet, 

usługi różne. Szczegółowy wykaz ulg i zniżek znajduje się na stronie internetowej 

www.tarnow.pl, podstronie dedykowanej seniorom. 
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Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Tarnowie na lata 2015 – 2020 

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na Lata 2015–2020 

został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVIII/178/2015 z dnia 26 listopada 

2015 r. Program powstał w celu określenia warunków bytowych i potrzeb osób starszych oraz 

podejmowania działań, które w sposób planowy i celowy wpłyną na poprawę jakości ich 

życia w Tarnowie. Tarnowski samorząd, zgodnie z przyjętymi ogólnopolskimi założeniami, 

podejmuje działania mające na celu wieloaspektowe wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie 

ich aktywności społecznej, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej 

grupy wiekowej.  

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na Lata 2015–2020 jest 

dokumentem perspektywicznym, wytyczającym w sposób ogólny kierunki realizacji 

zdefiniowanych priorytetów. Program ten stanowi odpowiedź na coraz bardziej istotne 

zjawisko starzenia się społeczeństwa, w tym również społeczności Tarnowa.  

W dokumencie tym wskazano kilka najważniejszych obszarów, w ramach których 

powinny być podejmowane działania mające na celu poprawę życia osób starszych. Te 

obszary to: zdrowie i samodzielność, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna, srebrna 

gospodarka oraz relacje międzypokoleniowe. W pierwszej części programu przedstawione 

zostało kompleksowe zestawienie zasobów Miasta Tarnowa z obszaru pomocy społecznej, 

zdrowia, sportu i kultury, które służą bądź potencjalnie mogą posłużyć do realizacji działań na 

rzecz tarnowskich seniorów. Część druga zawiera wnioski z przeprowadzonego badania 

ankietowego skierowanego do tarnowian w wieku 60+, które miało na celu poznanie 

środowiska tarnowskich seniorów, a także określenie ich potrzeb i oczekiwań. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza badania ankietowego pozwoliła sprecyzować słabe 

strony oraz deficyty w poszczególnych obszarach. Na ich podstawie zdefiniowano cel 

główny, tj. „Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania 

potrzeb osób starszych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących pełne 

uczestnictwo tych osób w życiu społecznym”. Ustalono też trzy priorytety: 

1. tworzenie optymalnych warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia 

osób starszych; 

2. pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym bezpieczeństwa socjalnego; 

3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez integrację 

międzypokoleniową, aktywizację i rozwój zainteresowań osób starszych. 

W każdym priorytecie określono cele szczegółowe i konkretne zadania, a także wskaźniki, 

które pomogą określić w wymierny sposób stopień ich realizacji. Wskazano także 

realizatorów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych celów, źródła finansowania 

tych działań oraz sposób monitorowania ich realizacji. 

Głównymi źródłami finansowania Programu Działań na Rzecz Osób Starszych  

w Mieście Tarnowie na Lata 2015-2020 są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa, budżetu państwa, środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe oraz 

środki pochodzące z wkładu własnego tych organizacji, w tym wkładu finansowego, wkładu 

osobowego, pracy wolontariuszy oraz pracy społecznej członków tych organizacji, a także 

programów rządowych.  
 

 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie na lata 2016-

2020 

Zgodnie z zapisami art. 35a ust. 1. pkt 1. ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowanie 

i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

− rehabilitacji społecznej, 
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− rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

− przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na Lata 

2016-2020 został przyjęty uchwałą nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

26 listopada 2015 r. 

Program został opracowany w oparciu o doświadczenia z realizacji programów 

przyjętych przez Radę Miejską w Tarnowie na lata 2003-2015, rezultatów konsultacji  

z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 

Tarnowa i podmiotów zaangażowanych w kształtowanie systemu wsparcia i pomocy dla osób 

niepełnosprawnych. 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na Lata 

2016-2020 jest dokumentem, który wyznacza tarnowskiemu samorządowi kierunek polityki 

społecznej poświęconej zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją społeczności osób 

niepełnosprawnych. Program stanowi nie tylko kontynuację trzech poprzednich edycji, ale 

zawiera również nowe zadania uwzględniające aktualne potrzeby osób niepełnosprawnych 

oraz dostępne nowości techniczne. Pierwszą częścią składową programu jest diagnoza 

tarnowskiego środowiska osób niepełnosprawnych. Następnie określono cel strategiczny 

programu oraz przedstawiono siedem celów szczegółowych zgodnych z Kartą Praw Osób 

Niepełnosprawnych oraz zadania umożliwiające ich realizację w następujących obszarach: 

− prawa osób niepełnosprawnych, 

− opieka i rehabilitacja medyczna, 

− rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

− edukacja, 

− likwidacja barier, 

− dostęp do kultury, sportu, turystyki i rekreacji. 

Na końcu opracowania zamieszczono informacje o sposobie monitorowania 

programu. 

Głównymi źródłami finansowania programu są środki finansowe: PFRON, budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa, Funduszu Pracy, budżetu państwa, pozyskiwane przez organizacje 

pozarządowe, pracodawców z sektora prywatnego lub spółdzielczego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej. 

Program stanowi niezbędny dokument przy pozyskiwaniu dla miasta dodatkowych 

środków finansowych z programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i innych źródeł pozabudżetowych. 

Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Tarnowa, który współpracuje przy jego realizacji z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Wydziałem Sportu oraz Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta Tarnowa, a także z tarnowskimi organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Tarnowa na 2018 rok 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 Rok został przyjęty uchwałą nr 

XLVI/485/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r.  

Program został opracowany w oparciu o przeprowadzone w 2014 r. i 2016 r. diagnozy 

lokalnych problemów społecznych wśród mieszkańców Tarnowa w zakresie alkoholizmu, 

narkomanii, przemocy i agresji, jak również dane przekazane przez jednostki i instytucje 

będące realizatorami i partnerami uczestniczącymi w realizacji zadań ujętych w gminnych 
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programach w latach poprzednich. Zadania zaplanowane do realizacji w 2018 r. stanowiły 

kontynuację działań realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach poprzednich. 

W ramach zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem (zadanie 1 programu) przedstawiona została 

kontynuacja działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, jak również wsparcie działalności punktów konsultacyjnych  

i telefonów zaufania prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W zadaniu 2 ujęte 

zostały formy pomocy psychospołecznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe i narkomanii (w tym ochrony przed przemocą w rodzinie),  

a w zadaniu 3 formy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, kierowanej  

w szczególności do dzieci i młodzieży. Sposoby wspomagania działalności instytucji  

i stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

i narkomanii zostały ujęte w zadaniu 4. W zadaniu 5 przedstawiono działania w głównej 

mierze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a skierowane do osób 

uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie 

6 przedstawia sposób podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela sądowego. 

Zasady ograniczania dostępności alkoholu na terenie Tarnowa ujęto w zadaniu 7. W zadaniu 

8 zaplanowano wsparcie funkcjonowania centrów integracji społecznej. W programie zawarto 

również zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz zbiorcze zestawienie wydatków finansowych planowanych na 2018 r. 

Zadania zawarte w programie finansowane były ze środków budżetu Miasta Tarnowa, 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 

realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. zaplanowane zostały środki  

w wysokości 2.714.946,17 zł. 

Koordynatorem programu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Tarnowa, który współpracował przy jego realizacji z następującymi podmiotami: 

− Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, 

− Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa,  

− Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

− Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

− Szkołami, przedszkolami, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi,  

− Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno – Terapeutyczną w Tarnowie, 

− Organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy,  

− Jednostkami szkolącymi i realizującymi programy profilaktyczne na podstawie umów 

cywilno–prawnych, 

− strażą miejską, 

− policją. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-

2020 

Opracowana w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na Lata 2017-2020, 

została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXXIV/344/2017 z dnia 26 stycznia 

2017 r. Dokument składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzającej, diagnostyczno-

analitycznej i projektowej. Część projektowa jest najważniejsza z punktu widzenia 

przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych, zawiera bowiem katalog 

projektów, dzięki realizacji których możliwe stanie się osiągnięcie założonych celów 

strategicznych i realizacja wyznaczonych kierunków działań. 

W strategii zapisano siedem celów strategicznych projektowych zmian wraz  

z kierunkami niezbędnych działań.  

 

Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pomocy społecznej, organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia. 

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 1: 

1) realizacja lub współudział w realizacji przedsięwzięć zmierzających do umożliwienia 

osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2) rozbudowa systemu wsparcia na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy 

mieszkańców miasta oraz lokalnych pracodawców; 

3) diagnozowanie, monitorowanie i wdrażanie procedur zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych, w tym dla osób z grup szczególnego ryzyka; 

4) rozwijanie i udoskonalanie systemu wsparcia tarnowskich rodzin zastępczych  

w ramach rodzinnej pieczy zastępczej; 

5) pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.  

 

Cel strategiczny 2 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im 

opieki, w tym w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 2: 

1) zintegrowanie działań wzmacniających tarnowskie rodziny, w szczególności rodziny 

wychowujące małoletnie dzieci. Promowanie prawidłowego modelu rodziny; 

2) wspomaganie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształceniu, 

wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) poszerzenie dostępności wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-pedagogicznego 

i profilaktyczno-terapeutycznego) na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych; 

4) zintensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

bezradnością opiekuńczo - wychowawczą, w zakresie dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

 

Cel strategiczny 3 

Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców miasta.  

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 3: 

1) promowanie i wdrażanie działań profilaktyczno - wspierających na rzecz długotrwale  

i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta; 
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2) podnoszenie jakości usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych, dla mieszkańców 

miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych i starszych; 

3) dostosowywanie i rozwój systemu usług opieki długoterminowej, świadczonych na 

rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych; 

4) rozwijanie aktywnych form uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym; 

5) ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta; 

6) dobre praktyki na rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 

starszych, ich rodzin i przyjaciół. 

 

Cel strategiczny 4 

Rozwój warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta do uczestnictwa  

w sporcie turystyce i rekreacji. 

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 4: 

1) aktywizacja i integracja sportowa mieszkańców Tarnowa; 

2) organizacja bezpiecznych i atrakcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych; 

3) promocja i organizowanie przedsięwzięć turystyczno-kulturalnych.  

 

Cel strategiczny 5 

Rozbudowa oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin. 

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 5: 

1) zwiększenie dostępności do kultury w mieście; 

2) upowszechnianie sztuki teatralnej i edukacja teatralna; 

3) prezentacja sztuki polskiej, organizacja wystaw i zdarzeń artystycznych oraz zajęć 

edukacyjnych; 

4) promowanie literatury i popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców Tarnowa, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty kierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych.  

 

Cel strategiczny 6  

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej, w tym w szczególności przemocy. 

Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 6: 

1) monitorowanie, reagowanie oraz eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego na terenie Tarnowa; 

2) zintensyfikowanie działań promujących aktywne postawy wśród zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa; 

3) zwiększenie efektywności i skuteczności działań prewencyjnych i interwencyjnych  

w zakresie ograniczenia przestępczości i wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców; 

4) zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i wsparcia specjalistycznego, 

kontynuacja poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy; 

5) zintensyfikowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i interwencyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy i innych 

patologii społecznych.  

 

Cel strategiczny 7 

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  
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Kierunki niezbędnych działań do realizacji celu strategicznego 7: 

1) promowanie działalności oraz tworzenie warunków do rozwoju tarnowskich 

organizacji pozarządowych; 

2) doskonalenie współpracy z sektorem pozarządowym oraz aktywizacja społeczności 

lokalnej do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych; 

3) propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału  

w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na Lata 2017-2020 obejmuje okres 

czterech lat i zakłada ciągłość realizacji zaplanowanych działań. Okres obowiązywania 

dokumentu jest zbieżny z okresem obowiązywania innych dokumentów strategicznych  

i programów funkcjonujących na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  

i europejskim, z którymi strategia jest spójna. 

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów  

i projektów z obszaru polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań 

pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez Tarnów środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli 

administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na Lata 2017-2020 jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tarnowie przy współudziale Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  

w Urzędzie Miasta Tarnowa. 

Za każdy rok obowiązywania strategii przedstawiany jest „raport monitoringowy” - 

dotyczący stanu realizacji strategii, opracowywany w oparciu o sformułowane w strategii 

wskaźniki monitoringowe oraz „Kartę monitoringu projektu”.  

 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Tarnowa na lata 2018-2020 

 

Program został przyjęty uchwałą nr LVII/591/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

29 czerwca 2018 r. i stanowi realizację zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, przedstawia zarówno obraz budowanego lokalnego systemu pieczy 

zastępczej, jak i plan działań związanych z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

Tarnowa w latach 2018-2020. 

Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Tarnowie ze 

szczególnym uwzględnieniem tworzenia form rodzinnych, pozyskanie kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wspieranie tych rodzin zastępczych, które już 

funkcjonują.  

Zapisy programu dotyczą również działających placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w których pożądanym jest utrzymanie standardu i poziomu usług  

z uwzględnieniem liczby miejsc i wieku wychowanków. Ponadto istnieje konieczność, by  

w zintegrowanym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uwzględnić działania mające na 

celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki 

opiekuńczo - wychowawczej czy rodziny zastępczej.  

Mając na uwadze powyższe, opracowano cele szczegółowe: 

1. promowanie i wspieranie rozwoju różnych rodzinnych form pieczy zastępczej, 

funkcjonujących w Tarnowie; 

2. zapewnienie dzieciom instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach działających na 

terenie Tarnowa placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

3. wsparcie pieczy zastępczej oraz placówek, o których mowa w art. 88. ust. 1. ustawy  

o pomocy społecznej; 
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4. powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.  

Realizacja celów programu ma wpływ na dalsze budowanie systemu pieczy zastępczej 

na terenie Tarnowa, który nie tylko ma za zadanie zapewnić tarnowskim dzieciom opiekę  

i wychowanie w rodzinnych formach opieki zastępczej, ale również pozwoli wypracować  

i wdrożyć standardy sprawowania pieczy zastępczej, przyczyniając się do jej 

profesjonalizacji. 

Program wpisuje się w politykę prorodzinną państwa, jest zgodny z jej założeniami 

oraz podkreśla i zakłada czasowość opieki zastępczej. 

Odbiorcami Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na Lata 2018-2020 są:  

− dzieci przebywające w pieczy zastępczej,  

− usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej,  

− rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,  

− rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe,  

− kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  

− rodziny pomocowe sprawujące czasową opiekę nad dzieckiem,  

− instytucje i organizacje działające na rzecz wspierania dzieci przebywających  

w pieczy. 

Finansowanie programu odbywa się przy udziale środków finansowych Gminy Miasta 

Tarnowa, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Koordynatorem Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na Lata 

2018- 2020 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.  

Program rozwoju pieczy zastępczej w mieście podlega zarówno monitoringowi, jak  

i ewaluacji. Monitoring zakłada systematyczną analizę stopnia realizacji poszczególnych 

celów i zadań programu, a także efektów wdrażanych zadań. Monitoring opiera się na analizie 

wskaźnikowej. Ewaluacja dotyczy oceny skuteczności, efektywności i trafności 

poszczególnych celów zawartych w programie. Wyniki ewaluacji winny stanowić podstawę 

do sformułowania celów i zadań na potrzeby planowania programu na kolejne lata. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016–2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą nr 

XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r., jest dopełnieniem 

zasadniczego zadania określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie  

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie.  

Realizowany program jest również spójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na Lata 2014-2020 przyjętym uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 

kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na Lata 2014-2020.  

Program łączy dwa podstawowe, uzupełniające się wzajemnie zadania - profilaktykę  

i edukację, oraz stanowi spójny strategiczny plan działań wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie. Działania w ramach jego realizacji podejmowane są na wielu płaszczyznach przez 

instytucje i organizacje wyznaczone do realizacji zadań na rzecz zapobiegania  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób jej doznających. Działania 

skierowane są do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, wszystkich mieszkańców miasta 

Tarnowa w zakresie edukacji i profilaktyki oraz reagowania na przemoc, przedstawicieli 

służb i instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Zadania określone w programie wynikają z zapisów ustaw branżowych i rozporządzeń 

wykonawczych, które jasno wskazują zakres i sposób realizacji działań w obszarze pomocy 

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie przez jednostki pomocy społecznej, placówki 

edukacyjne, ochronę zdrowia, a także policję, sąd i prokuraturę.  

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

Realizowane w ramach programu działania obejmują cztery obszary: 

1) podniesienie świadomości indywidualnej i społecznej w zakresie zjawiska przemocy 

w rodzinie; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; 

3) intensyfikacja działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4) poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jakości i dostępności świadczonych usług 

w tym zakresie poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr. 

Zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa są realizowane w ramach 

przyjętych działań. Wyznaczone w dokumencie cele są skutecznie realizowane dzięki 

skoordynowanemu współdziałaniu różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej w ramach wykonywanych zadań wynikających z zapisów ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

Program Wspierania Rodziny dla Tarnowa na lata 2016-2018 

 

Program został przyjęty uchwałą nr XXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 28 kwietnia 2016 r. Obowiązek realizacji przez gminę zadań w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej nakłada ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zgodnie z którą do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny. Opracowany program jest jednym z elementów 

realizacji postanowień ustawy.  

Program ma na celu zbudowanie spójnego, harmonijnego systemu pomocy rodzinie, 

angażującego w sposób optymalny zasoby materialne i osobowe miasta z obszaru polityki 

społecznej, w tym w szczególności pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, sportu i kultury. 

Uwzględniono również działalność organizacji pozarządowych na rzecz wspierania 

tarnowskich rodzin. 

Adresatami są rodziny wychowujące dzieci, a jednocześnie niewydolne 

wychowawczo, ubogie i zagrożone ubóstwem, dotknięte przemocą, przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodziny, którym została 

odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy 

zastępczej.  

W pierwszej części programu zasygnalizowano niekorzystne tendencje demograficzne 

dla Tarnowa. Wymieniono też 13 programów - aktów prawa lokalnego, w których występuje 

problematyka rodziny i dzieci w pewnym określonym zakresie. Zebrano i pokrótce opisano 

potencjał materialny Tarnowa w obszarze pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, 

sportu oraz realizowane działania na rzecz rodzin i dzieci z ww. obszarów. Uwzględniono 

możliwość pomocy rodzinom przez instytucje w opiece nad dziećmi, ale również nad 

osobami zależnymi w rodzinie, np. niepełnosprawnymi członkami rodzin, osobami starszymi, 

chorymi. 

W drugiej części programu zdefiniowano jego cel główny, czyli stworzenie 

wielopłaszczyznowego, spójnego i sprawnego systemu wsparcia, angażującego w sposób 
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optymalny zasoby materialne i osobowe miasta. Ustalono pięć priorytetów we wpieraniu 

interdyscyplinarnym tarnowskich rodzin: 

1. wspieranie prawidłowej funkcji rodziny; 

2. wzmacnianie roli rodziny; 

3. wsparcie w edukacji dzieci i młodzieży; 

4. wspieranie form organizacji wolnego czasu; 

5. aktywizacja lokalnej społeczności do harmonijnej i skoordynowanej współpracy na 

rzecz tarnowskich rodzin. 

Dla każdego priorytetu sprecyzowano cele szczegółowe, wykaz zadań do ich realizacji 

oraz wskaźniki pozwalające ocenić stopień ich realizacji. 

Program finansowany jest z budżetu Gminy Miasta Tarnowa, budżetu państwa  

i programów rządowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz funduszy Unii Europejskiej. 

 

Miejski Program Polityki Zdrowotnej w Obszarze Promocji Zdrowia  

i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2016-2020 

 

Polityka zdrowotna prowadzona przez samorządy wszystkich szczebli i realizacja 

programów zdrowotnych musi być oparta na osiągnięciach nauki w tym zakresie, wynikać  

z rzeczywiście rozpoznanych potrzeb zdrowotnych oraz być realizowana w sposób 

przemyślany i dobrze zaplanowany. Temu celowi służą opracowywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego strategie określające zakres potrzeb, planowane interwencje wraz  

z celami do ich osiągnięcia i nakładami finansowymi koniecznymi do realizacji przyjętych 

założeń strategii. Tarnów posiada w definiowanym obszarze dokument strategiczny  

o nazwie Miejski Program Polityki Zdrowotnej w Obszarze Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

Chorób Społecznych na Lata 2016 – 2020, przyjęty przez radę. Program ten opisuje 

przedmiot oraz charakter działań w zakresie polityki zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia 

i profilaktyki chorób populacyjnych, planowanych do realizacji przez samorząd, i jest 

kontynuacją wcześniejszych planów wieloletnich, które miasto wdrażało w latach 2007 – 

2015. Kolejna, aktualnie wdrażana edycja programu zbiegła się z przyjęciem nowych 

regulacji prawnych, które mają zasadnicze znaczenie w planowaniu działań prozdrowotnych 

przez organy administracji publicznej zarówno pod względem przyjętych kierunków 

oddziaływania, jak i finansowania tych działań. Istotne znaczenie w tym aspekcie mają: 

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, określająca zadania z zakresu 

zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w ich realizacji i zasady finansowania tych 

zadań oraz Narodowy Program Zdrowia na Lata 2016 – 2020, oparty na współdziałaniu 

organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów 

działających w obszarze zdrowia publicznego. Tym samym, korzystając z istniejących 

możliwości prawnych, miasto Tarnów uwzględniło w opracowanej strategii zróżnicowane 

formy podejmowanych działań, w tym interwencji prozdrowotnych, profilaktycznych  

i rehabilitacyjnych.  

W 2018 roku w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Polityki Zdrowotnej  

w Obszarze Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na Lata 2016–2020 

wdrożono łącznie cztery programy polityki zdrowotnej, w tym program szczepień przeciwko 

zakażeniom pneumokokowym u dzieci do lat 3, program szczepień przeciwko zakażeniom 

wirusem HPV u 13-letnich dziewcząt, program szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób 

dorosłych od 60. roku życia oraz program profilaktyczny skierowany na wykrywanie 

zakażenia wirusem HCV populacji osób dorosłych z określonych grup ryzyka, których 

realizatorami były tarnowskie podmioty lecznicze. Przy realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego Urząd Miasta Tarnowa współpracował również z organizacjami pozarządowymi. 
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W tej formule realizowano siedem interwencji zdrowotnych z obszaru profilaktyki III stopnia, 

czyli programów i zadań terapeutyczno – rehabilitacyjnych. Ponadto w 2018 roku 

podejmowano zadania z zakresu edukacji zdrowotnej o znacznym zasięgu społecznym. 

Zadanie z zakresu zdrowia jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym wraz z kampanią 

edukacyjną skierowaną do rodziców i mieszkańców Tarnowa wykonał na zlecenie UMT 

podmiot leczniczy. Zorganizowano również we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

dwie konferencje szkoleniowe - jedną dotyczącą problematyki autyzmu, drugą dotyczącą 

zagadnień z zakresu prawidłowego rozwoju małego dziecka, adresowane do tarnowian. 

Łączne środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Tarnowa przeznaczone w 2018 

roku na programy polityki zdrowotnej, zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zadania 

edukacyjne wyniosły 263.301 zł. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii - Program Rozwoju Przedsiębiorczości 

Cel 1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości dla nowo powstałych oraz 

funkcjonujących już firm. 

• Zwolnienia od podatku od nieruchomości (regionalne, de minimis, inkubatory, 

elewacje). 

• Inkubator Przedsiębiorczości (zajęte 100% powierzchni: 8 600 m2 dla produkcji,  

4 500 m2 przestrzeni biurowej). 

• Strefa Przedsiębiorcy DESK (ponad 250 użytkowników, działa od 02.09.2015 r.). 

• Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) (powierzchnia: 91ha w PP Mechaniczne, 

w budowie strefy: „Piaskówka”, „Komunalna” – 19 ha). 

• Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) - Polska Strefa Inwestycji - zwolnienia od 

podatku dochodowego dla inwestorów. 

• Indywidualny Opiekun Inwestora (bieżąca obsługa potencjalnych inwestorów). 

• Małopolskie Forum Obsługi Inwestora (współpraca, wymiana doświadczeń od 

2015 r.). 

 

Cel 2. Edukacja biznesowa wśród młodzieży, prowadząca do rozwijania  

i kształtowania postaw przedsiębiorczych.  

• 4 edycje Konkursu Tarnowski Junior Biznesu (łącznie: 93 uczestników, pula 

nagród 48 000 zł). 

• Tarnowska Innowacja (I edycja: 10 uczestników, 54 000 zł; II edycja: wrzesień 

2017, 57 000 zł, III edycja 2018, 57 000 zł). 

• Współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej (wizyty 

studyjne, warsztaty, wystawy prac – projektów zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych). 

• Projekt Spółdzielnie Uczniowskie „Młodzi na start” (powstało pięć spółdzielni). 

• Prelekcje wśród poborowych w ramach kwalifikacji wojskowej (probiznesowa 

edukacja na temat zakładania działalności gospodarczej). 

• Projekt „ABC przedsiębiorczości” (eksperckie wsparcie w zakresie zakładania 

działalności gospodarczej dla bezrobotnych). 

• Miasto Kreatywne (organizacja i promocja wydarzenia w zakresie wsparcia 

przemysłów kreatywnych). 

• Ogólnopolski Tydzień Kariery (edukacja z zakresu przedsiębiorczości dla 
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uczniów tarnowskich szkół). 

• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (eksperckie wsparcie w zakresie edukacji  

i doradztwa). 

• Międzyszkolny Konkurs Menedżerski organizowany przez Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych. 

 

Cel 3. Promocja gospodarcza Tarnowa jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. 

• Projekt „Business Boost for Małopolska” (promocja terenów inwestycyjnych, 

warsztaty oraz zagraniczna promocja dla firm). 

• Forum Inwestycyjne (największe gospodarcze wydarzenie w regionie, konkursy: 

Robot Show i Startup Award). 

• Forum Gospodarcze Polonii Świata (miejsce dialogu oraz integracji Polonii). 

• Centrum Usług Wspólnych (e-usługi dla biznesu, portal dla tarnowskich 

przedsiębiorców – w realizacji). 

 

Cel 4. Współpraca z samorządami ościennych gmin, przedsiębiorstwami, instytucjami 

otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości.  

• Porozumienie z 10 gminami aglomeracji tarnowskiej (od 2015 r., ponad 700 ha 

terenów inwestycyjnych, w 2017 dołączyły Tuchów i Pleśna). 

• Rada Gospodarcza przy prezydencie Tarnowa (dialog z instytucjami otoczenia 

biznesu i największymi pracodawcami). 

• Współpraca z Izbą Gospodarki Elektronicznej (nowe formy wsparcia e-biznesu). 

• Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IGE, KPT Sp. z o.o., MARR S.A., 

TARR S.A., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.). 

 

Cel 5. Dostosowanie kształcenia na poziomie technicznym, zawodowym oraz 

wyższym do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

• Oferta tarnowskich szkół technicznych i zawodowych (promocja szkolnictwa 

zawodowego, analizy rynku). 

• DEBATA „Biznes – Edukacja – Samorząd” – oczekiwania i wyzwania 

tarnowskiego rynku pracy (dyskusja na temat kierunków rozwoju tarnowskiej 

edukacji zawodowej). 

• Nowe kierunki kształcenia w PWSZ: Inżynieria materiałów budowlanych  

z elementami wzornictwa (inżynierskie), Automatyka i robotyka (inżynierskie), 

Praca socjalna (licencjackie). 

• „Omnibus budowlany” – projekt Zespołu Szkół Budowlanych, „Kwalifikacje 

zawodowe sukcesem na rynku pracy” – projekt TCKP. 

 

 

 

 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 116 

5.3 . Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta 
  

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system 

zarządzania wiedzą i komunikacją z interesariuszami w obszarze współpracy  

z przedsiębiorcami. 

W roku 2018 zrealizowany został projekt na podstawie umowy partnerskiej, zakładający 

współdziałanie takich podmiotów jak Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Gmina Miasta Tarnowa oraz Andalucia Emprende, 

Fundación Pública Andaluza. Założenia projektu to stworzenie systemu zarządzania wiedzą  

w obszarze przedsiębiorczości, inicjowanie sieci współpracy: samorząd – przedsiębiorcy – 

otoczenie biznesu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja i Rozwój na Lata 2014-2020 (działanie 4.3).  

Celem projektu była poprawa jakości i rozwijanie działań realizowanych przez miasto  

w obszarze współpracy z przedsiębiorcami poprzez: stworzenie systemu zarządzania wiedzą 

w obszarze wsparcia przedsiębiorczości, zbudowanie sieci komunikacji i współpracy  

z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym otoczeniem biznesu (szkoły, uczelnie, klastery, 

samorządy, ośrodki innowacji), wsparcie działań nastawionych na promocję 

przedsiębiorczości. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 382.971,45 zł, w tym 

wkład GMT to 142.135,16 zł, a funduszy europejskich - 370.819,29 zł. 

 

5.4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie 

podjętych w 2017 roku, będących w realizacji w roku 2018 r. oraz 

o sposobie realizacji uchwał podjętych w roku 2018 

 
Rada Miejska w Tarnowie VII kadencji w 2018 r. podjęła ogółem 112 uchwał. Z 

liczby tej 22 uchwały dotyczyły gospodarki finansowej Tarnowa w zakresie obejmującym 

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę budżetową i ich zmian. 

Wszystkie podjęte uchwały zostały w 2018 r. wykonane, z tym, że 25 uchwał, ze względu na 

czas ich obowiązywania lub przedmiot regulacji, pozostaje w realizacji w kolejnych latach.  

Rada Miejska w Tarnowie VIII kadencji w 2018 r. podjęła ogółem 44 uchwały. Z tej 

liczby 5 uchwał dotyczyło gospodarki finansowej Tarnowa w zakresie obejmującym uchwały 

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały zmieniające 

uchwałę budżetową, a także uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego. W 2018 r. zrealizowanych zostało 34 uchwały, natomiast 10 

uchwał jest w trakcie realizacji.  

Szczegółowe opisy sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie podjętych 

w 2017 roku będących w realizacji w 2018 roku oraz sposobu realizacji uchwał Rady 

Miejskiej w Tarnowie podjętych w 2018 roku, stanową załączniki do raportu. 
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6. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
 

6.1. Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) 

 
W Tarnowie funkcjonują trzy Strefy Aktywności Gospodarczej (Park Przemysłowy 

„Mechaniczne”, Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”, Park Przemysłowy „Czysta I”  

i „Czysta II”) oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Łącznie prowadzi w nich działalność ponad 

50 podmiotów gospodarczych, reprezentujących branże: budowlaną, przetwórstwa 

drzewnego, konstrukcji stalowych, usługową, przetwórstwa metali, elektryczną, spożywczą, 

logistyczną, chemiczną, przetwórstwa tworzyw sztucznych, poligraficzną, informatyczną, 

automatyki i mechatroniki.  
W granicach miasta powstaje również nowa Strefa Aktywności Gospodarczej 

„Piaskówka-Komunalna”. Jest to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, 3. Oś priorytetowa 

Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, której celem jest zwiększenie potencjału 

gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych. Wartość 

projektu: 11 605 102,29 zł, dofinansowanie projektu z UE: 7 404 516,75 zł. Przedmiotem 

projektu jest budowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania 

Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka - Komunalna”. Powierzchnia całkowita SAG 

„Piaskówka”– 5,95 ha, w tym działki inwestycyjne 4,77 ha. Powierzchnia całkowita SAG 

„Komunalna”– 12,91 ha, w tym działki inwestycyjne 12,13 ha.  

Efektem realizacji projektu będą dwa nowe, w pełni uzbrojone obszary dla 

działalności gospodarczej w Tarnowie, o łącznej powierzchni około 19 ha, atrakcyjne dla 

inwestorów również ze względu na skomunikowanie z autostradą A4. Zakres inwestycji  

w obu przypadkach obejmuje uzbrojenie w niezbędne media oraz układ drogowy z jego 

włączeniem do dróg miejskich. Drogi będą wyposażone w chodniki, odwodnienie do 

zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. SAG-i będą 

również wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla 

lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Tereny będą 

wykarczowane (zieleń średnia i wysoka) oraz przeprowadzone zostaną prace niwelacyjne 

nieruchomości. Planowany termin realizacji SAG „Piaskówka” przewidziany jest na miesiąc 

listopad 2019 r., natomiast zakończenie realizacji SAG „Komunalna” to maj 2020 r.  

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III. W 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 750 573,74 zł. Zadanie wieloletnie zostało zakończone. Zakres 

zadania obejmował wykonanie drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Warsztatową oraz 

budowę wiaduktu nad tą drogą. W roku 2018 wykonano prace wykończeniowe (warstwa 

wierzchnia drogi, oznakowanie oraz prace wykończeniowe przy wiadukcie). 
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6.2. Działania na rzecz lokalnej gospodarki 
Rozwój gospodarczy Tarnowa to najważniejszy cel funkcjonowania samorządu, który 

warunkuje inne, równie ważne sfery życia mieszkańców. Gospodarka oparta na stabilnych, 

dobrze płatnych miejscach pracy, wykorzystująca nowoczesne technologie to priorytet 

działalności tarnowskiego samorządu. Przygotowywane tereny inwestycyjne, zwolnienia od 

podatku wspierające inwestorów, aktywizacja i szkolenia dla działających firm to tylko 

przykłady realizowanych działań. 

W Tarnowie powstaje jedna z pięciu nowych małopolskich Stref Aktywności 

Gospodarczej - „Piaskówka-Komunalna” o powierzchni niemal 19 hektarów. Stworzenie 

nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomoże w zwiększeniu potencjału 

gospodarczego Tarnowa. W ten sposób w Tarnowie powstanie kolejne miejsce służące 

rozwojowi przedsiębiorczości. Utworzenie strefy pozwoli także na dobre przygotowanie 

terenów oraz przyciągnięcie inwestorów do miasta. Nowa tarnowska Strefa Aktywności 

Gospodarczej przyniesie korzyści nie tylko miastu, ale też gospodarce regionu tarnowskiego.  

Uzupełnieniem oferty terenowej są również zachęty inwestycyjne. W ostatnich latach 

miasto dało impuls prorozwojowy w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości dla firm, 

które już prowadzą działalność lub poszukują odpowiedniego miejsca na inwestycje. Dzięki 

wprowadzonym rozwiązaniom w postaci uchwał zwolnieniowych powstało dotychczas 357 

nowych miejsc pracy w 22 firmach, a kolejne złożyły zgłoszenia o zamierzeniu realizacji 

nowych inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy. 

Potencjał Tarnowa to również współpraca w aglomeracji. Jako stolica subregionu 

tarnowskiego miasto pełni funkcję lidera, kreując oraz koordynując współpracę w zakresie 

promocji oraz oferty inwestycyjnej. Tarnów wspólnie z 11 gminami (Lisia Góra, Pleśna, 

Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, 

Żabno) prowadzi bliską współpracę, czerpiąc z potencjału partnerów. Rozwój gospodarczy 

oraz promocja proinwestycyjna to priorytety działalności. Pozycja lidera subregionu pozwala 

również na wykorzystanie jednego z najważniejszych czynników, z punktu widzenia wyboru 

miejsca inwestycji lub ulokowania działalności, czyli kapitału ludzkiego. Potencjał ludzki 

aglomeracji tarnowskiej to 260 tys. mieszkańców, z czego kilkadziesiąt tysięcy odwiedza 

Tarnów każdego dnia, korzystając z oferty: edukacyjnej, ochrony zdrowia, zakupowej  

i zawodowej. 

W Tarnowie działa również Inkubator Przedsiębiorczości, w którym firmy, działające 

na rynku nie dłużej niż 2 lata, mogą wynająć powierzchnie biurowe oraz produkcyjno-

magazynowe po preferencyjnych cenach. Jest to największy tego typu obiekt w Małopolsce, 

zlokalizowany w Strefie Aktywności Gospodarczej, administrowany przez Tarnowski Klaster 

Przemysłowy S.A., który zapewnia przedsiębiorcom kompleksową opiekę i pełne wsparcie na 

każdym etapie procesu inwestycyjnego. Aktualnie obiekt jest w 100% zagospodarowany 

przez przedsiębiorców (8 600 m2 w części produkcyjnej, 4 500 m2 przestrzeni biurowej).  

W najbliższym czasie pierwsi najemcy, którzy zakończyli okres inkubacji, zwolnią 

wynajmowaną powierzchnię, co pozwoli na przyjęcie nowych firm potrzebujących wsparcia. 

Tarnów coraz częściej jest wymieniany jako potencjalny ośrodek dla lokowania firm  

z sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych, stanowiący naturalne 

uzupełnienie oferty stolicy województwa. Dostrzegając silny rozwój branży BPO/SSC/ICT, 
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Tarnów przygotował ofertę nieruchomości inwestycyjnych, przeznaczonych na ulokowanie 

obiektów biurowych dla sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych. Oferta 

zawiera nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Tarnowa, jak i osób prywatnych.  

Intensywne starania w zakresie budowania potencjału i prezentacji atutów Tarnowa  

w zakresie przyciągnięcia nowych inwestorów zostały ocenione przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju. Tarnów zajął drugie miejsce w całej Polsce w rankingu badającym 

potencjał dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jako jedno z 35 miast 

średnich Tarnów został przebadany przez ekspertów Związku Liderów Sektora Usług 

Biznesowych (ABSL). W rankingu wzięto pod uwagę m.in. analizę danych diagnozujących 

sytuację poszczególnych miast pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora 

nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). W ostatnich latach tarnowski 

magistrat podejmuje intensywne działania, które pozwalają budować potencjał miasta 

otwartego na nowe branże sektora nowoczesnych usług biznesowych. Przygotowano również 

ofertę nieruchomości inwestycyjnej w centrum Tarnowa, która może być przeznaczona na 

budowę nowoczesnego biurowca klasy A. 

Działająca w mieście Darmowa E-biznesowa Strefa Kreatywności (DESK), która 

oferuje do dyspozycji firm i freelancerów, nieposiadających własnego zaplecza, darmową 

powierzchnię biurową i konferencyjną z dostępem do Internetu, cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem przedsiębiorców. Z DESK-u korzystać może każdy, kto prowadzi 

działalność gospodarczą, potrzebuje spokojnego miejsca do pracy lub chce przeprowadzić 

szkolenie czy też zorganizować spotkanie biznesowe. 

Działalność proprzedsiębiorcza to również organizacja wydarzeń o charakterze 

gospodarczym i edukacyjnym. 11. edycja Forum Inwestycyjnego oraz odbywające się od 

trzech lat Forum Gospodarcze Polonii Świata służą m.in. promocji nieruchomości 

inwestycyjnych. Cyklicznie realizowane szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, dotyczące 

nowoczesnych rozwiązań e-marketingu, e-handlu, social mediów, działalności eksportowej 

oraz ochrony własności intelektualnej, to także przykłady wsparcia dla tarnowskich firm. 

Debata na temat przyszłości gospodarczej Tarnowa odbyła się również podczas Forum 

Inteligentnych Specjalizacji w ramach projektu „Business Boost for Małopolska” we 

wrześniu 2018 r. 

Kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało przeznaczonych w ostatnich latach na wspieranie 

i promocję firm, które opracowują i wdrażają nowatorskie rozwiązania i pomysły. W ramach 

konkursu Tarnowska Innowacja, organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa, każdego 

roku podczas uroczystej gali prezentowane są projekty stworzone przez mieszkańców  

i przedsiębiorców z Tarnowa.  

Doceniana jest również tarnowska młodzież za najlepsze projekty biznesowe  

w konkursie Tarnowski Junior Biznesu, w którym do tej pory udział wzięło ponad 90 

uczniów. W ramach dotychczasowego Forum Inwestycyjnego miasto było współfundatorem 

nagród w konkursie Startup Award, w którym nagradzane są nowatorskie pomysły  

z dziedziny innowacji stosowanych przez polskich przedsiębiorców. 
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6.3. Business Boost For Malopolska  
 

W latach 2017-2018 zrealizowano projekt „Business Boost For Małopolska”,  

w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Głównym jego celem było 

wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w Małopolsce. Przedmiotem projektu, realizowanego przez Urząd Miasta 

Tarnowa w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, były 

działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP  

z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji 

międzynarodowej. W 2018 roku w ramach projektu realizowano następujące działania: 

 

1. zorganizowano jeden krajowy i dwa zagraniczne wyjazdy targowe na: 

• XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń 

ELEKTROTECHNIKA 2018, Warszawa – 31.01-02.02.2018 - 10 firm. Logistyka, 

zakwaterowanie, zakup i wyposażenie stoiska, promocja, druk katalogów  

z tłumaczeniem, 

• CEBIT Hannover 11-15.06.2018 r. – 10 firm. Logistyka, zakwaterowanie, zakup  

i wyposażenie stoiska, promocja, druk katalogów z tłumaczeniem, 

• AUTOMATICA Monachium 19-22.06.2018 r. – 10 firm. Logistyka, zakwaterowanie, 

zakup i wyposażenie stoiska, promocja, druk katalogów z tłumaczeniem; 

2. zorganizowano spotkanie dla potencjalnych inwestorów w ramach Salonu Logistyki  

i Magazynowania Logistex, który odbył się w czasie Targów Transportex  

w Sosnowieckim Centrum Konferencyjno-Targowym Expo Silesia 26.04.2018 r. – 

promocja Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej; 

3. zorganizowano Forum Inteligentnych Specjalizacji, które było podsumowaniem 

projektu „Business Boost for Małopolska”. Podczas Forum przedstawiciele biznesu, 

samorządu i nauki rozmawiali o szansach rozwojowych i nowych specjalizacjach dla 

miasta, którymi coraz częściej są zainteresowani inwestorzy – 26.09.2018 w Tarnowie 

i 27.09.2018 r. w Krakowie. 
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7.E-MIASTO  
 

7.1. Cyfrowy urząd  
Elektroniczne usługi w administracji dotychczas kojarzone były z portalami 

udostępniającymi jedynie treści opisujące tryb i zasady załatwiania spraw urzędowych. 

Formularze elektroniczne z danymi do wypełnienia i wysłania dostępne były głównie  

z poziomu platformy e-PUAP, która to jednocześnie udostępniała potwierdzenie złożenia 

pisma. 

W Tarnowie rozwój usług elektronicznych poza wymienionymi powyżej realizowano 

dotychczas w sektorze edukacji i tu należy wymienić elektroniczne dzienniki czy 

elektroniczne nabory do szkół. W ramach rozwoju usług komunalnych uruchomiono usługi 

zakupu biletów okresowych, jednorazowych, strefowych wraz z systemem kontroli i ulg. 

Natomiast infrastruktura parkomatów budowana w ramach organizacji stref parkingowych 

została zintegrowana z systemem Tarnowskiej Karty Miejskiej, czego efektem jest 

korzystanie z elektronicznej portmonetki za parkowanie w strefie.  

Obecnie w Urzędzie Miasta Tarnowa dostępne są następujące e-usługi: 

• zdalny zakup biletu komunikacji miejskiej, 

• zapłata e-portmonetką za parkowanie, 

• doładowanie e-portmonetki, 

• zdalne zarządzanie produktami komunikacji, 

• udostępnianie zintegrowanej informacji turystycznej, edukacyjnej i zdrowotnej, 

• zdalny dostęp do elektronicznych dzienników szkolnych, 

• zdalny system głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, 

• dostęp do ZSIP, 

• elektroniczny system naboru do szkół i przedszkoli, 

• elektroniczne procedowanie zmian w planie budżetu, 

• zdalne zapisywanie się do tematycznej grupy powiadomień SMS. 

Kolejny dość znaczący rozwój usług cyfrowych jest realizowany w ramach 3 projektów 

unijnych: Centrum Usług Wspólnych, GENEATAR oraz Rozbudowa Zintegrowanych  

e-Usług w Informacji Przestrzennej. 

Centrum Usług Wspólnych to pionierski projekt w zakresie budowy modelowej 

platformy udostępniania zasobów JST i metod udostępniania informacji profilowanej na 

zasadach automatycznej komunikacji dwustronnej. Obecna realizacja zwiększa zakres usług 

świadczonych drogą elektroniczną tj: 

1) udostępniania automatycznej informacji z zasobu hurtowni danych publicznych CUW, 

2) udostępniania profilowanej informacji z subregionalnego zasobu informacji  

o mieszkańcu, potwierdzenia stanu rozliczeń, 

3) powiadamiania o terminie płatności (należności budżetowe, decyzje finansowe), 

4) śledzenia postępu sprawy (e-mail, sms). 

Obecnie budowane są mechanizmy umożliwiające udostępnianie informacji o etapie 

realizowanych spraw administracyjnych z poziomu przeglądarki internetowej, w tym na 

urządzeniach mobilnych. 

Dane spersonalizowane, dotyczące autoryzowanego mieszkańca, będą pod koniec 

2019 r. udostępniane w postaci skonsolidowanej, tzw. obiegówki mieszkańca, który uzyska 

informację nt. swoich rozliczeń, stanu danych ewidencyjnych. Dostęp, autoryzacja, 
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uwierzytelnianie będą odbywać się z wykorzystaniem elementów już eksploatowanego 

systemu e-PUAP czy Tarnowskiej Karty Miejskiej. 

Inne usługi, które będą świadczone mobilnie i automatycznie, to system 

powiadamiania o zbliżającym się terminie zapłaty (1-) lub upłynięciu tego terminu (1+) 

zgodnie z wyrażoną zgodą mieszkańca. 

Kolejne usługi to automatyczne udostępnianie zasobów przetwarzanych przez JST  

z hurtowni danych publicznych CUW z maksymalnym wyeliminowaniem czynności 

realizowanych przez pracowników JST. 

Przewiduje się prowadzenie linii wsparcia i świadczenia usług wspomagających 

procedowanie administracyjne dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik wideo komunikacji. 

Usługi publiczne to nie tylko udostępnianie posiadanych zasobów, ale też reakcja na 

zgłoszenia np. w zakresie incydentów bezpieczeństwa. System portali połączony  

z mechanizmem udostępniania opisany powyżej zapewniał będzie oczekiwaną społecznie 

komunikację w tym zakresie. 

Działania projektowe przyczynią się do osiągania korzyści gospodarczych  

i społecznych ze względu na udostępnienie interfejsu API do danych JST (z hurtowni danych 

publicznych przez API). Przedsiębiorcy, studenci będą mogli wykorzystywać aktualne, 

wiarygodne dane JST do kreatywnego tworzenia innowacyjnych aplikacji mobilnych. 

Planowane rozwiązania sprzyjają zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym  

i przeciwdziałają wykluczeniu, czego dowodem są zwiększający się udział społeczeństwa  

w akcjach głosowania na projekty budżetu obywatelskiego czy inne formy wykorzystania 

karty miejskiej.  

Kupiony i eksploatowany w ramach projektu system e-Rada przybliża temat 

rozwiązywania problemów lokalnych. 

W ramach projektu CUW są modernizowane następujące systemy teleinformatyczne: 

1) karta miejska, 

2) EduNet, 

3) system analizy odpadów komunalnych, 

4) system repozytoriów gminnych, 

5) system bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

6) system portali: mieszkańca, urzędnika, inwestora, 

7) system obsługi danych publicznych. 

 

Celem realizowanej modernizacji w ramach CUW jest uruchomienie usług elektronicznych: 

• wewnątrzadministracyjnych (A2A): 

1) usługa backup, 

2) usługa archiwum cyfrowe, 

3) śledzenie stanu sprawy, 

4) przetwarzanie danych telemetrycznych w hurtowni SmartCity, 

5) zbieranie i udostępnianie publicznych danych (otwartych) z centralnego repozytorium; 

 

• publicznych/zewnętrznych (A2C) udostępnionych on-line: 

1) usługa śledzenia statusu sprawy w urzędzie, 

2) usługa złożenia wniosku do rady osiedla oraz możliwość elektronicznego odebrania 

odpowiedzi, 

3) usługa multimedialnej obsługi osób niepełnosprawnych (tele/video-konferencja), 

4) usługa kontaktu obywatelskiego - głosowanie, ankietowanie w oparciu o autoryzację 

profilem zaufanym lub kartą miejską, 

5) usługa rejestracji i analizy zagrożeń i zdarzeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, 
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6) usługa udostępniania elektronicznego wniosku o dostęp do API dla celów ponownego 

wykorzystania danych sektora publicznego zawartych w hurtowni CUW, 

7) usługa umożliwiająca złożenie elektronicznego wniosku o wydanie karty miejskiej  

i zwrotnego poinformowania o miejscu i terminie odbioru karty, 

8) usługa umożliwiająca złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, sprawdzenie stanu rozliczeń i opłacenie opłaty za odpady 

komunalne, 

9) usługa umożliwiająca sprawdzenie stanu rozliczeń podatków lokalnych ich opłacenie  

i ustawienie automatycznego systemu powiadamiania o należnościach budżetowych  

z możliwością indywidualnego ustalenia sposobu i częstotliwości powiadomień 

(obiegówka mieszkańca), 

10) usługa udostępniania danych sektora publicznego dla wtórnego wykorzystania przez 

osoby i podmioty zewnętrzne, 

11) usługa zdalnego zakupu biletów i karnetów na ofertę gminnych ośrodków sportu  

i rekreacji wraz z rezerwacją terminów, 

12) usługa rezerwacji terminu wizyty w urzędzie dla wybranych spraw. 

 

Projekt GENEATAR  

Projekt jest również związany z uruchomieniem nowych usług świadczonych drogą 

elektroniczną. Polega na digitalizacji zabytków i obiektów historycznych subregionu 

tarnowskiego oraz 30 000 dokumentów, tj. ksiąg cmentarnych długich oraz kart zgonów 

Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie i udostępnieniu zdigitalizowanych zbiorów na 

stworzonej w ramach projektu platformie tarnowskiego dziedzictwa. Portal będzie skarbnicą 

cyfrowych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój 

turystyki. Budowana jest multimedialna aplikacja na urządzenia mobilne – przewodnik po 

subregionie tarnowskim. Aplikacja będzie wspomagać zwiedzanie miasta i regionu oraz 

poznawanie ich historii. 

Digitalizacji poddanych zostanie 100 obiektów trójwymiarowych, będących 

elementami dziedzictwa regionalnego, 50 zabytków architektonicznych, 30 pomników 

przyrody, 20 atrakcji turystycznych. Obiekty dziedzictwa kultury poddane zostaną 

skanowaniu przestrzennemu przy użyciu mobilnej infrastruktury skanowania 3D. 

Powstające w ramach projektu aplikacje mobilne i portale zapewnią atrakcyjny dostęp 

do treści i multimediów regionalnych zasobów architektonicznych, sakralnych, 

nekropolitalnych i kulturowych, wykorzystując geopozycjonowanie, dynamiczne 

porównywanie podkładów skaningu laserowego i innych podkładów cyfrowych. 

Poprzez digitalizację tych zasobów, ich archiwizację w formie cyfrowej  

i udostępnienie dla użytkowników zewnętrznych publicznie dostępne będą informacje 

zawarte w dokumentach przechowywanych w archiwum MZC, tj. w kartach zgonów (których 

obecnie w archiwum znajduje się ok. 45 tys.), czyli dokumentach sporządzanych przy okazji 

pochówku, odpowiadających aktom zgonu, oraz w księgach cmentarnych długich – 

dokumentach zawierających informacje na temat miejsca pochówku zmarłego. 

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu pn. Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa 

– GENEATAR, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.1.2 

„Cyfrowe zasoby regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na Lata 2014-2020.  
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W 2018 r. dokończono digitalizację zasobów Miejskiego Zarządu Cmentarzy, 

zakupiono infrastrukturę niezbędną do realizacji projektu oraz przeprowadzono przetarg na 

dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania cyfrową treścią 

zasobów dziedzictwa kulturowego subregionu tarnowskiego. 

Pełna wartość projektu to 1 042 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 885 699, 96 zł. 

 

7.2. Centrum Usług Wspólnych 
 

Pomysłodawcą powstania Centrum Usług Wspólnych i liderem projektu jest miasto 

Tarnów. W projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski 

oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, 

Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, 

Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno. Okres realizacji projektu to lata 

2016-2018. Wartość całego zadania wyniesie 9.958.800 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

6.200.565,81 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na Lata 2014-2020.  

Projekt zintegruje platformy samorządowe i usprawni przepływ informacji pomiędzy 

urzędami i ich wydziałami. Dzięki intuicyjnej aplikacji mieszkańcy bez wychodzenia z domu 

będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa 

załatwiana przez nich w danym urzędzie lub np. stan wszystkich swoich rozliczeń z urzędem. 

Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm informujący o zbliżającym się terminie 

płatności. 

Celem głównym projektu jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów 

przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Centrum 

Usług Wspólnych nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych 

technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić, 

działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami. 

Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę 

doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach.  

W ramach projektu powstanie nowoczesna serwerownia, zbudowana zostanie także 

niezbędna infrastruktura techniczna. W 2018 r. kontynuowano prace nad utworzeniem 

Centrum Usług Wspólnych – wybrano i podpisano umowy z wykonawcami. Kontynuowano 

rozpoczęte w 2017 r. prace wdrożeniowe i konfiguracyjne w węzłach lokalnych JST i węźle 

centralnym CUW oraz w budowie zespołu systemów finansowo-księgowych. Zakupiono  

i zainstalowano infrastrukturę węzła centralnego CUW, systemy bezpieczeństwa 

teleinformatycznego węzłów lokalnych JST, zbudowano system zarządzania 

bezpieczeństwem subregionalnej sieci, systemy wspomagania zadań ABI, systemy dozoru 

teleinformatycznego. 

Rozpoczęto instalację zakupionych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego 

węzła centralnego CUW, doposażenia infrastruktury węzłów lokalnych JST, budowę 

systemów centralnego przetwarzania danych: systemu - repozytorium cyfrowych 

dokumentów, centralnego systemu integrującego obiegi dokumentów lokalnych oraz 

systemów lokalnego przetwarzania danych - komponentów ESOD, e-Rady i komponentów 

integracyjnych. 

Wydatki 2018: 4.738.127,60 zł. Dochody 2018: 3.312.010,09 zł. Dotacje dla partnerów 

(refundacja poniesionych wydatków): 955.859,41 zł. 
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7.3. Integracja e-usług w informacji przestrzennej 
Projekt Rozbudowy Zintegrowanych e-Usług w Informacji Przestrzennej, jak sama 

nazwa wskazuje, przewiduje dostosowanie publicznych rejestrów danych przestrzennych  

w zakresie ewidencji gruntów i budynków EGIB, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu GESUT i danych o obiektach topograficznych BDOT500 do obowiązujących 

przepisów oraz budowę mechanizmów związanych z udostępnieniem przez miasto usług 

danych przestrzennych. 

Utworzone będzie cyfrowe repozytorium dokumentacji geodezyjno–kartograficznej. 

Zakupiona zostanie ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości, cyfrowe zdjęcia ukośne, lotniczy 

skaning laserowy, numeryczny model terenu i model pokrycia terenu, co podniesie 

atrakcyjność prezentowanych danych.  

W ramach projektu utworzone zostaną dwa portale, w tym:  

- do transferu danych EGIB, GESUT, BDOT500 do systemu Małopolskiej Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej, a tym samym nastąpi wdrożenie trzech wewnątrzadministracyjnych  

e-usług w relacji A2A;  

- dostępowy geodezji i nieruchomości, udostępniający usługi cyfrowe interesariuszom 

zewnętrznym, tj. interesantom, gestorom, zespołowi narad koordynacyjnych, geodety, 

komornika, rzeczoznawcy, oferujących 10 usług elektronicznych na trzy oraz cztery e-usługi 

na tzw. czwartym poziomie dojrzałości; 

Opisane powyżej usługi elektroniczne stanowią uzupełnienie usług projektowanych  

i udostępnianych centralnie, a ich wdrożenie zgodnie z harmonogramem realizacji działań 

projektowych i podpisanymi umowami przewidywane jest pod koniec 2019 roku. 

W przypadku usług przestrzennych ich udostępnienie będzie realizowane sukcesywnie  

w ramach transponowania i uzupełniania danych przestrzennych, będących elementami 

ustawowych rejestrów referencyjnych. 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 (poddziałanie 2.1.4) - podpisanie umowy 

RPMP.02.01.04-12-0079/16-00-XVII/2/FE/17 nastąpiło w dniu 01.02.2017 roku. Wartość 

projektu wynosi 4 784 310.42 zł. 

Źródła finansowania projektu zawarto w tabeli poniżej. 

Wartość umowy  4 784 310,42 

Dofinansowanie  90% 4 305 879,38 

Unia Europejska  94,44% 4 066 472,48 

BP UMWM 5,56% 239 406,89 

BP UW  10% 436 030,11 

GMT   42 400,93 

 

W ramach projektu należy dostosować do obowiązujących przepisów publiczne rejestry 

danych przestrzennych (baz danych) w zakresie: 

a) ewidencji gruntów i budynków (EGIB),  

b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),  
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c) danych o obiektach topograficznych (BDOT500), 

d) należy również stworzyć cyfrowe repozytorium operatów geodezyjnych poprzez 

wykonanie skanowania operatów geodezyjnych, zaindeksowanie cyfrowych dokumentów 

składowych operatów geodezyjnych oraz nadanie im zakresów przestrzennych  

z georeferencją z równoczesnym importem ich do bazy dokumentów cyfrowych systemu 

EWID 2007. 

Dysponując bazą danych przestrzennych poszerzoną o wysokorozdzielczą 

ortofotomapę, cyfrowe zdjęcia ukośne, lotniczy skaning laserowy, numeryczny model terenu  

i model pokrycia terenu, stworzone będą portale dostępowe dla transferu danych: EGIB, 

GESUT, BDOT500 do Systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz 

dostępowy dla geodezji i nieruchomości, zawierający sześć paneli dedykowanych 

interesariuszom zewnętrznym pod nazwą:  

a) gestora - umożliwiający prezentowanie wyników prac geodezyjnych aktualizujących bazę 

GESUT, 

b) narad koordynacyjnych - umożliwiający projektantom sieci uzbrojenia terenu, gestorom 

lub podmiotom wymienionym w art. 28b ust. 3 pkt. 3, 4 zgłaszanie potrzeb uzgodnienia 

przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

c) geodety - umożliwiający zgłaszanie roboty geodezyjno-kartograficznej, składanie 

zawiadomienia o wykonaniu prac, składanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę prac, 

d) interesanta - umożliwiający złożenie stosownego wniosku w formie elektronicznej  

o: nadanie nazw ulicom, placom, skwerom, itp., nadanie numeru porządkowego, 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmiana prawa  

w 2018 ograniczyła możliwość realizacji tego działania), zakup działki uzupełniającej, 

wydanie wyrysów, wypisów i innych dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego, 

wydzierżawienie nieruchomości komunalnej lub Skarbu Państwa, nabycie lokalu, 

e) komornika - umożliwiający udzielanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu 

majątkowego (posiadania nieruchomości) osób, w stosunku do których prowadzone są 

postępowania komornicze, 

f) rzeczoznawcy - umożliwiający złożenie wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen  

i wartości. 

Powyższe komponenty umożliwią udostępnienie przez urząd usług danych 

przestrzennych, tj. wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych. Zdalny 

kontakt z urzędem umożliwi zamówienie dokumentu, mapy lub zaświadczenia, pochodzących 

z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz załatwienie niektórych spraw, co w znacznym 

stopniu ułatwi i przyśpieszy czynności związane z pozyskaniem potrzebnych dokumentów. 

Na potrzeby sprawnego funkcjonowania całego systemy informacji geoprzestrzennej 

będzie zakupiony lub wymieniony sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem 

uzupełniającym. 

W 2018 zrealizowano prace związane z zakupem sprzętu informatycznego poprzez 

zakupienie, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

(procedura przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, 

postępowanie przetargowe WIN.271.7.2017). W ramach umowy 575/2018 z dnia 23.03.2018 

dostarczono poniższe komponenty: 

a) szafa teleinformatyczna, 

b) obudowa do serwerów Blade - 2 szt., 

c) serwer Blade - 2 szt., 
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d) switch Fiber Channel - 2 szt., 

e) switch Ethernet, 

f) serwer do back-upu, 

g) biblioteka taśmowa, 

h) urządzenie UTM, 

i) zasilacz awaryjny, 

j) elementy uzupełniające. 

  Umowę na zakup infrastruktury informatycznej zakończono w dniu 02.07.2018 r. 

Dla potrzeb realizacji zadania związanego z modernizacją bazy EGIB w 2018 

ogłoszono postępowanie przetargowe WGE. 271.10.2017 (procedura przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych) pod nazwą 

„Modernizacja bazy EGIB prowadzonej dla Gminy Miasta Tarnowa celem dostosowania 

bazy danych ewidencyjnych do postaci zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym 

danych określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 

1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 

Ogłoszono przetarg w dniu 23.01.2018 r., otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.03.2018 r. 

Umowę 3/2018 podpisano w dniu 23.04.2018 r. Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie  

z harmonogramem do umowy nastąpiło w dniu 25.10.2018 r. 

W ramach realizacji prac objętych w/w postępowaniem przetargowym wykonawca 

zewnętrzny zrealizował: 

ETAP I - walidację plików GML bazy EGiB. 

Efektem prac realizacji ETAPU I było wskazanie braków, rozbieżności oraz błędów - 

obiektów i identyfikatorów elementów bazy EGIB, oraz określenie ich lokalizacji poprzez 

przypisanie braków, rozbieżności oraz błędów do konkretnego obiektu bazy EGIB. 

Wykonanie powyższych prac polegało na przeprowadzeniu walidacji plików GML odrębnie 

dla każdego obrębu ewidencyjnego miasta Tarnowa. 

ETAP II – Aktualizacja bazy EGIB. 

1. Usunięcie braków, rozbieżności oraz błędów wskazanych i określonych w ramach prac 

ETAPU I wraz z doprowadzeniem bazy EGIB do zgodności z rozporządzeniem (walidacja 

plików GML bazy EGIB). 

2. Aktualizacja w zakresie danych dotyczących: 

a) działek ewidencyjnych, 

b) budynków, 

c) nieruchomości lokalowych, 

d) podmiotów ujawnionych w ewidencji. 

Wymienioną umowę sfinalizowano oraz rozliczono z Instytucją Zarządzającą (IZ- Kraków)  

w grudniu 2018 r. 
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Od października 2017 r. do września 2018 r. wykonano prace związane z 

przygotowaniem przetargu pod nazwą: „Budowa cyfrowego repozytorium operatów 

GODGiK, utworzenie i aktualizacja baz danych GESUT, utworzenie i aktualizacja baz 

danych BDOT dla Gminy Miasta Tarnowa”. Numer postępowania przetargowego - 

WGN.271.05.2018. 

W ramach prac przygotowawczych wykonano kompleksowy spis z natury istniejących 

materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjno – kartograficznym MODGiK w Tarnowie 

w postaci: operatów geodezyjnych, map przeglądowych, zarysów pomiarowych, map 

jednostkowych, map uzupełniających i innych materiałów zgromadzonych w zasobie 

geodezyjno – kartograficznym. 

Przeprowadzono działania związane z nadaniem atrybutu „rodzaj pracy geodezyjnej” 

dla operatów geodezyjnych przyjętych przed 2015 (rok rozpoczęcia działania systemu 

informatycznego EWID 2007) celem określenia ilości operatów geodezyjnych dla 

poszczególnych rodzajów prac, które będą wykorzystane do stworzenia baz danych 

funkcjonujących w systemie informatycznym EWID 2007 ( EGIB, GESUT, BDOT). 

Opracowano dokumentację przetargową dla postępowania WGN.271.05.2018 (SIWZ  

z załącznikami, SOPZ z załącznikami, JEDZ). 

Ogłoszenie przetargu z wykorzystaniem witryny TED (Tenders Electronic Daily) 

„Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” oraz BiP UM Tarnów nastąpiło  

w dniu 17.10.2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.11.2018 r. 

W ramach prac przygotowawczych w okresie lipiec - wrzesień 2018 r. ogłoszono 

dialog techniczny związany z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, których 

przedmiotami będą dostawy i usługi związane z umową nr RPMP.02.01.04-12-0079/16-00-

XVII/2/FE/17 pn: „Integracja e-usług w informacji przestrzennej w ramach Osi Priorytetowej 

2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na Lata 2014-2020. 

Celem dialogu było pozyskanie informacji w zakresie działań projektowych  

z podziałem na następujące bloki tematyczne: 

a) opracowanie procedur wymiany danych z CUW, 

b) modernizacja platformy ZSIP, 

c) opracowanie mechanizmów importu danych, 

d) zakup aplikacji użytkowych, 

e) uruchomienie portali dostępowych, 

f) organizacja obiegu dokumentów. 

Do końca roku 2018 nie rozstrzygnięto przetargu WGN.271.05.2018. Obecnie trwa ocena 

złożonej oferty.W trakcie realizacji jest projekt „Integracja e-usług w informacji 

przestrzennej”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 (poddziałanie 2.1.4). Wartość 

zadania wynosi 4 784 310,42 zł, wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu 

państwa w dyspozycji marszałka województwa to 4.305.879,34 zł, a 10% wkładu własnego 

do kosztów bezpośrednich zapewnił wojewoda małopolski. Zakończenie realizacji projektu 

przewidziano w 2021 roku. 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 129 

 

8. INWESTYCJE 
 

8.1. Inwestycje prowadzone przez Wydział Infrastruktury 

Miejskiej 

 

8.1.1. Projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków UE i innych źródeł 

zewnętrznych. 

 

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie 

 

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 podpisano dn. 05.05.2017. Okres realizacji 

to lata 2015-2019. Wartość całkowita zadania wynosi 9.424.049,71 zł. Wnioskowano  

o dofinansowanie w kwocie 4.944.365,87 zł (75% kosztów kwalifikowanych). 

Celem projektu jest powstrzymanie procesu postępującej degradacji infrastruktury 

zabytkowego Parku Strzeleckiego w Tarnowie oraz zwiększenie jego atrakcyjności  

i funkcjonalności dla lokalnego i zewnętrznego odbiorcy. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. 

poprzez odrestaurowanie i konserwację zdegradowanych zabytkowych elementów parku, 

poprawę ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni oraz eksponowanie wartości kulturowych  

i estetycznych parku, uporządkowanie i zachowanie różnorodności biologicznej parku, 

wprowadzenie nowych funkcji i możliwości rozszerzenia dla już prowadzonej aktywności 

kulturalnej, poprawę bezpieczeństwa użytkowania.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. promocję projektu, opracowanie 

dokumentacji budowlanej, powykonawczej i dokumentacji niezbędnej do wniosku  

o dofinansowanie oraz roboty budowlane, prace konserwatorskie i renowacyjne. 

Zaplanowano modernizację i przebudowę alejek parkowych, renowację: bramy wejściowej, 

budowli przy bramie wejściowej, fontanny, mauzoleum, ogrodzenia parku, modernizację 

ogrodzenia stawu, utworzenie Sensorycznego Ogrodu Sztuki, przebudowę oświetlenia  

i iluminacji oraz instalacji wod.-kan. fontanny wraz z budową instalacji filtrowania wody  

w stawie, nadzór autorski i inwestorski. Prace dotyczące zagospodarowania terenów 

zielonych obejmą wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, 

wysadzenia drzew, krzewów i bylin w parku i Sensorycznym Ogrodzie Sztuki oraz zakładanie 

trawników z nawożeniem na terenie parku. 

06.03.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, prac 

konserwatorskich i renowacyjnych oraz prac dotyczących zagospodarowania terenów 

zielonych w Parku Strzeleckim. W 2018 r. rozpoczęto modernizację i przebudowę alejek 

parkowych, renowację fontanny i mauzoleum, ogrodzenia parku, modernizację ogrodzenia 

stawu, prace przy Sensorycznym Ogrodzie Sztuki, oświetleniu parkowym i iluminacji, 

przebudowie instalacji wod.-kan. fontanny oraz budowie instalacji filtrowania wody w stawie. 

Dokonano wycinki drzew i krzewów, rozpoczęto prace pielęgnacyjne w drzewostanie, 

wysadzanie drzew, krzewów i bylin. Zakończono renowację bramy wejściowej i budowli przy 

bramie wejściowej. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz inspektor prac 

konserwatorskich nadzorowali prowadzone roboty budowlane. Wykonano i ustawiono  

w parku tablice pamiątkowe. Do końca 2018 roku wykonano ok. 70% prac. 

Wydatki 2018: 5.952.126,50 zł. Dochody 2018: 1.327.229,31 zł. 
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Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową 

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na Lata 2014-2020 podpisana została dnia 07.04.2017 r. Okres realizacji 

projektu to lata 2013-2019. Wartość zadania wyniesie 27.284.230,80 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 13.232.671,28 zł (85% kosztów kwalifikowanych). 

Celem projektu jest stworzenie warunków do realizacji przez Zespół Szkół Muzycznych  

w Tarnowie pełnej oferty kulturalnej, w tym dużych koncertów i festiwali, dzięki 

wybudowaniu profesjonalnej sali koncertowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz 

zakupowi odpowiedniego wyposażenia. 

W zakres przedmiotowy projektu wchodzą: przygotowanie projektu, nadzór 

inwestorski, promocja, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych oraz wyposażenie budynku  

z salą koncertową i salą baletowo-rytmiczną wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem 

Domu Perkusisty. Roboty budowlane obejmują: prace budowlane, instalacje sanitarne, 

instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne węzeł cieplny, instalacje  

i oświetlenie zewnętrzne, niskie prądy CCTV, GDP, zagospodarowanie terenu poprzez 

obiekty małej architektury, parkingi, drogi, chodniki, zieleń, boisko i plac zabaw. 

Zaplanowano również zakup wyposażenia budynku i sprzętu oświetlenia scenicznego, 

instalację audio-video oraz elektroakustykę. 

11.06.2018 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę 

wyposażenia, które wymaga montażu przez wykonawcę robót budowlanych. W 2018 r. 

rozpoczęto prace budowlane: roboty żelbetowe i murowe, prace przy posadzkach, prace przy 

instalacjach kanalizacji deszczowej, prace przy konstrukcji stalowej i z drewna klejonego, 

prace przy instalacji wod.-kan., instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji 

deszczowej, instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

Wykonana została koncepcja i projekt konstrukcyjny organów piszczałkowych do sali 

koncertowej – umowę z wykonawcą podpisano dn. 20.11.2018. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej  

i instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych nadzorowali prowadzone roboty 

budowlane. Wydatki 2018: 5.378.104,81 zł. Dochody 2018: 518.306,84 zł. 

Zadanie wieloletnie. Zaawansowanie prac na koniec 2018 roku wynosiło 20%. 

Powodem niższego, niż zakładano, wykonania była konieczność powtórzenia postępowania 

przetargowego oraz uzyskania zgody od IZ na zwiększenie budżetu projektu. 

 

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna”  

w Tarnowie  

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony 

w listopadzie 2016 roku, natomiast umowa o dofinansowanie została podpisana  

6 października 2017 r. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2018-2020. 

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb 

przedsiębiorców poprzez niwelację i odwodnienie terenów, a także budowę infrastruktury 

drogowej i sieciowej dla tworzonych dwóch kompleksów - pierwszy SAG „Piaskówka”, 

drugi SAG „Komunalna”. Na terenach obu ww. kompleksów realizowany będzie układ 

drogowy wraz z jego włączeniem do dróg miejskich. Drogi będą wyposażone w chodniki, 

odwodnienie, w obu przypadkach do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek 

inwestycyjnych i oświetlenie. Drogi będą publicznymi drogami gminnymi. SAG będą 

wyposażone w sieci wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla lokalizacji 

przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. W ramach kosztów 
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niekwalifikowanych oba tereny zostaną wykarczowane (obecnie powyższe tereny zarośnięte 

są przez zieleń średnią i wysoką) oraz przeprowadzona zostanie niwelacja terenu.  

Po zakończeniu inwestycji utworzone zostaną dwa kompleksy kompletnie 

wyposażonych terenów SAG. Koszt całkowity projektu wynosi wg umowy: 11.605.105,29 zł, 

natomiast 7.404.516,75 zł sfinansowane zostanie z funduszy europejskich. 

Powierzchnia całkowita SAG „Piaskówka”– 5,95 ha, w tym działki inwestycyjne 4,77 

ha. Powierzchnia całkowita SAG „Komunalna”– 12,91 ha, w tym działki inwestycyjne 12,13 

ha.  

W 2018 roku wykonano badania gruntowo-wodne na posadowienie obiektów w SAG 

„Piaskówka” oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego udzielono 

zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla SAG 

„Piaskówka”. Wartość zamówienia - 8 999 000,00 zł. Po podpisaniu umowy rozpoczęto etap 

projektowy, po zakończeniu którego wykonawca wystąpi o uzyskanie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu wymaganych decyzji w 2019 r. zostaną 

wykonane roboty budowlane, termin realizacji zadania do 15.10.2019 r.  

W 2019 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie 

Wykonawcy SAG „Komunalna” również w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin 

realizacji zadania do 31.05.2020 r. 

 

Nowe Przestrzenie Zdarzeń  

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, poddziałanie 11.01.01. - rewitalizacja 

głównych ośrodków miejskich, na podstawie umowy podpisanej 7 maja 2018 r. Wartość 

uzyskanego dofinansowania to 13 737 334,99 zł (w tym 11 905 690,32 zł - środki 

europejskie, oraz 1 831 644,67 zł - środki krajowe z budżetu państwa). 

Projekt obejmuje szereg zadań dotyczących rewitalizacji zabytkowego centrum Tarnowa. 

• Rewitalizacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4 – z uwagi 

na dwukrotny brak rozstrzygnięcia przetargu rozpoczęcie prac planowane jest na rok 

2019. Roboty budowlane będą obejmować przebudowę ze zmianą sposobu 

użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego z usługami przy ulicy 

Rynek 4 w Tarnowie wraz z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, tj. stworzenie parku edukacyjnego z interaktywną 

ekspozycją przybliżającą prawa matematyki, fizyki i chemii, w których gromadzone 

będą ekspozycje poświęcone dziedzinom nauki.  

• Renowacja murów miejskich w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej w rejonie 

Małych Schodów – prace rozpoczęto końcem 2017 r. W roku 2018 wykonano główne 

roboty budowlane, polegające na renowacji tzw. Małych Schodów oraz murów 

miejskich po stronie zachodniej. Zaawansowanie prac na koniec 2018 roku wynosiło 

70%. W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 387 792,53 zł. W 2019 roku 

planowane jest zakończenie zadania poprzez dokończenie renowacji murów po 

zachodniej stronie, wykonanie robót renowacyjnych przy murach po wschodniej 

stronie oraz wykonanie iluminacji murów. 

• Remont ulicy Kapitulnej – prace rozpoczęto w 2017 r., w roku 2018 inwestycja 

została zrealizowana w całości, prace obejmowały remont istniejącej, zniszczonej 

zabytkowej nawierzchni z łupanego kamienia bazaltowego, remont chodników, 

remont zjazdów do posesji, zabezpieczenie i remont sieci uzbrojenia terenu, remont 

istniejących elementów odwodnienia.  

• Remont ulicy Krótkiej - realizacja zadania planowana jest w 2019 roku. 
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• Remont placu Kazimierza - prace rozpoczęto w 2018 r., obejmowały roboty 

przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie ulicy, wykonanie 

podbudowy, w tym zabezpieczenia wykopów po badaniach archeologicznych.  

W 2019 roku planowane jest zakończenie zadania poprzez wykonanie nawierzchni 

placu z kostki granitowej oraz nawierzchni chodników z płyt granitowych. 

• Remont ulicy Katedralnej – realizacja zadania planowana jest w 2019 roku. 

• Remont płyty rynku – realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.  

• Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem 

zabytkowej półbaszty- roboty realizowane są od maja 2018 r., wykonano część robót 

budowlanych, które będą kontynuowane w roku kolejnym. W 2018 roku 

przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót 

budowlanych. Zakres robót obejmował rozbiórkę części nadziemnej budynku, 

przebudowę istniejących piwnic i klatki schodowej wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania oraz budową pawilonu na Multimedialne Centrum Artystyczne (dla 

Tarnowskiego Centrum Kultury) oraz zagospodarowanie placu niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce przy ul. Wałowej 25 w Tarnowie. Zaawansowanie 

prac na koniec 2018 roku wynosiło 70%. W 2019 roku planowane jest dokończenie 

zadania i wyposażenie obiektu. 

• Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej – realizacja zadania planowana 

jest w 2019 roku.  

 

Modernizacja Amfiteatru Letniego przy ul. Kopernika w Tarnowie 

 

W roku 2018 zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja amfiteatru przy ul. 

Kopernika w Tarnowie” w ramach poddziałania 6.1.3 „Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020.  

Dzięki jego realizacji wybudowane zostały widownia amfiteatru w postaci pięciu 

sektorów indywidualnych (275 miejsc stałych i 116 dodatkowych), pawilon kawiarniany, 

toalety i budynek magazynu. Wykonane zostały nawierzchnie utwardzone oraz 

zagospodarowanie terenów zielonych, a także instalacja elementów infrastruktury 

multimedialnej i informacyjnej, instalacja oświetlenia terenu i technicznego oświetlenia 

sceny. Wykonano instalacje, wybudowano przyłącza i przebudowano kolidujące sieci.  

W ramach inwestycji wybudowano także ogrodzenia i przebudowano istniejące ogrodzenie. 

Amfiteatr odzyskał dawny blask, obecnie można w nim organizować szereg wydarzeń 

kulturalnych, których realizacja w innych lokalizacjach jest problematyczna. Obiekt jest 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Pełna wartość projektu to prawie 2 mln 400 tys. zł brutto, w tym dofinansowanie:  

744 857,64 zł. W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 1 679 351,31 zł. Zadanie zostało 

zakończone i odebrane.  

 

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap II 

 

Jest to projekt partnerski, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 (poddziałanie 6.3.1). Liderem projektu jest 

Tarnowska Organizacja Turystyczna, natomiast partnerami są gminy: Borzęcin, Czchów, 

Iwkowa, Pleśna, Ciężkowice, Gmina Miasta Tarnowa i powiat dąbrowski. Celem głównym 
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projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu 

tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  

W 2018 roku zakończono tarnowską część projektu, która obejmuje budowę na Górze 

Św. Marcina budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku, wyposażonego w 10 bieżni, szatnie 

i sanitariaty dla potencjalnych biegaczy, oraz parkingu na 18 miejsc, drogi rowerowej, 

chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury, a także stworzenie infrastruktury 

technicznej obejmującej oświetlenie terenu i monitoring, sieć elektroenergetyczną, 

wodociągową, gazową, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach projektu powstała 

też 220 - metrowa droga rowerowa oraz ścieżka rowerowa o długości 1 707 m, która 

przewidziana jest do uprawiania jazdy na rowerach górskich (także dostosowana jako trasa 

typu MTB). Wartość zadania realizowanego przez GMT wynosi 2 004 134,09 zł. 

Dofinansowanie tarnowskiej części opiewa na kwotę 949.863,73 zł. 

 

Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie 

 

Wniosek o dofinansowanie złożony 30 sierpnia 2018 r w ramach. Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na Lata 2014-2020 do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość zadania: 9 487 851,73 zł, dofinansowanie:  

6 603 851,60 zł. 

Projekt obejmuje: 

1. odbudowę – renaturyzację koryta Starego Wątoku w km 0+417 do km 1+006, tj. odcinka 

o długości w osi koryta wynoszącej 589 mb. Prace budowlano-montażowe związane  

z remontem odcinka potoku Stary Wątok obejmą cały przekrój koryta, tj. dno, skarpy 

wraz z zielenią niską oraz likwidacją istniejących lokalnych prowizorycznych umocnień 

skarp - reprofilację dna i skarp, budowę zabezpieczeń przeciwerozyjnych; 

2. budowę przepompowni nadmiaru wód opadowych w okresie nawałnic o konstrukcji 

żelbetowej, zabudowaną w ciągu koryta potoku Stary Wątok jako konstrukcja 

podziemna; 

3. obiekty towarzyszące: 

- zbiornik dopływowy przed pompownią wód na korycie potoku, 

- wlot wód opadowych (ściany czołowej) o konstrukcji żelbetowej, 

- towarzyszące orurowanie, 

- plac manewrowy/postojowy dla pojazdów obsługujących pompownię, 

- zjazd z drogi publicznej wraz z drogą wewnętrzną, 

- przyłącza infrastruktury niezbędnej do obsługi pompowni, 

- ogrodzenie wokół obiektu pompowni, 

- tymczasowy kanał obiegowy o długości około 80m (na czas realizacji projektu). 

W marcu 2019 roku wpłynęła informacja o wyborze projektu do dofinansowania. Trwają 

przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.  

 

8.1.2. Pozostałe inwestycje realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej  

 

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - przedsięwzięcie planowane do 

realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Obecnie trwa 

postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania w procedurze dialogu 

konkurencyjnego. 

Miejska strefa aktywności sportowej i rekreacji przy ul. Szujskiego - etap II -  

w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 170 970 zł. Zrealizowany zakres zadania 
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obejmował rozbiórkę dwóch budynków, tj. budynku dawnej stołówki (warsztatu) oraz 

nieużytkowanej stacji trafo. 

Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej – w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 20 910 zł. Opracowano dokumentację projektową. W związku z tym, że 

planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym szczególnym zagrożeniem powodzią, 

zaistniała konieczność wykonania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania zgody Wód 

Polskich na realizację zadania. Aby ograniczyć lub wyeliminować koszty związane  

z zabezpieczeniem potoku Wątok, dokonano zmian w dokumentacji projektowej i wystąpiono 

o zgodę do Wód Polskich. Planowana realizacja zadania w 2019 roku. 

Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Ks. Skorupki (przy 

budynku Zespołu Szkół Niepublicznych i boisku ogólnodostępnym wielofunkcyjnym) – 

w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 104 611,15 zł. Zakres inwestycji obejmował: 

budowę parkingu (z przebudową istniejącego chodnika) z wyznaczonymi miejscami 

postojowymi dla 16 samochodów osobowych (w tym jednego dla osób niepełnosprawnych), 

rozebranie istniejącego ogrodzenia terenu szkolnego (z kształtowników stalowych na cokole 

betonowym) oraz jego odtworzenie (o wysokości 1,8m) wzdłuż nowego chodnika, usunięcie 

kolizji i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, nasadzenie 10 drzew. 

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej z lokalami wyborczymi do 

potrzeb osób niepełnosprawnych - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 152 388 zł. 

Inwestycja została zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych 

polegających na dostosowaniu wejść w pięciu budynkach użyteczności publicznej z lokalami 

wyborczymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:  

w Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Jasnej 6, Żłobku nr 12 - ul. Do Prochowni 20, 

Przedszkolu Publicznym nr 21 przy ul. Burtniczej 11, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

na osiedlu Legionów H. Dąbrowskiego 16, Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie przy ul. 

Szewskiej 7. 

Utwardzenie terenu pomiędzy ul. Wiśniową i Kalinową - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 54 823,38 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres zamówienia 

obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu gruzem  

i tłuczniem przy ul. Kalinowej i Wiśniowej w Tarnowie. Ponieważ większość terenów 

planowanych pod drogę jest własnością prywatną, ograniczono zakres inwestycji do terenów 

będących własnością GMT. 

Rozbudowa cmentarza w Tarnowie- Klikowej - w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 557 085,31 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres robót obejmował 

ukształtowanie i niwelację terenu, budowę kolejnych kwater wraz z uzbrojeniem, wykonanie 

alejek pomiędzy kwaterami, wykonanie kanalizacji opadowej, instalacji wodociągowej  

z punktami czerpalnymi, oświetlenia terenu, zagospodarowania terenu zielenią. 

Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego 

Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano  

183 177,93 zł. Zadanie wieloletnie. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową.  

W 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane, których zakres obejmuje remont i przebudowę 

pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. 

Nowej 4 celem utworzenia Strefy Bezpośredniej Obsługi Mieszkańców na poziomie parteru 

wraz z archiwum i składnicami podręcznymi na poziomie piwnic. Mniejsze wykonanie 

zostało spowodowane wydłużeniem procedury wyboru wykonawcy inwestycji (umowa  

z wykonawcą została podpisana dopiero pod koniec października). 

Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 na potrzeby straży 

miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 

2 755 273,17 zł. Inwestycja wieloletnia została zrealizowana. Zakres zadania obejmował 

rozbiórkę istniejących kondygnacji nadziemnych (parter i piętro) przy pozostawieniu piwnic 
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oraz przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowo-administracyjnego. 

Powierzchnia użytkowa całego budynku – 1099,11 m2, kubatura 5051 m3. Przy głównym 

wejściu do budynku wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy 

zlokalizowany jest zespół szatni męskich i damskich, pomieszczenia socjalne, siłownia oraz 

pomieszczenia gospodarcze, techniczne i porządkowe. Na parterze jest część wejściowa do 

budynku w postaci hallu, dyżurki oraz klatki schodowej, część administracyjno-biurowa  

i socjalno-sanitarna oraz serwerownia i monitoring. Kwota 303,07 zł, przeznaczona na opłatę 

przyłączeniową, została umieszczona w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2018 roku. 

Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do 

budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 na potrzeby straży miejskiej i Centrum 

Zarządzania Kryzysowego - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 94 971,13 zł. 

Inwestycja została zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż 

wolnostojącego zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi instalacjami na 

potrzeby straży miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kwota 1591,13 zł, 

przeznaczona na opłatę przyłączeniową, została umieszczona w wydatkach, które nie 

wygasają z upływem 2018 roku. 

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18 - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 5 107 633,89 zł. Inwestycja wieloletnia została zrealizowana.  

W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.  

W 2018 roku wykonano roboty budowlane, których zakres obejmował rozbudowę  

i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania jednego pomieszczenia Szkoły 

Podstawowej nr 18 w Tarnowie o salę wielofunkcyjną z infrastrukturą techniczną. Gabaryty 

wykonanego obiektu: długość - 37,28 m, wysokość - 9,96 m, szerokość - 30,72 m (łącznie  

z dobudowanym zapleczem i łącznikiem - 42,36m), wyposażenie w instalacje: wod.-kan., 

teletechniczną, p-poż, wentylacji mechanicznej, elektryczną. 

Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9 - 

opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 38 900 zł. Opracowano projekt koncepcyjny (urbanistyczny  

i architektoniczny) dla rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 9 o salę 

gimnastyczną oraz budowy zespołu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Realizacja zadania planowana jest w latach następnych. 

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

wraz z opracowaniem dokumentacji - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 5 000 zł. 

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przeprowadzono trzy postępowania 

przetargowe, pierwsze na wykonanie boiska do piłki nożnej i dwa postępowania na 

wykonanie boiska do koszykówki. Przetargi unieważniono ze względu na ceny ofert 

przekraczające dwukrotnie kosztorys inwestorski i środki zapisane w planie finansowym 

budżetu miasta. 

Modernizacja fundamentów oraz modernizacja stropów w Przedszkolu 

Publicznym nr 34 - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 424 149,99 zł. Inwestycja 

została zrealizowana. Opracowano uproszczoną dokumentację projektową oraz wykonano 

roboty budowlane, których zakres obejmował roboty naprawcze ścian i stropów 

wewnętrznych oraz roboty naprawcze i modernizację sieci drenażowej w związku  

z zawilgoceniem ścian piwnic. 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola 

Publicznego nr 15. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, jednak z uwagi na brak zgody 

od prywatnego właściciela działki na odprowadzenie wód opadowych zaszła konieczność 

dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2019 

roku. 
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Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego 

nr 24 do obowiązujących przepisów p.poż. - ekspertyza i projekt - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 24 435 zł. W 2018 roku wykonano ekspertyzę oraz projekt ochrony 

przeciwpożarowej budynku. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku. 

Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - przygotowano dokumentację do 

przetargu, realizacja planowana jest w latach 2019 - 2020. 

Wykonanie odwodnienia części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

- w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 29 500 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres 

zadania obejmował wykonanie odwodnienia ściany frontowej kuchni wraz  

z zapleczem na odcinku 29 mb., w tym m.in.: rozebranie opaski (obrzeży, kostki brukowej), 

odkopanie ławy i ścian fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, wykonanie 

drenażu, uzupełnienie tynków elewacyjnych. 

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - w 2018 roku 

na inwestycję wydatkowano 2 973 487,26 zł. Inwestycja wieloletnia została zrealizowana. 

Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i budowę wielofunkcyjnej sali sportowej wraz  

z zapleczem, połączonej przewiązką z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  

w Tarnowie, w standardzie budynku pasywnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Powierzchnia użytkowa całego obiektu - 539,98 

m2, w tym sali gimnastycznej - 321,37 m2. 

Remont elewacji budynku ul. Brodzińskiego 8 - III Liceum Ogólnokształcące  

w Tarnowie - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 485 157,70 zł. Inwestycja została 

zrealizowana. Zakres robót obejmował: renowację elewacji wschodniej, północnej oraz 

południowej budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Brodzińskiego 8, naprawę 

uszkodzonych tynków, uzupełnienie detali architektonicznych, malowanie elewacji, wymianę 

wszystkich obróbek blacharskich (parapety i okucia gzymsów) na nowe z blachy tytanowo-

cynkowej, odrestaurowanie parapetów z kamienia, wymianę rynien na nowe z blachy 

tytanowo-cynkowej oraz wykonanie konserwacji rur spustowych, wykonanie renowacji 

balustrad, osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz  

z odtworzeniem chodnika, renowację drewnianych drzwi z oknem od strony wschodniej  

w elewacji frontowej, wykonanie instalacji oświetlenia – iluminacji elewacji frontowej 

budynku. Kwota 232 801,53 zł została umieszczona w wydatkach, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2018 na zapłatę zobowiązań niewymagalnych na koniec roku. 

Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych - w 2018 

roku na inwestycję wydatkowano 224 778,64 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres 

robót obejmował wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymianę pokrycia 

dachowego, obróbek blacharskich, wymianę rynien, montaż siatki ochronnej zabezpieczającej 

przed ptakami. 

Hala sportowa CKZiU w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemicznej - remont 

parkingu oraz montaż żaluzji w hali - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 84 602,59 

zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres robót obejmował geodezyjne wytyczenie 

nawierzchni, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie terenu 

polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wywóz nadmiaru gruntu, 

plantowanie terenu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Kwota 83152,59 zł została 

umieszczona w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na zapłatę 

zobowiązań niewymagalnych na koniec roku. 

Modernizacja kuchni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia kuchennego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 385 

000 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres zadania obejmował roboty w branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi i zabezpieczającymi  



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 137 

w obrębie remontowanych pomieszczeń istniejącej kuchni wraz z zapleczem, montaż nowej 

wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi nawiewno - wywiewnymi. 

Budowa windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 

Granicznej 8a. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania  

z PFRON. Zapisana w budżecie kwota stanowiła wkład własny GMT i była niewystarczająca 

do realizacji inwestycji. 

Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24 -  

w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 2 460 zł. Przeprowadzono postępowanie 

przetargowe, które unieważniono ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty 

przewyższającą kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku. 

Remont dachu budynku Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24 - w 2018 roku 

na inwestycję wydatkowano 374 619,14 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres robót 

obejmował: uzupełnienie elementów więźby dachowej, demontaż starego pokrycia 

dachowego i wykonanie nowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich i rynien, remont 

kominów. 

Przebudowa ogrodu jordanowskiego w Parku Strzeleckim - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 1 814 974,79 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres 

robót obejmował m.in.: demontaż urządzeń istniejącego placu, w tym urządzeń do utylizacji, 

urządzeń do ponownego montażu; wymianę nawierzchni, w tym demontaż istniejącej 

nawierzchni wraz z utylizacją odpadów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

bezfazowej wraz z warstwami podbudowy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu 

zabaw wraz z warstwami podbudowy, wykonanie nawierzchni z tłucznia granitowego wraz  

z warstwami podbudowy, wykonanie nawierzchni toru rowerowego z kostki bezfazowej wraz 

z warstwami podbudowy, wykonanie nawierzchni żwirowej wraz z warstwami podbudowy, 

zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie trawników parkowych siewem, wykonanie 

trawników z rolki, nasadzenie krzewów i drzew, dostawę i montaż urządzeń. 

Dom Kultury na os. Westerplatte - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 41 285 

zł. W 2018 roku opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku oraz projekt rozbiórki. 

Planowana realizacja zadania w 2019 roku. 

Remont kapliczki pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Krakowskiej - w 2018 

roku na inwestycję wydatkowano 85 545,10 zł. Zakres robót obejmował rozbiórkę obiektu, 

podniesienie terenu w celu posadowienia kapliczki na wysokości rzędnej ul. Krakowskiej, 

roboty odtworzeniowe i rewitalizacyjne obiektu, roboty zewnętrzne (opaska, chodnik, 

trawnik). Zaawansowanie prac na koniec roku 2018 wynosiło 80%. Opóźnienie  

w zakończeniu inwestycji wynika z przedłużających się prac restauratorskich stolarki 

drzwiowej zabytkowej kapliczki, a także braku możliwości wykonania polichromii  

w warunkach zimowych. Kwota 85 545,10 zł została umieszczona w wydatkach, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - w 2018 roku 

na inwestycję wydatkowano 1 500 zł. W 2018 roku przeprowadzono postępowanie 

przetargowe i wybrano wykonawcę inwestycji. Zakres zadania obejmuje połączenie 

komunikacyjne pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2  

a budynkiem przy ul. Legionów 14, wymianę i wzmocnienie stropów, wykonanie posadzek 

cementowych i podłóg z desek, wyposażenie budynku w okienny system oddymiania klatki 

schodowej, wykonanie fundamentu pod szybem na platformę dla osób niepełnosprawnych, 

wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, remont kominów, 

wymianę obróbek blacharskich, orynnowania, renowację sztukaterii, posadzki i sufitów, 

renowację i odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej, wymianę pozostałej stolarki 
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drzwiowej i okiennej, osuszenie i izolację ścian piwnic i przyziemia, przebudowę trzech 

zabytkowych pieców kaflowych, renowację elewacji. 

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 8 500 zł. Zapłacono za wykonanie aktualizacji programu 

funkcjonalno-użytkowego, uwzględniającej wniesione uwagi i opinie Ekstraligi Żużlowej  

i PZPN do programu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało 

unieważnione, ponieważ cena najniższej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Renowacja boiska przy siedzibie Rady Osiedla „Westerplatte” – nowa 

nawierzchnia oraz zakup sprzętu - w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 5 289 zł. 

Opracowano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację, 

które zostało unieważnione ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającą 

kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Realizacja 

zadania planowana jest w 2019 roku. 

„Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa amfiteatru wraz  

z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 1 932 026,72 zł. Zadanie wieloletnie. W 2018 roku wykonano etap 

I, który obejmował m.in.: rozbiórkę odcinków istniejących fundamentów, wykonanie 

wykopów, korytowanie, infrastrukturę techniczną, wykonanie plaży oraz boiska do siatkówki 

(dostawa i rozściełanie piasku), budowę schodów wraz z balustradami, wykonanie podjazdu 

dla niepełnosprawnych, ułożenie nawierzchni z porfiru, wykonanie nawierzchni z porfiru – 

chodniki, dojścia, wykonanie oświetlenia obiektu i alejek, montaż kontenerów usługowych, 

montaż drewnianych pergoli, leżaków, montaż sprzętu sportowego, słupków do siatkówki, 

montaż ławek, wykonanie nawierzchni i pomostów z desek kompozytowych, stojaka na 

rowery, koszy na śmieci. Etap II zaplanowano na rok 2019. 

Budowa siłowni plenerowej w Parku Sanguszków - w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 65 580,53 zł. Inwestycja została zakończona. Zakres zadania obejmował 

dostawę i montaż ośmiu podwójnych urządzeń siłowni, dostawę ławek parkowych i koszy na 

śmieci. 

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - os. Niepodległości - w 2018 roku 

na inwestycję wydatkowano 38 315 zł. Ze względu na długi czas oczekiwania na urządzenia 

do siłowni zewnętrznych przesunięto termin zakończenia na 2019 rok. Kwota 38 315 zł 

została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2018. W lutym 2019 r. zadanie zostało zakończone. Zakres zadania obejmował dostawę  

i montaż: 6 urządzeń siłowni zewnętrznych, dwóch ławek, tablicy informacyjnej oraz 

wykonanie nawierzchni żwirowej z obrzeżami. 

Doposażenie Rodzinnej Strefy Rekreacji - os. Nauczycielskie - w 2018 roku na 

inwestycję wydatkowano 25 000 zł. Inwestycja została zrealizowana. Wykonano ogrodzenie 

placu zabaw. 

Strefa rekreacji „Terlikówka” – w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 10 578 zł. 

Opracowano dokumentację projektową. Ponieważ planowana inwestycja znajduje się  

w obszarze objętym szczególnym zagrożeniem powodzią, zaistniała konieczność wykonania 

operatu wodnoprawnego w celu uzyskania zgody Wód Polskich na realizację zadania. Aby 

ograniczyć lub wyeliminować koszty związane z zabezpieczeniem potoku Strusinka, 

dokonano zmian w dokumentacji projektowej i wystąpiono o zgodę do Wód Polskich. 

Planowana realizacja zadania w 2019 roku. 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Parku Sanguszków – 

w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 158 559,89 zł. Zadanie zakończono w czerwcu 

2018 r. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie sieci wodociągowej o długości 104 m, 

wykonanie 5 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 93 m, montaż uzbrojenia 
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wodociągu typu hydranty p.poż. nadziemne, zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową  

i skrzynką uliczną, nawiertki z zasuwą, montaż na wodociągu rur osłonowych PE pod ul. 

Sanguszków oraz w miejscu skrzyżowania z kanałem ciepłowniczym. 

Poprawa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód opadowych i ochronie 

przed powodzią – w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 55 379,58 zł. Wykonano drenaż 

terenu na placu zabaw na os. Nauczycielskim. Opracowano studium wykonalności na 

gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok do wniosku  

o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ. Zapłacono za uzgodnienia z PKP dokumentacji 

projektowej odwodnienia terenu w rejonie przejścia na ul. Głębokiej. 

Budowa Parku Westerplatte wraz z oświetleniem - etap II kontynuacja – w 2018 

roku na inwestycję wydatkowano 208 422 zł. Wykonano alejki betonowe o pow. 560 m2 oraz 

dobudowano 9 lamp oświetleniowych parkowych. 

Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych – w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 490 219,17 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania: 

przebudowano układ wodny i „Słońce” w fontannie na Skwerze ks. J. Popiełuszki, wykonano 

alejkę i odwodnienie na wybiegu dla psów na os. Westerplatte, wykonano domek do 

przewijania dzieci w ogrodzie jordanowskim w Parku im. J. Jakubowskiego - na terenie po 

rozebranym szalecie miejskim - wykonano alejkę i uzupełniono ogrodzenie parku, 

doposażono place zabaw w nowe urządzenia (ul. Kołłątaja, os. Niepodległości, ogród 

jordanowski, ul. Skowronków), opracowano projekty pięciu siłowni plenerowych, 

nawodnienia i oświetlenia ogrodu sensorycznego. 

Budowa placu zabaw na os. Zielonym – w 2018 roku na inwestycję wydatkowano 

122 503 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na warunki atmosferyczne 

(niskie temperatury) wykonawca nie mógł ułożyć nawierzchni elastycznej na placu zabaw, 

dlatego termin zakończenia przesunięto na 2019 rok. Kwota 119 920 zł została umieszczona 

w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

Doposażenie placu zabaw na os. Koszyckim – w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 19 987 zł. Doposażono plac zabaw w nowe urządzenie „zjazd linowy”. 

Doposażenie placu zabaw przy ul. Burtniczej – w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 25 023 zł. Na placu zabaw zamontowano nowy zestaw zabawowy „domek”  

i sześć ławek z oparciem. 

Rewitalizacja Parku Paskówka – w 2018 roku na inwestycję wydatkowano  

111 001,17 zł. Zakupiono i zamontowano: osiem leżaków, 12 ławek, hamak, tablicę 

informacyjną. Wykonano nawierzchnię z kostki pod siłowniami zewnętrznymi. Ponadto 

rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia w parku, tj. postawiono dziewięć słupów 

oświetleniowych, jednak ze względu na długie oczekiwanie na oprawy zakończenie zadania 

przesunięto na 2019 rok. Kwota 13 976 zł została umieszczona w wykazie wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichej – w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 11 685 zł. Wykonano ogrodzenie sztachetowe o dł. 37,4 mb. placu zabaw przy 

ul. Cichej. 

Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków - w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 19 557 zł. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszony w 2018 roku 

przetarg na roboty budowlane został unieważniony ze względu na brak ofert. Planowana 

realizacja zadania w 2019 roku. 

Budowa i przebudowa szaletów miejskich - w 2018 roku na inwestycję 

wydatkowano 210 120 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową toaletę publiczną 

dwukabinową przy ul. Brodzińskiego. 
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8.2. Inwestycje prowadzone przez TOSIR 

 

Lp. Nazwa zadania 

Plan wydatków  

na 2018 r. 

Wykonanie za 2018 r. 
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informacje o zadaniu 
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Zadanie w realizacji. Rozpoczęcie - maj 2017, 

umowny termin zakończenie listopad 2018. Z 

uwagi na zwichrowanie się konstrukcji dachu w 

czerwcu 2018 r. deklarowany przez wykonawcę 

termin zakończenia to październik 2019 r. Zgodnie 

z ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę 

Krakowską zwichrowana konstrukcja nie nadawała 

się do naprawy. Wykonawca na własny koszt 

sporządził projekt wykonawczy nowej konstrukcji 

dachu. W II dekadzie grudnia część nowych 

dźwigarów dachowych została dostarczona na plac 

budowy. W 2018 roku wykonano: roboty 

żelbetowe ścian i stropów, montaż i demontaż 

dźwigarów dachu, montaż elementów 

prefabrykowanych trybun widowni i klatek 

schodowych, montaż stolarki zewnętrznej, 

murowanie, tynkowanie i flizowanie ścian 

wewnętrznych, flizowanie posadzek, częściowy 

montaż białej armatury, ocieplenie ścian 

zewnętrznych wełną mineralną, roboty 

instalacyjne wewnętrzne (wodno-kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 

elektrycznej i teletechnicznej). W związku z 

niemożliwością wykonania dachu wykonawca 

zabezpieczył obiekt przed zalewaniem w okresie 

jesienno-zimowym. W ramach odrębnego 

pozwolenia na budowę wykonano drogi, ścieżkę 

rowerową, ciąg pieszy oraz parkingi od strony 

południowej hali o łącznej utwardzonej 

powierzchni 13 754 m2 wraz z oświetleniem 

ulicznym. 
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Zadanie w realizacji. W ramach prowadzonej 

inwestycji wykonano rozbiórkę części wałów 

ziemnych po stronie południowej, wprowadzono 

zmiany do projektu modernizacji stadionu oraz 

uzgodnienia i zatwierdzenia projektu przebudowy 

boiska sportowego. Zmiany w projekcie były 

niezbędne w celu dostosowania do przepisów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz przepisów 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i polegały na: 

zmianie wymiarów boiska do gry w piłkę nożną na 

64 x 100 m oraz zapewnieniu odpowiednich 

wymiarów strefy bezpieczeństwa wokół boiska do 

piłki nożnej. Uzyskano akceptację projektu przez 

PZPN i PZLA. Inwestycja posiada prawomocne 

pozwolenia na budowę. 
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Zadanie w realizacji: uzyskano decyzję lokalizacji 

celu publicznego, wykonano mapę do celów 

projektowych oraz projekty budowlane, 

wykonawcze, kosztorysy i STWiORB. Złożono 

wniosek o pozwolenie na budowę. Ogłoszenie 

przetargu na wybór wykonawcy w styczniu 2019 r. 
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Zadanie w realizacji: uzyskano decyzję lokalizacji 

celu publicznego, opracowano kompletną 

dokumentację projektową, uzyskano prawomocne 

pozwolenie na budowę. 
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W ramach zadań modernizacyjnych zrealizowano:  

1) przebudowę pomieszczeń socjalnych 

pływalni przy al. Tarnowskich, przebudowę  

2 pomieszczeń socjalnych na basenie letnim 

przy al. Tarnowskich (Góra Św. Marcina). W 

ramach tego zadania wykonano m.in.: roboty 

rozbiórkowe, podział pomieszczeń, montaż 

wentylacji średnicy 200mm, montaż ścianek 

działowych, ościeżnic, drzwi i okien, montaż 

białej armatury, instalacje elektryczne, 

kanalizacyjne i wodociągowe; 

2) modernizację pomieszczeń technicznych 

Stacji Uzdatniania Wody pływalni letniej na 

ul. Traugutta. Wykonano remont 3 

pomieszczeń dozowania kwasu, podchlorynu 

i magazynu oraz korytarza, polegający na 

demontażu płytek ściennych i terakoty wraz  

z montażem nowej, demontażu starej 

kanalizacji żeliwnej wraz z montażem nowej, 

pracach malarskich ścian, okien i drzwi. 

Wykonano również instalacje elektryczne, 

wentylacyjne oraz studnie bezodpływowe śr. 

1000 mm; 

3) modernizację sieci kanalizacyjnej MDS i 

pływalni letniej na ul. Traugutta. W ramach 

tego zadania wykonano roboty rozbiórkowe 

nawierzchni oraz istniejącego rurociągu, 

naprawę istniejących i montaż nowej studni 

betonowej DN 1000 mm, montaż kanału PP fi 

300mm 12m + 24 m pomiędzy istniejącymi 

studniami betonowymi; 

4) modernizację świetlików dachowych - 

wymianę przeszkleń, konserwację konstrukcji 

i wymianę rozszczelnionych szyb 

zespolonych świetlików dachowych; 

5) wykonanie dodatkowej wentylacji świetlików 

dachowych Parku Wodnego na ul. 

Piłsudskiego. Opracowano dokumentację 

techniczną modernizacji instalacji wentylacji 

poprzez wykonanie dodatkowej wentylacji  

3 szt. świetlików - trzy zestawy wentylacji 

zostały zamontowane i protokolarnie 

odebrane; 

6) budowę utwardzonej zatoki postojowej na 

stadionie LA przy ul. Piłsudskiego. 

Opracowano dokumentację wraz 

kosztorysami. Wykonano zatokę postojową 

dla 17 pojazdów o powierzchni 249,5 m 2 

utwardzoną materiałem mineralnym z 

krawężnikami z oporem betonowym o łącznej 

długości 53,5 m; 

7) wymianę elementu lądowiska 50 m zjeżdżalni 

wodnej w Parku Wodnym. Element 

lądowiska zdemontowano, wykonano nową 

formę oraz element. W październiku br. został 

protokolarnie odebrany i zamontowany siłami 

własnymi w Parku Wodnym; 

8) regenerację ślizgów 90 m zjeżdżalni wodnej 

w Parku Wodnym. Usunięto osady, 

zarysowania i pęknięcia ślizgów. twy 

ślizgowej na odcinku na zewnątrz budynku, 

wymiana masy uszczelniającej pomiędzy 33 

elementami zjeżdżalni, wymiana łukowej 

podpory wraz z elementem mocującym. 

Regeneracja wykonana i protokolarnie 

odebrana w październiku 2018. r. 
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8.3. Inwestycje prowadzone przez ZDiK  

 
8.3.1. Zestawienie tabelaryczne wszystkich inwestycji  

     
Lp Nazwa zadania Plan Wykonanie informacje o zadaniu* 

1 
Integracja transportu 

publicznego w Tarnowie 
4 373 529,00 4 324 609,83 

Zamontowano 25 sztuk tablic dynamicznej 

informacji pasażerskiej na przystankach:  

- nr 3 Tarnów, Lwowska 06-Jasna,  

- nr 5 Tarnów, Lwowska 02-Goslara, 

- nr 6 Tarnów, Lwowska 01-Szeroka,  

- nr 7 Tarnów, Bema 02 – szkoła, 

- nr 8 Tarnów, Bema 04 – szkoła, 

- nr 9 Tarnów, Sikorskiego 01 – Świt,  

- nr 10 Tarnów, Krakowska 03 - pl. 

Popiełuszki,  

- nr 28A Tarnów, Mościce -place 01 (peron 

A), 

- nr 28B Tarnów, Mościce - plac 01 (peron 

B), 

- nr 28C Tarnów, Mościce - plac 01 (peron 

C), 

- nr 69 Tarnów, Szkotnik 01 – plac, 

- nr 75 Tarnów, Narutowicz 03 – cmentarz, 

- nr 103 Tarnów, Starodąbrowska 01 – 

Mickiewicza, 

- nr 129 Tarnów, Szpital św. Łukasza 01, 

- nr 131 Tarnów, Mickiewicza 04 – poczta,  

- nr 133 Tarnów, Solidarności 01 – 

Klikowska,  

- nr 134 Tarnów, Narutowicz 04 – Łazienna, 

- nr 145 Tarnów, Starodąbrowska 04 – szpital,  

- nr 165 Tarnów, Słoneczna 01 – Fatimskiej,  

- nr 292 Tarnów, Słoneczna 04 – pawilon,  

- nr 297 Tarnów, Krakowska 01 - pl. 

Kościuszki,  

- nr 389 Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 01 – 

Curie,  

- nr 510 Tarnów, Krakowska 02 – planty,  

- nr 602 Tarnów, Solidarności 04 – Grottgera, 

- nr 889 Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 02 – 

Curie.  

1) Dostarczono 110 rowerów - 100 rowerów 

dla dorosłych i 10 rowerów dla dzieci. 

2) Zamontowano 10 stacji dokujących rowery 

wraz z terminalami informatycznymi: 

- plac Sobieskiego - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 

- plac Jana Szczepanika - stacja rowerowa z 

15 stojakami i terminalem, 

- dworzec PKP - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 

- Park Strzelecki - stacja rowerowa z 20 

stojakami i terminalem, 

- osiedle Zielone - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 

- Krzyska - szkoła - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 
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- Góra Św. Marcina - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 

- osiedle Koszyckie - stacja rowerowa z 15 

stojakami i terminalem, 

- Centrum Sztuki Mościce - stacja rowerowa z 

20 stojakami i terminalem, 

- Mościce - Kwiatkowskiego - stacja 

rowerowa z 15 stojakami i terminalem, 

3) Uruchomiono na serwerach wykonawcy i 

skonfigurowano niezbędne oprogramowanie 

wraz z jego integracją z Systemem 

Tarnowskiej Karty Miejskiej. 

2 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej oraz 

przyłączy 

energetycznych dla 

zasilania wiat 

autobusowych 

273 671,00 208 704,17 

Wykonano dokumentację projektową 

przyłączy energetycznych oświetlenia 28 wiat 

autobusowych: 

- 7 Tarnów, Bema 02 – Targowa, 

- 8 Tarnów, Bema 04 – szkoła, 

- 9 Tarnów, Sikorskiego 01 – Świt, 

- 10 Tarnów, Krakowska 03 - pl. Popiełuszki, 

- 11 Tarnów, Krakowska 05 – Ślusarska, 

- 12 Tarnów, Krakowska 07 – Warsztatowa, 

- 35 Tarnów, Klikowska 03 – Słowackiego, 

- 43 Tarnów, Wojska Polskiego 02 – osiedle, 

- 69 Tarnów, Szkotnik 01 – plac, 

- 75 Tarnów, Narutowicza 03 – cmentarz, 

- 105 Tarnów, 16 Pułku Piechoty 02,  

- 108 Tarnów, Wojska Polskiego 03 - os. 

Jasna II, 

- 134 Tarnów, Narutowicza 04 – Łazienna, 

- 211 Tarnów, Szujskiego 07 – Chyszowska, 

- 274 Tarnów, Starodąbrowska 06 – cmentarz, 

- 297 Tarnów, Krakowska 01 - pl. Kościuszki, 

- 302 Tarnów, Jana Pawła II 02 - os. Zielone, 

- 303 Tarnów, Jana Pawła II 06 - os. 

Westerplatte, 

- 511 Tarnów, Krakowska 04 – Przemysłowa, 

- 512 Tarnów, Krakowska 06 – Zakładowa, 

- 513 Tarnów, Krakowska 08 – Kąpielowa, 

- 535 Tarnów, Klikowska 02 – Pułaskiego, 

- 601 Tarnów, Klikowska 01 – Solidarności, 

- 608 Tarnów, Wojska Polskiego 04 - os. 

Jasna II,  

- 633 Tarnów, Szujskiego 01 – Klikowska, 

- 634 Tarnów, Narutowicza 01 – Wodna, 

- 774 Tarnów, Starodąbrowska 03 – 

Słoneczna, 

- 802 Tarnów, Jana Pawła II 05 - os. Zielone 

II. 

Wykonano 8 elektroenergetycznych przyłączy 

kablowych zasilających oświetlenie wiat 

autobusowych: 

- 6 Tarnów, Lwowska 01 – Szeroka, 

- 133 Tarnów, Solidarności 01 – Klikowska, 

- 200 Tarnów, Goldhammera 01 – PWSZ, 

- 602 Tarnów, Solidarności 04 – Grottgera, 
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- 572 Tarnów, Krzyska 08 – staw, 

- 622 Tarnów, Koszycka 02 – Chrobrego, 

- 514 Tarnów, Krakowska 10 – Koszycka, 

- 568 Tarnów, Krzyska 02 – Fatimska. 

3 

Budowa sygnalizacji 

ostrzegawczych na al. 

Jana Pawła II w 

Tarnowie 

46 118,00 46 117,04 
Wykonano sygnalizację ostrzegawczą - znak 

kasetonowy D6 na wysięgniku - 2 kpl.  

4 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic 

Zbylitowska - 

Chemiczna w Tarnowie 

198 580,00 198 579,81 

Wykonano jeden komplet szafy sterowniczej 

sygnalizacji ulicznej, 10 sztuk masztów 

podstawowych ulicznych, 4 sztuki masztów 

wysięgnikowych ulicznych, sygnalizatory na 

masztach - 18 sztuk oraz sygnalizatory na 

wysięgnikach - 4 sztuki.  

5 

Budowa trasy rowerowej 

łączącej szlak 

EUROVELO 4 z 

rezerwatem przyrody 

„Debrza” w Tarnowie 

12 000,00 11 918,65 

W związku ze złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu środkami unijnymi 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w ramach zadania RPO-WM 

na lata 2014-2020 wykonano opracowanie 

dokumentacji analiz dotyczących tła i 

uzasadnienia realizacji projektu, 

harmonogramu, trwałości finansowej, analizę 

ekonomiczną, analizę rynkową oraz analizę 

wariantową. 

6 

Przebudowa ul. Orkana 

wraz z budową 

kanalizacji opadowej z 

odprowadzeniem do 

potoku Mrozówka  

167 551,00 167 550,60 

Wykonano dokumentację projektową budowy 

kanalizacji opadowej. Zakres dokumentacji 

obejmuje budowę kanalizacji opadowej 

grawitacyjnej na ul. Orkana z włączeniem do 

kanału wpustów ulicznych, przebudowę 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

kolidującego z projektowanym kanałem, 

budowę kanałów prowadzących wodę z ulicy 

Orkana do planowanego zbiornika 

retencyjnego i zespołu separatorów substancji 

ropopochodnych oraz budowę kanału 

odprowadzającego wodę z separatorów do 

potoku Mrozówka. Dokumentacja obejmuje 

również projekt budowlany zespołu 

separatorów substancji ropopochodnych i 

projekt koncepcyjny budowy zbiornika 

retencyjnego i podziału nieruchomości 

prywatnych. 

7 

Remont ul. 

Starodąbrowskiej na 

wysokości ul. Gomoły 

62 731,00 62 730,98 

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej o powierzchni 41,67 m², 

krawężniki betonowe o długości 137,40 mb., 

chodniki z płyt betonowych o powierzchni 

15,30 m² oraz nawierzchnie asfaltowe o 

powierzchni 377,75 m².  

8 

Wykonanie koncepcji 

połączeń drogowych 

pomiędzy tzw. węzłem 

III zjazdu z autostrady 

A4 przy ul. 

Niedomickiej a ulicami 

Czystą i Chemiczną w 

Tarnowie  

29 520,00 29 520,00 

Wykonano koncepcję na:  

a) budowę drogi klasy G wraz z ciągiem 

pieszo-rowerowym (w 2 wariantach), 

wariant I – od węzła autostradowego do ronda 

na ul. Czystej (ok. 6,200 km), 

wariant II – od ronda projektowanej trasy do 

ul. Chemicznej (ok.1,200 km); 

b) budowę kanalizacji deszczowej; 

c) budowę oświetlenia ulicznego; 

d) budowę kanału technologicznego. 
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9 

Budowa połączenia 

węzła autostrady A4 w 

Wierzchosławicach ze 

Strefą Aktywności 

Gospodarczej w 

Tarnowie - zadanie 2: 

przebudowa DW 973 na 

obszarze miasta Tarnów 

wraz z infrastrukturą 

3 000 000,00 2 998 341,36 

Dnia 8 października 2018 r. przekazano plac 

budowy. Wykonano wycinkę drzew, 

wyburzony został budynek mieszkalny przy 

ul. Wyszyńskiego. Ponadto rozpoczęto prace 

związane z przebudową infrastruktury 

podziemnej. 

Zadanie obejmuje: rozbudowę ulicy 

Elektrycznej poprzez budowę ronda w 

miejscu istniejącego skrzyżowania ulic 

Spokojnej, Elektrycznej i al. Piaskowej, 

rozbudowę ul. Elektrycznej, budowę ronda w 

miejscu istniejącego skrzyżowania ulic 

Elektrycznej, Wyszyńskiego i Klikowskiej. 

• Rozbudowa ulicy Elektrycznej do przekroju 

poprzecznego dwujezdniowego 2x2 wraz z 

chodnikiem oraz ścieżką rowerową. 

• Budowa odwodnienia drogi. 

• Przebudowa i rozbiórka sieci 

wodociągowych Tarnowskie Wodociągi. 

• Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji 

ogólnospławnej Tarnowskie Wodociągi. 

• Przebudowa gazociągów niskiego i 

średniego ciśnienia PSG Tarnów. 

• Przebudowa gazociągów wysokiego 

ciśnienia GAZ-SYSTEM. 

• Przebudowa i budowa sieci, urządzeń i 

urządzeń elektroenergetycznych nn i SN. 

• Przebudowa i budowa sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

• Budowa przepustu na potoku Klikowskim.  

• Przebudowa rowów i cieków. 

• Budowa ekranów akustycznych. 

• Przebudowa przejazdów klejowych. 

• Wycinki kolidujących z drogą drzew i 

krzewów oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i 

ochronnej. 

10 

Przebudowa drogi 

krajowej nr 73 do drogi 

krajowej nr 94 w 

Tarnowie - etap I  

150 074,00 150 073,80 

W roku 2018 została wykonana dodatkowa 

dokumentacja projektowa wynikająca  

z korekty planszy sytuacyjnej drogowej dla 

inwestycji. Konieczność zlecenia dodatkowej 

dokumentacji dla rozbudowy ul. Lwowskiej 

etap I wynikała z modyfikacji zakresu 

zamówienia podstawowego na skutek 

protestów mieszkańców oraz wniosków 

przedsiębiorców. 

Zakres zadania obejmuje: wykonanie 

rozbudowy ulicy do dwóch jezdni wraz z 

budową chodników oraz ciągów pieszo-

rowerowych; przebudowę infrastruktury 

naziemnej i podziemnej, kolidującej z 

przebiegiem ulicy; budowę kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc 

postojowych wraz z drogą serwisową, budowę 

przepustu, budowę zbiornika retencyjnego, 

rozbiórki budynków; rozbudowę ulicy 

Lwowskiej na długości 966 mb. 
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11 

Zwiększanie dostępności 

transportowej 

tarnowskich stref 

aktywności gospodarczej 

wraz z poprawą 

parametrów ruchu 

tranzytowego w 

Subregionie 

Tarnowskim - etap I: 

rozbudowa ulicy 

Spokojnej 

20 366 

386,00 

19 629 

497,65 

W ramach zrealizowanej inwestycji została 

rozbudowana ulica na długości 850 mb do 

dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu w każdym 

kierunku. Zostało przebudowane 

skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 

Wykonano chodniki i ścieżki rowerowe. 

Wybudowano nowy odcinek kanalizacji 

deszczowej i kanału technologicznego. 

Wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz 

stację meteorologiczną. W ramach zadania 

wykonano niezbędną przebudowę sieci: 

elektrycznej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej. Wykonano 

nowe zatoki autobusowe wraz z wiatami 

przystankowymi. W zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej został wykonany 

zbiornik retencyjny wraz z przepompownią. 

Rozbudowywany odcinek pasa drogowego 

ulicy Spokojnej został wyposażony w drogę 

serwisową, obsługującą tereny południowe ul. 

Spokojnej na długości 275 m. Wzdłuż 

rozbudowywanej ulicy dokonano przebudowy 

zjazdów, wycinki drzew i krzewów, dokonano 

nasadzeń zieleni oraz wprowadzono nowe 

oznakowanie pionowe i poziome. 

  

12 

Budowa parkingu 

pomiędzy ulicami 

Sanguszków i Błotną 

wraz z drogą dojazdową 

1 134 592,00 1 133 392,70 

Wykonano parking o nawierzchni z betonu 

cementowego o powierzchni 1081 m² wraz  

z podbudową, odwodnieniem i krawężnikami. 

Wybudowano chodnik wzdłuż parkingu wraz 

z podbudową o powierzchni 257 m². 

13 
Budowa parkingu przy 

ul. Topolowej 
30 000,00 29 128,40 

Wykonano nawierzchnię zatoki parkingowej  

z płyt betonowych ażurowych wraz  

z podbudową o powierzchni 99 m² oraz 

krawężnikami o długości 45 mb. 

14 
Budowa parkingu przy 

ul. Urwanej 
205 601,00 205 600,47 

Wykonano parking o nawierzchni z kostki 

betonowej brukowej o powierzchni 568 m² 

wraz z podbudową i krawężnikami oraz 

przebudowę instalacji podziemnych  

i przebudowę zjazdów do posesji. 

15 
Budowa parkingu przy 

ul. Westerpatte 14A 
50 000,00 50 000,00 

Wykonano dwie zatoki parkingowe  

o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych  

o powierzchni 86 m² (6 miejsc parkingowych) 

oraz przebudowę jednej zatoki parkingowej  

(z parkowania równoległego na prostopadłe)  

o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz  

z krawężnikami i podbudową o powierzchni 

50 m². 

16 Budowa ul. Kalinowej 118 864,00 118 863,63 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o 

powierzchni 2 754 m² oraz wyregulowano 16 

studzienek pionowych dla urządzeń 

podziemnych.  

17 Budowa ul. Śliwkowej  513 198,00 513 197,70 

Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej 

na długości 296,45 mb wraz ze studniami 

rewizyjnymi, wylotem do rowu  

i umocnieniem skarp rowu. Ponadto 

wykonano przebudowę sieci 

elektroenergetycznej, przebudowę sieci 

teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie 

infrastruktury technicznej oraz odtworzenie 

nawierzchni z kruszywa łamanego na długości 
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397,63 mb. 

18 
Budowa ulicy 

Czarnowiejskiej - etap I 
1 480 000,00 1 467 195,49 

Wykonano budowę ul. Czarnowiejskiej na 

odcinku od ul. Orkana do ul. Wolańskiej z 

nawierzchni asfaltowej o długości 230 mb  

i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem 

podbudowy. Wybudowano chodniki po obu 

stronach jezdni z kostki betonowej  

o szerokości 2 m, kanalizację deszczową  

i oświetlenie uliczne. Dodatkowo 

przebudowano sieć energetyczną  

i teletechniczną. 

19 

Budowa zatok 

parkingowych przy ul. 

Odległej  

60 086,00 60 085,60 

Wykonano 3 zatoki parkingowe, mieszczące 

łącznie 16 miejsc parkingowych (jedna zatoka 

o nawierzchni z betonu asfaltowego i dwie  

o nawierzchni z kostki betonowej). Długość 

łączna zatok - 40,5 m oraz powierzchnia - 

199,8 m². 

20 

Budowa zatoki 

parkingowej przy ul. 

Bitwy pod Monte 

Cassino 1, klatka V 

14 000,00 13 996,80 

Wykonano zatokę parkingową z kostki 

betonowej wraz z podbudową i krawężnikami. 

Długość - 8 m, powierzchnia - 36 m². 

  
Dokumentacje 

drogowe: 
650 000,00 124 962,00   

21 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na remont 

ul. Świerkowej  

50 424,00 50 424,00 

Wykonano dokumentację projektową na 

budowę ul Świerkowej, obejmującą budowę 

jezdni wraz z podbudową o szerokości 3 m, 

budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę 

kanału technologicznego i oświetlenia.  

22 

Opracowanie 

dokumentacji kanalizacji 

opadowej na ul. 

Matuszewskiego  

27 060,00 27 060,00 

Wykonano dokumentację projektową 

kanalizacji deszczowej, obejmującą 

wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej  

z odprowadzeniem do zaprojektowanej 

kanalizacji deszczowej w ulicy Okrężnej. 

23 

Opracowanie projektu 

odwodnienia ulic 

Żurawiej, Cytrynowej  

i Migdałowej  

47 478,00 47 478,00 

Wykonano dokumentację projektową 

kanalizacji deszczowej, obejmującą 

wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej  

z odprowadzeniem do cieku Żabnica. 

24 

Dostosowanie przejścia 

dla pieszych na ul. 

Legionów dla osób 

niepełnosprawnych  

12 896,00 12 896,00 

Wykonano obniżenie nawierzchni dojścia dla 

pieszych wraz z wykonaniem podbudowy, 

wymianą nawierzchni chodnika o powierzchni 

13 m² i krawężników o długości 8 mb.  

25 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na remont 

ul. Mieszka I wraz  

z przebudową 

kanalizacji deszczowej 

36 531,00 36 531,00 

Wykonano dokumentację projektową remontu 

nawierzchni bitumicznej oraz nowej 

konstrukcji ul. Mieszka I na odc. od ul. 

Koszyckiej do ul. B. Śmiałego o długości 332 

mb i szerokości 5,5 m oraz remontu chodnika 

z kostki betonowej po stronie północnej  

o szerokości 2 m. W zakres dokumentacji 
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wchodzi również przebudowa kanalizacji 

deszczowej na tym odcinku. 

26 

Przebudowa chodnika 

wraz z miejscami 

postojowymi przy ul. 

Waryńskiego  

150 000,00 147 446,40 

Wykonano poszerzenie miejsc parkingowych 

(kosztem istniejącego zniszczonego zieleńca) 

oraz remont chodnika. Poszerzono pas 

postojowy do parkowania ukośnego  

o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz  

z podbudową o długości 127 mb  

i powierzchni 319,5 m². Wymieniono 

nawierzchnię chodnika z płyt betonowych  

i mieszanki mineralno-bitumicznej na kostkę 

betonową wraz z podbudową o długości 131 

mb i powierzchni 336 m². 

27 

Przebudowa 

skrzyżowania ulic 

Mościckiego  

i Hodowlanej  

650 000,00 52 059,06 

Opracowano dokumentację projektową na 

przebudowę skrzyżowania ulic Mościckiego  

i Hodowlanej. Dokumentacja obejmuje 

rozbudowę skrzyżowania ulicy Mościckiego  

i ulicy Hodowlanej w Tarnowie polegającą na 

budowie ronda typu turbinowego, 

przebudowie chodników, budowie ścieżek 

rowerowych oraz przebudowie sieci 

energetycznej, gazowej oraz wodociągowej, 

kanalizacji deszczowej i teletechnicznej. 

28 
Przebudowa ul. Andersa 

- dokumentacja  
34 440,00 34 440,00 

Wydatek niewygasający. Brak uzgodnień 

dokumentacji z firmą Tauron Dystrybucja 

S.A. spowodował konieczność przesunięcia 

terminu wykonania dokumentacji na rok 

2019.  

29 

Wykonanie drugiej 

części chodnika wraz  

z oświetleniem, 

łączącego ul. Głęboką  

i most na potoku Wątok 

30 397,00 30 396,61 

Wykonano nawierzchnię asfaltową  

o powierzchni 183,70 m² oraz podbudowę  

z kruszyw o powierzchni 170,70 m², 

wyregulowano jedną studzienkę dla urządzeń 

podziemnych oraz wykonano obrzeża 

betonowe o długości 112,30 mb. 

30 
Remont ul. Batalionów 

Chłopskich  
86 636,00 84 544,50 

Wykonano nawierzchnię asfaltową  

o powierzchni 538 m², krawężniki  

o długości 183 mb, nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej o powierzchni 14,20 m² 

oraz wyregulowano 5 studzienek dla urządzeń 

podziemnych. 

31 
Przebudowa ul. Bocznej 

- dokumentacja 
155 872,00 42 450,00 

Wykonano dokumentację projektową 

przebudowy ul. Bocznej na odcinku od ul. 

Skowronków do ul. Granicznej w zakresie: 

wykonania drogi jednokierunkowej na 

długości ok. 250 mb, miejsc postojowych, 

ciągu pieszego oraz budowy kanalizacji 

deszczowej. 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 150 

32 
Przebudowa ul. dr.  

J. Kozioła 
944 665,00 787 042,83 

Wykonano:  

1) przebudowę sieci elektroenergetycznych  

w zakresie likwidacji odcinka linii SN, 

likwidacji stacji transformatorowej oraz 

wykonania zabezpieczenia i przebudowy 

odcinków linii kablowych SN i nN,  

z wyjątkiem zakresu, który będzie 

zrealizowany przez Tauron Dystrybucja S.A 

w roku 2019, tj. budowy stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV wnętrzowej 

wraz z wyposażeniem, nawiązań odcinków 

linii kablowej SN do zasilania stacji, 

nawiązań linii kablowych nN ze stacji 

transformatorowej do istniejącej sieci; 

2) przebudowę sieci teletechnicznej - około 90 

m; 

3) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

długość ok 560 m; 

4) przebudowę sieci gazowej, około 70 m; 

5) przebudowę sieci i przyłączy 

wodociągowych o długości około 50m; 

6) wycinkę drzew i krzewów na długości całej 

ulicy - ok 500m. 

33 
Przebudowa ul. Ks. 

Kmiecika 
122 000,00 122 000,00 

Wykonano przebudowę ul. Ks. Kmiecika na 

wlocie z ul. Krzyską. Wybudowano jezdnię  

z betonu asfaltowego na długości 48,67 mb  

i szerokości 5 m (poszerzenie wlotu) wraz  

z podbudową, krawężnikami i poboczem. 

34 
Przebudowa ul. Ojca 

Bocheńskiego  
100 000,00 100 000,00 

Zakres zadnia obejmował budowę 

przepompowni wód opadowych. 

Zamontowano przepompownię wraz z 

rozdzielnicą pomp. 

35 

Przebudowa ul. 

Rozwadowskiego - 

dokumentacja 

34 440,00 34 440,00 

Wydatek niewygasający. Brak uzgodnień 

dokumentacji z firmą Tauron Dystrybucja 

S.A. spowodował konieczność przesunięcia 

terminu wykonania dokumentacji na rok 

2019.  

36 

Przebudowa ul. 

Dunikowskiego  

i Reisinga wraz  

z budową chodników od 

ul. Nowodąbrowskiej do 

ul. Modrzejewskiej, 

dokończenie oświetlenia 

przy ul. Reisinga - etap 

II 

526 000,00 525 887,04 

Wykonano przebudowę ul. Dunikowskiego na 

odcinku od ul. Szuszkiewicza do ul. Reisinga 

o długości 100 mb. i szerokości 5 m  

w zakresie podbudowy i nawierzchni 

asfaltowej wraz z przebudową sieci 

wodociągowej, teletechnicznej i budową 

przyłączy kanalizacyjnych. 

37 Przebudowa ul. Osiedle 317 969,00 317 968,10 

Wykonano przebudowę ulicy Osiedle na 

odcinku od ul. Mościckiego do ul. Szujskiego. 

Wybudowano jezdnię z płyt ażurowych o 

długości 148 mb. i szerokości 5 m wraz  

z podbudową, chodnik o szerokości 2 m  

z kostki brukowej betonowej oraz pobocza  

z kruszywa.  

38 

Przebudowa ulic: 

Czapskiego, Mrożka, 

Swojskiej, 

Iwaszkiewicza  

i Gombrowicza 

2 378 284,00 2 378 272,90 

Wykonano przebudowę ul. Czapskiego i 

Swojskiej - wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej bezfazowej o szerokości 5 m  

z miejscowymi zawężeniami do 3,5 m, 

przebudowę ul. Gombrowicza - wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego  

o szerokości 6 m. Ponadto wybudowano 
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kanalizację deszczową oraz oświetlenie 

uliczne. 

39 
Przebudowa ulicy 

Jarzynowej 
465 085,00 66 806,46 

Wykonano dokumentację w trybie ZRiD na 

rozbudowę ulicy Jarzynowej o długości 340 

mb i szerokości 5 m, o nawierzchni 

bitumicznej, wraz z budową kanalizacji 

deszczowej oraz oświetleniem ulicznym (12 

szt. słupów oświetlenia).  

40 

Przebudowa ulicy 

Jeżynowej - Malinowej - 

Bukowej - Żurawinowej 

- etap I  

832 231,44 313 591,38 

Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej 

na długości 296,45 mb. wraz ze studniami 

rewizyjnymi, wylotem do rowu  

i umocnieniem skarp rowu. Ponadto 

wykonano przebudowę sieci 

elektroenergetycznej, przebudowę sieci 

teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie. 

41 

Przebudowa ulicy Św. 

Katarzyny - 

dokumentacja 

34 440,00 34 440,00 

Została wykonana dokumentacja projektowa 

na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. 

Św. Katarzyny o długości 496 mb, która 

będzie odprowadzała wody opadowe z ul. Św. 

Katarzyny oraz ulic przyległych. Kanalizacja 

zostanie włączona do zaprojektowanej 

kanalizacji opadowej ul. Sportowej. 

42 

Remont miejsc 

parkingowych wraz  

z dojściem do chodnika 

przy ul. Kopernika  

15 096,00 15 096,00 

Wykonano remont istniejącego dojścia do 

chodnika z kostki brukowej betonowej  

o powierzchni 13,2 m² od miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

obok amfiteatru. W tym wymieniono 12 mb. 

krawężników i wyremontowano nawierzchnię 

miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych 

z kostki kamiennej o powierzchni 13 m². 

Wykonano oznakowanie poziome dwóch 

miejsc parkingowych o powierzchni 30 m² 

oraz wyrównano nawierzchnię chodnika  

o powierzchni 12 m². 

43 
Remont ul. Ujejskiego - 

etap II 
126 181,00 126 180,37 

Wykonano podbudowę z kruszyw o 

powierzchni 1 023 m², rurociągi kanalizacyjne 

o długości 113 mb., studnie rewizyjne  

z kręgów betonowych - 3 sztuki, oraz jedną 

studzienkę ściekową. 

44 Remont ul. Antalla 130 000,00 130 000,00 

Wykonano wymianę nawierzchni jezdni  

z betonu asfaltowego wraz z podbudową, 

krawężnikami i odwodnieniem o łącznej 

długości 94 mb. 

45 Remont ul. Źródlanej  150 000,00 150 000,00 

Wymieniono podbudowę drogi i wykonano 

nawierzchnię z betonu asfaltowego na 

odcinku drogi o długości 140 mb. Ponadto  

w ramach zadania utwardzono kruszywem 

pobocza drogi i nawierzchnię istniejących 

zjazdów do posesji. 

46 

Utwardzenie miejsca 

parkingowego przy ul. 

Romanowicza 

10 111,00 10 111,00 

Wykonano utwardzenie kostką betonową 

miejsca parkingowego przy bramie Parku 

Strzeleckiego przy ul. Romanowicza  

o powierzchni 20,4 m². Wybudowano 2,5 mb. 

obrzeży betonowych oraz 8 mb. krawężników 

betonowych. Dodatkowo wykonano 

humusowanie oraz obsiano skarpy.  
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47 
Utwardzenie placu na 

ulicy Kossaka 
50 000,00 48 924,69 

Wykonano nawierzchnię placu z betonu 

asfaltowego o powierzchni 544 m², po 

krawędzi placu ułożono obrzeża i krawężniki 

betonowe o łącznej długości 90 mb. 

48 

Wykonanie prawo-

skrętu na skrzyżowaniu 

ul. Widok z drogą 

osiedlową 

38 000,00 36 516,16 

Wykonano wymianę krawężnika o długości 

50 mb i poszerzenie łuku ulicy o powierzchni 

76,5 m². 

49 

Zabezpieczenie ciągu 

pieszego, stanowiącego 

przejście pomiędzy 

placem Rybnym a ul. 

Katedralną 

20 000,00 19 311,00 

Wykonano zabezpieczenie ciągu pieszego, 

stanowiącego przejście pomiędzy placem 

Rybnym a ul. Katedralną, poprzez montaż 30 

słupków wraz z zakotwieniem po południowej 

stronie ul. Kapitulnej na długości od placu 

Rybnego do ul. Katedralnej. 

50 

Dostosowanie ścieżek 

rowerowych na terenie 

miasta do wymogów 

EuroVelo 4 

75 888,00 74 829,51 

Wypłata odszkodowań za przejęte grunty przy 

ulicy Kochanowskiego w ramach realizacji 

ciągu pieszo rowerowego EuroVelo 4  

i wydaną decyzją ZRID 

51 

Budowa parkingu przy 

Cmentarzu 

Komunalnym  

w Mościcach  

398 294,00 398 293,56 

Wykonano nawierzchnię asfaltową  

o powierzchni 3 294 m², profilowanie  

i zagęszczenie podłoża o powierzchni 910 m² 

oraz podbudowę z kruszyw o powierzchni  

3 294 m². 

52 
Budowa ul. Górskiego  

w Tarnowie 
500 000,00 2 778,15 

Wykonano przyłącze do sieci dystrybucji 

Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego 

oraz projekt podziału geodezyjnego 

nieruchomości.  

53 

Budowa zatoki 

parkingowej obok 

budynku Do Prochowni 

49 

39 000,00 39 000,00 

Wybudowano dwie zatoki parkingowe  

o nawierzchni z kostki betonowej  

o powierzchni 205,25 m² w krawężnikach 

wraz z podbudową, mieszczących razem 17 

miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych.  

54 
Przebudowa ul.  

J. Pankiewicza 
108 000,00 105 000,00 

Wykonano przebudowę ul. Pankiewicza - 

jezdnię z betonu asfaltowego wraz  

z podbudową na odcinku od ul. 

Nowodąbrowskiej do ul. Majchra o długości 

około 97,33 mb., szerokości 3,5 m, pobocza  

i wpusty uliczne. 

55 
Przebudowa ul.  

J. Stanisławskiego 
105 000,00 101 000,00 

Wykonano przebudowę ulicy Stanisławskiego 

- jezdnię z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową na odcinku od ul. 

Nowodąbrowskiej do ul. Majchra na długości 

około 128,74 mb i szerokości 3 m oraz 

pobocza i wpusty uliczne. 

56 
Przebudowa ul. 

Kieślowskiego 
129 000,00 129 000,00 

Wykonano przebudowę ul. Kieślowskiego - 

jezdnię z betonu asfaltowego wraz  

z podbudową na odcinku od ul. 

Nowodąbrowskiej do ul. Chełmońskiego na 

długości 161 mb., szerokości 2,75 - 3,0 m, 

pobocza, ściek przykrawężnikowy i wpusty 

uliczne. 
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57 

Remont dróg i miejsc 

parkingowych przy ul. 

Marynarki Wojennej 

wokół bloków numer 

10, 12, 14, 16, 18  

630 000,00 628 898,44 

Wykonano wymianę nawierzchni jezdni  

z betonu cementowego na beton asfaltowy 

wraz z podbudową o powierzchni 920 m²  

i krawężnikami oraz odwodnieniem ulicznym, 

wymianę nawierzchni zatok parkingowych  

z betonu cementowego na kostkę betonową  

w krawężnikach oraz wymianę nawierzchni 

chodników z płyt betonowych na kostkę 

betonową o powierzchni 32 m². Długość 

odcinka drogi objętego remontem - 288 mb. 

58 

Utwardzenie terenu 

działki przy ul. 

Lwowskiej  

45 000,00 44 978,30 

Wykonano nawierzchnię asfaltową  

o powierzchni 75 m² oraz podbudowę  

z kruszyw o powierzchni 665 m². 

59 
Budowa oświetlenia ulic 

Lema i Bielatowicza 
126 146,00 126 145,56 

Wykonano budowę linii oświetlenia  

o długości 375 mb., zamontowano słupy  

i oprawy oświetleniowe - 12 sztuk, oraz 

włączono do sieci transformatorowej S-1308 

Piaskowa 2 i wybudowano kanał 

technologiczny o łącznej długości 329,0 mb. 

60 

Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. 

Kisielewskiego  

1 061,00 1 060,75 
Wykonano przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.  

61 

Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. 

Lutosławskiego 

158 448,00 158 447,88 

Wykonano budowę oświetlenia ulicy 

Lutosławskiego w Tarnowie: 

a) przyłączenie do sieci nN szafy oświetlenia 

ulicznego (SOU) - wewnętrzna linia 

zasilająca, 

b) linia kablowa nN oświetlenia ulicy - ok. 

310,0 m, 

c) stanowiska oświetleniowe – 9 szt. słupów, 

d) budowa kanału technologicznego w ul. 

Lutosławskiego o długości  

270 mb. 

62 
Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Prusa  
40 000,00 10 332,01 

Wykonano dokumentację projektową na 

oświetlenie na ul. Prusa w celu doświetlenia 

przystanku MPK (2 latarnie, 3 oprawy 

świetlne).  

63 

Budowa oświetlenia 

ulicznego przy al. 

Solidarności - ul. Nowy 

Świat wraz  

z włączeniem do 

istniejącego oświetlenia 

na skwerze  

O. Kokocińskiego 

134 064,00 134 063,68 

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego na 

łącznej długości ok 230 mb.: 

a) 6 szt. slupów,  

b) 6 szt. opraw. 

Budowa kanału technologicznego na długości 

ok. 335 mb. 

64 

Budowa oświetlenia 

ulicznego przy ul. Marii 

Skłodowskiej - Curie  

85 713,00 85 712,31 

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego na 

łącznej długości ok 100 mb: 

a) 4 szt. latarni oświetlenia, 

b) 8 szt. opraw. 

65 

Budowa oświetlenia 

ulicznego przy ul. 

Sienkiewicza 

1 061,00 1 060,75 
Wykonano przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.  

66 

Budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Zamkowej 

– dokumentacja 

11 700,00 11 700,00 

Wykonano dokumentację projektową na 

budowę oświetlenia ulicznego na ul. 

Zamkowej (wzdłuż Strusinki) - odcinek 

między ul. Zamkowa a ul. Ostrogskich (9 szt. 

lamp oświetleniowych). 
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67 

Oświetlenie parkingu 

przy ul. 

Starodąbrowskiej 6  

88 000,00 87 490,31 

Zamontowano 4 sztuki lamp oświetlenia 

parkingu na ulicy Waryńskiego przy bloku 

przy Starodąbrowskiej 6 oraz odtworzono 

nawierzchnię po wykonaniu sieci 

elektroenergetycznej. 

68 

Projekt oświetlenia 

parkingu przy ul. 

Gumniskiej 24 

11 000,00 11 000,00 

Wykonano dokumentację projektową wraz  

z pozwoleniem na budowę. Projekt obejmuje 

budowę 8 szt. słupów i 12 szt. opraw 

oświetleniowych oraz dodatkowo 4 szt. opraw 

oświetlających elewację Pałacu Młodzieży. 

69 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowych na budowę 

oświetlenia ulicznego: 

12 299,00 12 298,77 

Wykonano dokumentację projektową na 

budowę oświetlenia ulicznego na ulicy 

Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za 

przejściem pod torami w kierunku ul. 

Łyczków. 

70 

Nowe przestrzenie 

zdarzeń - odnowienie 

zabytkowego centrum 

miasta - remont pl. 

Kazimierza oraz ulic 

Katedralnej, Krótkiej  

i Kapitulnej w Tarnowie 

2 093 571,00 1 457 175,35 

Ul. Kapitulna: wykonano wymianę istniejącej 

nawierzchni jezdni i chodników wraz 

wymianą podbudowy, przebudowę sieci 

gazowej oraz zabezpieczenie niezbędnej 

infrastruktury podziemnej, wymianę 

podbudowy nawierzchni placu, jezdni  

i chodników na materiały kamienne.  

W ramach remontu placu Kazimierza 

wymieniona została kanalizacja opadowa 

wraz z niezbędnym zabezpieczeniem 

infrastruktury podziemnej oraz 

oczyszczeniem lamp oświetlenia ulicznego i 

słupków blokujących. 

      

     

8.3.2. Projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych 

 

1. Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe 

Pogórza”  

We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, poddziałania 6.1.4 

Lokalne trasy turystyczne – SPR. Wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do 

27.08.2020 r. W projekt, którego liderem będzie Tarnowska Organizacja Turystyczna, 

włączyli się partnerzy z subregionu tarnowskiego – gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno, 

Szczurowa, Tarnów, Wietrzychowice, powiat brzeski, powiat dąbrowski oraz Gmina Miasta 

Tarnowa. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to drugi kwartał 2020 roku. 

Wartość zadania realizowanego przez GMT wyniesie 4 010 855,01 zł. Wnioskowano  

o dofinansowanie w kwocie 2 503 976,74 zł.  

Przedmiotem projektu jest modernizacja, budowa i rozbudowa tras rowerowych oraz 

infrastruktury towarzyszącej. Zakres rzeczowy projektu realizowany przez ZDiK w imieniu 

Gminy Miasta Tarnowa obejmuje budowę ścieżek rowerowych, oznakowanie, przebudowę 

istniejącej infrastruktury, budowę miejsc obsługi rowerzystów, budowę miejsc postojowych. 

Łącznie planuje się budowę czterech odcinków tras rowerowych. 

2. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście 

Tarnowie – etap I”  

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w kwietniu 2016 r. Umowa z Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych została podpisana 21 lutego 2017 r.  

Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę DK73 w ciągu ul. 

Lwowskiej w km 0+590-km 1+555,99 przez poszerzenie jej do przekroju 2x2, przebudowę 
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Ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie ul. Lwowskiej, Okrężnej i Marusarz) do 

dwupasowego, budowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi wraz  

z sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach, budowę parkingów, chodników i ścieżek 

rowerowych, dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej, zjazdów 

zapewniających dostęp do terenów przyległych, budowę, przebudowę lub zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń ochrony środowiska, kanalizacji 

deszczowej, budowę oświetlenia drogi, budowę systemu informacji, systemu monitorowania 

natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów oraz budowę monitoringu przejazdu na czerwonym 

świetle(ITS), wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń BRD, wycinkę i nasadzenia 

zieleni, rozbiórki budynków i dróg istniejących, przebudowę ogrodzeń, budowę i przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji 

lub potrzeby obsługi urządzeń, budowę kanału technologicznego na całym odcinku 

rozbudowywanej drogi. 

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 - 2019 r. Całkowite wydatki objęte 

wnioskiem - 18.759.992,48 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 14.589.987,35 zł  

3. Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności 

gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w subregionie 

tarnowskim 

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony 

w listopadzie 2016 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 października 2017 r. 

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017-2019. Przewidziany do rozbudowy 

odcinek ul. Spokojnej, rozpoczynający się od skrzyżowania ul. Krzyskiej i Spokojnej,  

a kończący się przed skrzyżowaniem z al. Piaskową, obejmuje łącznie odcinek o długości 

854,5 m. 

Zamierzenie budowlane przewidziane w projekcie obejmuje rozbudowę drogi, tj. 

rozbudowę ul. Spokojnej w Tarnowie do przekroju poprzecznego dwujezdniowego 2x2, 

rozbudowę skrzyżowania ul. Krzyskiej i Spokojnej wraz z sygnalizacją świetlną, budowę 

odwodnienia drogi, przebudowę i rozbiórkę magistrali wodociągowej Dąbrowa Tarnowska, 

przebudowę gazociągów średniego ciśnienia PSG Tarnów, przebudowę i budowę sieci  

i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, przebudowę i budowę sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, budowę muru oporowego od km 0+200 do km 0+430, rozbiórki 

budynków i innych obiektów, wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni ozdobnej  

i ochronnej. W 2018 r. zakończono etap realizacji prac budowlanych. Na rok 2019 

przewidziano zakończenie procedury wykupów nieruchomości. 

Planowany koszt całkowity projektu wg umowy to 21 061 667,92 zł, natomiast 

planowana kwota dofinansowania wg umowy wynosi 12 497 968,02 zł.  

4. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 

Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze 

miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą  

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony 

w grudniu 2016 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 października 2017 r. 

Planowany termin realizacji inwestycji 2017-2019 r. 

Zakres prac obejmuje rozbudowę ul. Elektrycznej w Tarnowie do przekroju poprzecznego 

dwujezdniowego 2x2 wraz z chodnikiem, ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszo-

rowerowymi, zatokami autobusowymi, budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym 

dwa ronda, budowę odwodnienia drogi, zasileń infrastruktury związanej z drogą, budowę 

oświetlenia drogowego, przebudowę i rozbiórkę sieci kanalizacji ogólnospławnej, 

przebudowę gazociągów niskiego i średniego ciśnienia PSG Tarnów, przebudowę 
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gazociągów wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM, przebudowę i budowę sieci oraz urządzeń 

elektroenergetycznych nn i SN, przebudowę i budowę sieci oraz urządzeń 

telekomunikacyjnych, budowę przepustu na potoku Klikowskim, przebudowę rowów  

i cieków, budowę ekranów akustycznych, rozbiórkę budynków i innych obiektów, 

przebudowę przejazdów kolejowych, wycinkę kolidujących z drogą drzew i krzewów oraz 

nasadzenia zieleni ozdobnej i ochronnej.  

W 2018 r. rozpoczęto realizację prac związanych z przygotowaniem terenu, rozbiórką 

budynków i innych obiektów, a także rozpoczęto prace budowlane. Planowany koszt 

całkowity projektu wyniesie wg umowy 37.837.738,61 zł. Planowana kwota dofinansowania 

wg umowy to 25.412 531,40 zł.  

  

5. Budowa park&ride przy stacji kolejowej w Tarnowie – Mościcach 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 został złożony w lutym 2017 r., natomiast 

umowa o dofinansowanie została podpisana 28 grudnia 2017 r. W związku z unieważnieniem 

trzech postępowań przetargowych (w dwóch postępowaniach nie przedłożono żadnej oferty, 

w trzecim postępowaniu kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła wartość 

przeznaczoną przez GMT na realizację zadania). W związku z powyższym Gmina Miasta 

Tarnowa zwróciła się do Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 o rozwiązanie umowy 

o dofinansowanie. 

W wyniku realizacji analizowanego przedsięwzięcia miał zostać udostępniony parking 

„parkuj i jedź”, zlokalizowany obok dworca PKP w Tarnowie-Mościce z 188 miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych (w tym 10 dla osób niepełnosprawnych) i 30 dla 

rowerów. 

Parking „parkuj i jedź”, realizowany w ramach projektu pod nazwą: „Budowa park  

& ride przy stacji kolejowej w Tarnowie – Mościcach”, służyć miał tworzeniu przejazdów 

łączonych, głównie samochód – kolej, jak również rower lub motor - kolej oraz transport 

zbiorowy autobus, bus - kolej.  

Realizacja projektu miała obejmować: budowę parkingu jednopoziomowego „parkuj  

i jedź” dla samochodów osobowych, budowę zatoki autobusowej, kiss & ride (miejsce 

zatrzymań samochodów osobowych w celu szybkiego i bezpiecznego pozostawienia lub 

zabrania osoby) na minimum pięć stanowisk, budowę bike & ride (zadaszonej wiaty 

rowerowej) dla minimum 30 rowerów, przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę 

nowego zjazdu na parking jednopoziomowy, budowę budynku stróżówki wraz z instalacjami 

wewnętrznymi przy wjeździe na parking „parkuj i jedź”, budowę oświetlenia ciągów 

komunikacyjnych, budowę odwodnienia parkingu, budowę kanału technologicznego, 

wykonanie rozbiórki budynku znajdującego się na działce nr 65/3, przeniesienie instalacji 

zewnętrznej wykonanej przez Wilhelma Sasnala w miejsce wskazane przez artystę, budowę 

systemu monitoringu strefy „parkuj i jedź” z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc.  

Koszt całkowity projektu wg umowy to 4.944.339,63 zł, natomiast kwota 

dofinansowania wg umowy to 1.970.126,08 zł. 

 

6. Integracja transportu publicznego w Tarnowie 

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 04.05.02 - Niskoemisyjny transport 

miejski –SPR, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 07 grudnia 2017 r. Projekt 

polega na budowie dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych o powierzchni do 0,5 ha 

każdy, wyposażonych w miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych), zadaszone 

perony, tablice informacji pasażerskiej, toalety, punkty hot-spot.  

W roku 2018 zrealizowano zadanie polegające na budowie Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej, w ramach którego zamontowano i uruchomiono 25 tablic 
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elektronicznych na przystankach, na których m.in. wyświetlany jest aktualny czas przyjazdu 

autobusów oraz informacje o zanieczyszczeniu powietrza, a także uruchomiono portal 

internetowy i aplikację na urządzenia mobilne, umożliwiające m.in. podgląd aktualnego 

położenia pojazdów komunikacji miejskiej i rozkładów jazdy. Ponadto w ramach zadania 

„Uruchomienie Tarnowskiego Roweru Miejskiego” jako dodatkowego środka transportu 

publicznego wybudowano i uruchomiono 10 stacji dla rowerów, zasilanych solarnie, 

posiadających od 14 do 20 stojaków każda (łącznie 160 stojaków) i umożliwiających m.in. 

rejestrację użytkowników, wypożyczenie oraz zwrot roweru, a także dokonanie płatności 

kartą płatniczą (doładowania konta); dostarczono 110 rowerów, w tym 100 rowerów dla 

dorosłych i 10 dla dzieci. Rowery wyposażone są m.in. w przerzutki ułatwiające poruszanie 

się nimi, koszyk na niewielki bagaż oraz linki zabezpieczające pozwalające na krótkotrwałe 

zapięcie wypożyczonego roweru w miejscach innych niż stacja rowerowa (np. przy sklepie); 

uruchomiono portal internetowy pod adresem https://rower.tarnow.pl/, umożliwiający m.in. 

zarejestrowanie się użytkowników, doładowanie konta oraz weryfikację rozliczeń za 

wypożyczenia, a także aplikację na urządzenia mobilne umożliwiającą m.in. łatwe 

wypożyczenie roweru przy wykorzystaniu tzw. kodów QR oraz sprawdzenie przebytych tras.  

Projekt zakłada również budowę Inteligentnego Systemu Transportu dla m. Tarnowa, 

w ramach którego powstaną: system dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem ITS 

wraz z opracowaniem i wdrożeniem modeli ruchu w sieci komunikacyjnej (obejmie 26 

skrzyżowań i dwa przejścia dla pieszych), CCTV – system monitoringu wizyjnego (obejmie 

26 skrzyżowań i dwa przejścia dla pieszych), Podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji 

Ruchu wizyjnego (obejmie 26 skrzyżowań), CSR – Centrum Sterowania Ruchem w Tarnowie 

(ul. Nadbrzeżna Dolna 7), stacje meteo (trzy sztuki), platforma APD – aplikacja integrująca 

systemy (akwizycja, przechowywanie i dystrybucja danych), system informacji parkingowej 

(pięć tablic informacyjnych), tablice zmiennej treści VMS (trzy sztuki).  

Ponadto w ramach budowy systemu ITS nastąpi modernizacja skrzyżowań, zostanie 

zmodernizowana i doposażona serwerownia ZDiK oraz wybudowana sieć światłowodowa  

o łącznej długości ok. 18 km, która uzupełni miejskie zasoby światłowodowe i połączy 92 

lokalizacje, w których instalowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

informacji pasażerskiej, zapewniając ich komunikację z CSR. Ww. zadania realizowane będą 

zgodnie z harmonogramem w roku 2019. 

 

8.4. Projekty nieinwestycyjne 
 

Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 

administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami 

Umowa podpisana ze Związkiem Miast Polskich w sprawie realizacji projektu na 

rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie 

podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami jest realizowana od 

października 2016 r., a zakończenie projektu planowane jest w dniu 30 kwietnia 2019 r.  

W roku 2018 w ramach realizowanej umowy zostały zrealizowane usługi doradcze:  

-wsparcia w zakresie opłaty reklamowej,  

-wsparcia w zakresie opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów (opłaty śmieciowej), 

-przeglądu polityki miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych. 

 

 

 

https://rower.tarnow.pl/
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Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system 

zarządzania wiedzą i komunikacją z interesariuszami w obszarze współpracy  

z przedsiębiorcami 

W roku 2018 zrealizowany został projekt na podstawie umowy partnerskiej, 

zakładający współdziałanie takich podmiotów jak: Małopolskiej Szkoły Administracji 

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Gminy Miasta Tarnowa oraz 

Andalucia Emprende, Fundación Pública Andaluza. Założenia projektu to stworzenie systemu 

zarządzania wiedzą w obszarze przedsiębiorczości, inicjowanie sieci współpracy samorząd – 

przedsiębiorcy – otoczenie biznesu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój na Lata 2014-2020 (działanie 4.3).  

Celem projektu była poprawa jakości i rozwijanie działań realizowanych przez miasto 

w obszarze współpracy z przedsiębiorcami poprzez: stworzenie systemu zarządzania wiedzą 

w obszarze wsparcia przedsiębiorczości, zbudowanie sieci komunikacji i współpracy  

z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym otoczeniem biznesu (szkoły, uczelnie, klastery, 

samorządy, ośrodki innowacji), wsparcie działań nastawionych na promocję 

przedsiębiorczości. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 382.971,45 zł, w tym 

część GMT 142.135,16 zł. Wkład funduszy europejskich to 370.819,29 zł. 

 

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony 

środowiska w Europie, a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem 

wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze. Projekt LIFE 

koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem 

jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały 

zaplanowane w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. 

W 2018 roku w Tarnowie zorganizowano cztery spotkania w szkołach, w których 

uczestniczyło 278 osób, oraz konkurs dla 12 zainteresowanych. Ponadto odbyło się siedem 

wydarzeń w ramach powyższego projektu, w których wzięło udział 2740 osoby. Rozdano  

4 800 ulotek informacyjnych, udzielono licznych porad (osobiście, telefonicznie, mailowo). 

Projekt jest na bieżąco realizowany m.in. poprzez działania związane z wymianą systemu 

ogrzewania. 

 

Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim 

Jesienią 2018 r., dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na Lata 2014-2020 (poddziałanie 9.2.3), rozpoczęto realizację trzyletniego 

projektu, którego adresatami są opiekunowie osób niesamodzielnych. W jego zakresie 

przewidziano usługi opieki zastępczej, umożliwiające czasowy całodobowy pobyt osoby 

niesamodzielnej w ośrodku w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki 

przez jej opiekuna nieformalnego. Dla opiekunów przewidziano organizację grup wsparcia, 

poradnictwo, szkolenia, informowanie o różnych systemach wsparcia. Istotnym aspektem 

będzie możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  

i medycznego wraz z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.  

W 2018 r. wyposażono ośrodek oraz zakupiono sprzęt do wypożyczalni. 

Całkowita wartość projektu to 7.542.499,80 zł, a kwota dofinansowania z Unii 

Europejskiej i budżetu państwa wynosi 6.988.428,35 zł. 
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„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2018 r. kontynuował realizację 

projektu pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014-2020, 9 oś priorytetowa, działania 9.1, poddziałania 9.1.1. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób 

zamieszkałych na terenie Tarnowa. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na 

zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie 

społeczno-zawodowe. Grupą docelową projektu są w szczególności osoby 

bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby, które cechuje bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

osoby bezdomne.  

Formy wsparcia przewidziane do realizacji są dostosowane do indywidualnych 

potrzeb uczestników rozeznanych podczas indywidualnej diagnozy potrzeb realizowanej 

przez psychologów i doradców zawodowych oraz pracowników socjalnych. 

W 2018 r. podpisano 47 kontraktów socjalnych oraz 75 osób (w tym 38 osób, które 

podpisały kontrakt w 2018 r. i 37 osób, które podpisały kontrakt w 2017 r.) przeszło diagnozę 

społeczno-zawodową w ramach działań podjętych przez pracowników socjalnych, 

zatrudnionych do realizacji projektu. Ponadto opracowano 75 indywidualnych ścieżek 

reintegracji społeczno-zawodowej. W ramach projektu został zrealizowany program 

„Aktywizacja i integracja” - przeprowadzono poradnictwo z psychologiem oraz prace 

społecznie użyteczne. Przez cały rok 2018 prowadzone było przez psychologa, zatrudnionego 

w ramach projektu (0,5 etatu), indywidualne poradnictwo dla uczestników projektu oraz 

indywidualne formy wsparcia (indywidualny trening kompetencji rodzicielskich - 

psychoedukacja, indywidualny trening motywacji do działania, indywidualny trening radzenia 

sobie ze stresem, indywidualny trening skutecznej komunikacji, indywidualne wsparcie 

rozwoju osobistego, indywidualny trening relaksacji, „śmiechoterapia”), a także grupowe 

formy wsparcia (trening/warsztaty radzenia sobie ze stresem, trening motywacji do działania, 

trening radzenia sobie z gniewem). Ponadto zrealizowany został trening kompetencji 

społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, trening konstruktywnego rozładowywania 

emocji, indywidualny coaching psychologiczny, indywidualna psychoterapia, zabiegi 

rehabilitacyjne dla uczestników projektu, kurs prawo jazdy kat. B oraz zrealizowane zostały 

staże zawodowe.  

Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - uczestników projektu, 

zostały zorganizowane takie formy wsparcia jak: grupowe zajęcia, tj. zajęcia sensoryczno-

plastyczne, trening umiejętności społecznych, hipoterapia, terapia EEG Biofeedback, zajęcia 

rehabilitacyjne na krytej pływalni, oraz indywidualne zajęcia, tj.: integracja sensoryczna, 

muzykoterapia, terapia behawioralna, spotkanie z psychologiem, zajęcia z dogoterapii.  

Część osób, które zawarły kontrakt w 2016, 2017 i 2018 r, kontynuuje jego realizację 

w 2019 r. w celu pełnego zrealizowania zaplanowanej na podstawie indywidualnej diagnozy 

potrzeb ścieżki aktywizacji społeczno- zawodowej, zawierającej trafne i efektywne działania 

przyczyniające się do zwiększenia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej. 

Całkowita wartość projektu - 3 145 784,40 zł, w tym kwota dofinansowania -  

2 673 916,74 zł. 

 

 „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również projekt pn. „Nowa kamienica – 

aktywna dzielnica”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 oś priorytetowa, działania 9.2, poddziałania 

9.2.1. Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.08.2020 r.  

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży (zamieszkałych przy ul. Spytki  

z Melsztyna w Tarnowie oraz na terenach przyległych), pochodzących z rodzin borykających 

się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych ryzykiem wykluczenia 

społecznego oraz ich rodzin. 

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież w wieku do 18. roku życia oraz ich 

rodzice/opiekunowie zamieszkujący na obszarze zdegradowanym. Głównym celem projektu 

jest poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu ich zamieszkania, zwiększenie zakresu 

wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz 

integracja społeczna.  

Projekt „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” realizowany jest od dnia 1 lipca 2018 

r. Od września 2018 r. w ramach projektu działalność rozpoczęła Placówka Wsparcia 

Dziennego Akademia Aktywności, do której uczęszcza 15 dzieci. W ramach funkcjonowania 

placówki organizowane są zajęcia wychowawczo-edukacyjne, wyjścia integracyjne do kina, 

na kręgle itp. Rodzice uczestników objęci zostali wsparciem w ramach grupy wsparcia 

prowadzonej przez psychologa. Placówka świadczy wsparcie w formie opiekuńczej  

i w formie podwórkowej. 

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2019 znajdują się m.in.: organizacja 

wycieczki integracyjnej, kontynuacja zajęć edukacyjno- wychowawczych, spotkania ze 

specjalistami, kontynuacja spotkań grupy wsparcia oraz organizacja zawodów sportowych  

i wyjść integracyjnych. 

Zadania realizowane w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego Akademia 

Aktywności pozwalają na wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród uczestników, dają 

możliwość poczucia przynależności do grupy, motywują do podejmowania działań na rzecz 

poprawy sytuacji szkolnej uczestników, a także wzmacniają pozycję rodzica jako autorytetu. 

Ważnym aspektem funkcjonowania placówki jest wspólne dążenie do prawidłowego rozwoju 

społecznego, emocjonalnego oraz intelektualnego dzieci i wsparcie rodzin, które na co dzień 

borykają się z wieloma trudnościami powodującymi dysfunkcje wychowawcze. 

W roku 2018 koszt utrzymania i funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego 

Akademia Aktywności wyniósł 88.195,91 zł, w tym: 1.617,37 zł to środki własne, 6.058,84 zł 

to kwota dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 80.519,70 zł to dotacja  

z UE. 

Całkowita wartość projektu: 618 965,25 zł, w tym kwota dofinansowania 565 709,25 

zł. 

 

Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy 

Od 2017 roku trwa realizacja projektów z zakresu kształcenia zawodowego, 

dofinansowanych w ramach poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. 

Realizatorem projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” jest 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Do końca 2018 r. w różnego 

rodzaju kursach wzięło udział 947 uczniów tarnowskich szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe. Jako dopełnienie pomocy w doskonaleniu się uczniów w projekcie przewidziano 

wizyty zawodoznawcze (w których wzięło udział 1730 uczniów), warsztaty na wyższych 
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uczelniach (w których uczestniczyło 745 osób) oraz staże i praktyki zawodowe (z których 

skorzystało 245 przyszłych absolwentów).  

Oprócz zajęć zawodowych przewidziano podniesienie kompetencji cyfrowych  

i komunikacji w branżowych językach obcych (w zajęciach uczestniczyło 750 uczniów). 

Prowadzone w ramach projektu doradztwo zawodowe 1730 uczniom pomogło podjąć decyzję 

w sprawie wyboru szkoły wyższej, zawodu lub pracy. 

Koszty całkowite projektu wynoszą 8.641.380 zł, natomiast oczekiwane 

dofinansowanie 7.777.242 zł. 

  Omnibus budowlany 

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Budowlanych. Dzięki realizacji projektu  

w 2018 r.: 

- 19 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu nabyło kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć po ukończeniu studiów podyplomowych; 

- 132 osoby uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia; 

- 108 uczniów podniosło kompetencje w wyniku uczestnictwa w zajęciach 

wyrównawczych; 

- 47 uczniów podniosło umiejętności zawodowe po ukończeniu stażu u pracodawcy; 

- 79 uczniów zwiększyło umiejętności poruszania się po rynku pracy po 

przeprowadzonym poradnictwie zawodowo – edukacyjnym. 

Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 4.841.240,88 zł, w tym dofinansowanie 

to 4.357.046,88 zł. 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna – projekty szkół 

W 2018 r. kontynuowano realizację trzech projektów dotyczących dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, a także rozpoczęto realizację 

czterech kolejnych. Projekty zostały przygotowane przez następujące szkoły:  

Projekty kontynuowane: 

ZSO nr 1 - Małopolska Chmura Edukacyjna, 

ZSO nr 2 - „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie”, 

ZSB Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie. 

Nowe projekty: 

ZSO nr 1 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO w Tarnowie, 

ZSO nr 2 - „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2”, 

ZSB - Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II, 

I LO - „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie”. 

Wszystkie te projekty otrzymały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 i stanowią kontynuację 

pilotażowego projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kolejnych projektów konkursowych.  

Głównym celem całego przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna było 

stworzenie ram współpracy krakowskich uczelni wyższych z liceami z terenu województwa 

małopolskiego, która miała przyczynić się do rozwijania zainteresowań młodzieży 

kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. W ramach projektu  

w liceach wdrażane były programy rozwojowe zakładające m.in. realizację 

eksperymentalnego systemu wirtualnych zajęć w modelu „odwróconych lekcji” (flipped 
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classroom) w czasie rzeczywistym (zajęcia on-line) w różnych obszarach tematycznych  

w każdej ze szkół (głównie z zakresu nauk przyrodniczych i przedmiotów ścisłych: biologia, 

chemia, matematyka, informatyka, a także z geografii, języka angielskiego oraz rozwijania 

kompetencji uczenia się). Projekt ZSO nr 2 obejmował również funkcjonowanie koła 

naukowego.  

Całość możliwa była do realizacji dzięki zainstalowanej uprzednio (w ramach 

komplementarnego projektu infrastrukturalnego) nowoczesnej platformy informatycznej 

dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych, wykorzystującej technologię chmury 

obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na 

terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc. Okres realizacji: lata 2017-

2019. 

Każdy z projektów dotyczących realizacji MCHE opiewał na kwotę od kilku do 

kilkudziesięciu tys. zł. Projekty te otrzymały dofinansowanie zewnętrzne na poziomie 95% 

kosztów całkowitych.  

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

W 2017 r. rozpoczęto realizację partnerskiego projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II”, którego liderem jest Województwo Małopolskie, zaś Gmina 

Miasta Tarnowa partnerem. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Jest to projekt 

pozakonkursowy.  

To jeden z najważniejszych i największych projektów edukacyjnych w skali całego 

kraju w nowej perspektywie finansowej – w partnerstwie uczestniczy 114 podmiotów, 

zarówno z sektora finansów publicznych, jak i spoza niego. Głównym jego celem jest 

wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego 

oferty z potrzebami rynku pracy i poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, 

szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.  

Na projekt składają się dwa główne komponenty: realizacja Małopolskiej Chmury 

Edukacyjnej w zakresie obszarów zawodowych (w mieście jest ona realizowana w Zespole 

Szkół Budowlanych w Tarnowie oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w 

Tarnowie) oraz utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (w Tarnowie punkty te 

zostały utworzone w siedmiu gimnazjach). Realizacja chmury edukacyjnej polega na 

działaniach analogicznych do działań „chmurowych” w ramach obszarów ogólnych, takich, 

jak realizowane przez ZSO nr 1, ZSO nr 2 i ZSB w ramach oddzielnych projektów, tj. na 

organizacji zajęć on-line, kół naukowych oraz wyjazdów na uczelnie wyższe. Wybrane 

obszary zawodowe to budownictwo, środowisko (ZSB) oraz język angielski i obszar 

elektryczno – elektroniczny (ZSME).  

W Szkolnych Punktach Informacji i Kariery jest natomiast prowadzone doradztwo 

zawodowe dla gimnazjalistów. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2021. 

Planowana wartość projektu w części realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa to 

prawie 510.000 zł, z czego 90% zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i 

budżetu państwa. 
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Projekty edukacyjne, związane z mobilnością uczniów i nauczycieli 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat tarnowskie szkoły chętnie włączały się w projekty 

edukacyjne o stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, polegające na współpracy ich 

wychowanków z uczniami z innych europejskich miast, wymianach młodzieżowych oraz 

wyjazdach osób kształcących się oraz kadry nauczycielskiej na zagraniczne praktyki 

zawodowe. Realizacja tego typu projektów przyczynia się do poznania przez młodych ludzi 

kultury mieszkańców innych krajów, a także do wzmocnienia kluczowych umiejętności 

uczniów biorących udział w wyjazdach oraz do zdobycia cennych doświadczeń zawodowych 

i życiowych zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli, i wychowawców. Także w 2018 

r. realizowane były tego typu projekty, dofinansowane przede wszystkim ze środków 

programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Jak co roku, także i w 2018 r. realizowane były projekty wymiany młodzieży  

w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Na wymianę do Niemiec 

wysłało swoich uczniów III Liceum Ogólnokształcące i otrzymało na ten cel dofinansowanie 

w kwocie ponad 5 tys. zł. 

W 2018 roku w tarnowskich szkołach realizowane były projekty w ramach programu 

Erasmus+. Jest to program dofinansowujący ze środków europejskich projekty edukacyjne  

i rozwojowe – obejmujące zdalną współpracę pomiędzy europejskimi instytucjami 

partnerskimi lub wyjazdy zagraniczne w celu wspólnej realizacji zadań, nauki i zdobywania 

doświadczeń – realizowane przez szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia.  

W tym roku zakończono realizację następujących projektów: 

Realizowany od 2016 r. projekt ZST pn. „Praktyka u europejskiego pracodawcy” 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 393 004,38 zł. Projekt ten został dofinansowany  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jednak jego realizacja 

odbywała się na zasadach programu Erasmus+. Polegał on na organizacji wyjazdów do 

instytucji partnerskich na Węgrzech (w Veszprém) oraz w Portugalii (Braga) zarówno na 

zagraniczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach, jak i w celu szkolenia kadry, tzw. job 

shadowing.  

Projekt ZSP pn. „Sztuka porozumiewania się” otrzymał w 2016 r. dofinansowanie  

w kwocie 142 197,56 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, jednak jego realizacja odbywać się będzie na zasadach programu 

Erasmus+. Projekt polegał na udziale 10 nauczycieli i 2 wicedyrektorów w kursach języka 

angielskiego oraz udziale 2 nauczycieli języka angielskiego w kursach metodycznych. Kursy 

odbywały się na Malcie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Projekt SP11 pn. „W drodze do zdrowszego stylu życia z naszymi europejskimi 

przyjaciółmi” ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat aktywnego, zdrowego trybu 

życia. Uczniowie poznają i promują piękno przyrody w swoim regionie. Podobnie jak 

powyższy, również i w tym projekcie tarnowska szkoła pełni rolę partnera – wniosek został 

złożony przez szkołę w Czechach i projekt jest przez nią koordynowany; trzecim partnerem 

jest szkoła z Francji. Kwota przyznana SP11 to 50 856,49 zł.  

Projekt ZSB pn. „Innowacyjne techniki zdobienia wnętrz” to kolejna odsłona 

realizowanych przez szkołę praktyk zagranicznych w partnerskiej placówce na Słowacji. 
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Uczniowie dzięki mobilności edukacyjnej mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe 

za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Szkoła na realizację zadania 

zdobyła 541 174,79 zł. 

Kilka projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ rozpoczęto w latach 

ubiegłych i kontynuowano w roku 2018: 

Projekt ZSSdNiSS pn. „Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie 

rozwiązywania problemów” to projekt, w którym tarnowska szkoła pełni rolę partnera. 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożyła w imieniu swoim i partnerów Fundacja Rozwoju 

Regionalnego Viribus Unitis. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej 

koncepcji Web Quest. Budżet ogólny projektu (dot. wszystkich partnerów) wynosi  

243 102,00 euro. Budżet przeznaczony dla ZSSdNiSS w całym okresie realizacji projektu 

wynosi 125 600 zł.  

Celem projektu pn. „Start na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez ZST, jest 

przygotowanie uczniów do poruszania się na europejskich rynkach pracy. W tym celu 

organizowane są wyjazdy na praktyki zagraniczne. Szkoła nawiązała partnerstwo  

z instytucjami z Portsmouth w Wielkiej Brytanii, z Veszprém na Węgrzech i z Bragi w 

Portugalii. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019, a kwota przyznanego 

dofinansowania to prawie 116 tys. euro.  

Projekt V LO pn. „Tragedia i nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy  

z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość” to projekt, w którym tarnowska szkoła pełni rolę 

partnera. Celem projektu jest kształtowanie krytycznych, wyrazistych postaw uczniów  

i wdrażanie wartości demokratycznych w oparciu o różne doświadczenia historyczne. Młodzi 

ludzie przez spotkania z rówieśnikami z innych krajów uczą się otwartości i tolerancji dla 

różnorodności poglądów, religii, ras, historii, tak by eliminować stereotypy i uprzedzenia 

narodowościowe. Poprzez analizę wydarzeń historycznych i obecnej sytuacji politycznej 

uczniowie uczą się, że pokój i demokracja są wartościami, o które każdy naród musi dbać.  

W ramach projektu pracują 3 grupy projektowe, składające się z 10 uczniów i 2 nauczycieli 

ze szkoły każdego z partnerów (Tarnów, Droyssig w Niemczech, Orlean we Francji). Budżet 

V LO to 25 400 euro. 

Projekt „Europa bliżej przedszkola” to przedsięwzięcie, na które Przedszkole 

Publiczne nr 33 w Tarnowie otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 91 tys. zł. Celem 

projektu jest poprawa kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu, nawiązanie 

partnerstw zagranicznych, promowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz 

zwiększenie używania nowych technologii w pracy w przedszkolu. Realizacja projektu 

potrwa do listopada 2019 r.  

W 2018 r. kontynuowano również realizację projektu Szkoły Podstawowej nr 18 pn. 

„Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę”, dofinansowanego z programu Erasmus+. Projekt 

obejmuje wyprawy nauczycieli do trzech krajów europejskich (Hiszpania, Malta, Wielka 

Brytania), co ma przełożyć się na podniesienie jakości i wzbogacenie zajęć języka 

angielskiego o elementy niestandardowe oraz innowacyjne technologie, na zapewnienie 

uczniom komunikatywnej znajomości języka angielskiego na zakończenie szkoły 

podstawowej, podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej, 

wprowadzenie nowatorskich metod nauczania, bazujących na osiągnięciach technologii 
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informacyjno-komunikacyjnej oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej nauczycieli. 

Przyznane dofinansowanie to 15 790 euro. 

O popularności programu Erasmus+ świadczy to, że każdego roku szkoły chętnie  

i licznie wnioskują o dofinansowanie swoich projektów. W 2018 r. rozpoczęto realizację aż 

pięciu kolejnych wieloletnich przedsięwzięć:  

Projekt pn. „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” realizowany jest w ramach 

programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Technicznych w partnerstwie z Braga Mob  

z Portugalii, Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája z Węgier  

i euroMind z Hiszpanii. Ma na celu pogłębienie wiedzy i szeregu umiejętności niezbędnych  

w dalszym procesie uczenia się i w przyszłym środowisku pracy uczniów technikum.  

W ramach projektu odbędą się trzy staże zagraniczne dla uczniów w grupach zawodowych: 

technik - elektronik, elektryk, mechanik, informatyk, analityk i technologii chemicznej. 

Pracując 8h dziennie, uczniowie pogłębią wiedzę zawodową i zdobędą praktyczne 

doświadczenie poprzez wykonywanie rzeczywistych zadań na określonym stanowisku pracy, 

ściśle powiązanym ze swoim zawodem. Uczniowie przygotują się do wykonywania 

konkretnych zadań na określonych stanowiskach pracy, poszerzą wiedzę zawodową, odkryją 

nowe możliwości działania. Poprawią komunikowanie się w języku obcym, usamodzielnią 

się, podniosą świadomość międzykulturową. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania 

projektu to 114 402.00 €. W 2018 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 388 664,78 zł. Czas trwania 

projektu: wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych złożył w 2018 r. wnioski o udział  

w dwóch projektach. Pierwszym z nich jest projekt pn. „Get in Shape for Europe”, 

realizowany w ramach programu Erasmus+. Tarnowska szkoła pełni w nim rolę partnera, 

natomiast jego koordynatorem jest szkoła z Rumunii. Pozostałymi partnerami są instytucje  

z Grecji, Bułgarii i Włoch. Celem projektu jest zwiększenie postaw proeuropejskich wśród 

młodzieży poprzez międzynarodową współpracę szkół z różnych krajów Europy, opartą na 

pogłębianiu wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijaniu kompetencji społecznych, obywatelskich 

i międzykulturowych, promowaniu wartości demokratycznych i podstawowych praw oraz 

społecznego i aktywnego obywatelstwa. Projekt ma również na celu uspołecznienie uczniów, 

walkę z dyskryminacją, nietolerancją i manipulacją oraz umożliwienie młodym ludziom 

poznania innych kultur i rówieśników z innych krajów, a także udoskonalenie umiejętności 

językowych, informatycznych i komunikacyjnych. W ramach projektu odbędzie się szereg 

działań w szkole oraz wyjazd 7 uczniów i 3 nauczycieli do Bułgarii na przełomie lutego  

i marca 2019 r. Całkowita kwota przyznanego dofinansowania projektu to 32 525,00 €.  

W 2018 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 111 615,39 zł. Czas trwania projektu: wrzesień 2018 r. 

– sierpień 2020 r. 

Drugim projektem realizowanym przez ZSEG jest projekt pn. „Zagraniczne staże 

szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych”. Projekt ten został 

dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jednak jego 

realizacja odbywa się na zasadach programu Erasmus+ w partnerstwie ze szkołą z Plymouth  

z Wielkiej Brytanii. W projekcie uczestniczy grupa 38 uczniów wraz z 4 opiekunami,  

w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Uczniowie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii  

w 2 grupach, jedna w marcu 2019 r., druga na przełomie sierpnia i września 2019 r. Przed 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 166 

wyjazdem uczniowie odbywają dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego 

i psychologicznego. Główne założenia projektu to wzmocnienie europejskiego wymiaru 

kształcenia zawodowego poprzez zagraniczne szkolenie zawodowe 38 uczniów, zwiększenie 

praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu 

podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego  

w międzynarodowym środowisku, rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych z języka 

angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego, wzmocnienie pewności 

siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy,  

a także wzmocnienie wizerunku szkoły otwartej na współpracę międzynarodową. Całkowita 

kwota przyznanego dofinansowania projektu to 409 253,65 zł. W 2018 r. wpłynęła zaliczka  

w kwocie 327 402,92 zł. Czas trwania projektu: październik 2018 r. – styczeń 2020 r. 

Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 pn. „Kreatywny nauczyciel - 

kreatywna szkoła - kreatywny uczeń” również otrzymał dofinansowanie z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i będzie realizowany na zasadach programu 

Erasmus+. Podstawowe cele projektu to podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 

poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania i technologii TIK, rozwój umiejętności 

komunikowania się w języku angielskim i kształtowanie kompetencji miękkich, szczególnie 

międzykulturowych. Beneficjentami projektu jest 18 nauczycieli szkoły. Uznano za 

konieczny udział dyrektora szkoły, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, geografii, języków 

obcych, historii, wychowania fizycznego, muzyki oraz przedsiębiorczości. Projekt zakłada 

udział nauczycieli w szkoleniach w Portugalii, Norwegii i na Malcie. Całkowita kwota 

przyznanego dofinansowania projektu to 451 746,07 zł. W 2018 r. wpłynęła zaliczka w 

kwocie 361 396,86 zł. Czas trwania projektu: wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r. 

Projekt „Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii” Szkoły Podstawowej nr 1 

otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ i jest realizowany w partnerstwie  

z instytucjami z Rumunii, Grecji, Bułgarii, Turcji i Włoch. SP1 pełni rolę partnera. Głównym 

tematem projektu jest naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób 

powracających z zagranicy. Problem ten stał się międzynarodowym w ostatnich latach, 

zaczyna dotykać prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest 

zminimalizowanie społecznych i ekonomicznych zagrożeń stwarzanych przez ten problem  

w społeczeństwie poprzez edukację. Projekt ma na celu również wniesienie innej 

perspektywy w postrzeganiu uchodźców i imigrantów. Podczas realizacji projektu spotkają 

się nauczyciele i wymienią oraz wypracują dobre praktyki w pracy z uchodźcami  

i imigrantami. Projekt zakłada też zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat 

uchodźców, pobudzenie empatii i pozytywnego nastawienia. Całkowita kwota przyznanego 

dofinansowania projektu to 26 792,00 €. W 2018 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 91 347,86 zł. 

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r. 

Aktywizacja rynku pracy 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizował projekty dofinansowane ze 

środków unijnych, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez m.in. 

zorganizowanie dla nich płatnych staży zawodowych, udzielanie dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców Tarnowa i okolic)  

i udzielanie wsparcia w zakresie szkoleń i doradztwa zawodowego, a także pośrednictwa 

pracy.  
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W 2018 r. zakończono realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) - Młodzi na 

start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych”. Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. Budżet projektu 

to 20 370 338,87 zł. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku od 

18. do 29. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Tarnowie, 

zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II 

(tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET). 

Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, były kierowane 

przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne i osoby z niepełnosprawnościami. Wszyscy 

uczestnicy projektu, tj. 1996 osób, zostali objęci kompleksowym i indywidualnym 

pośrednictwem pracy w zakresie wyboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami  

i kompetencjami lub/i poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery 

zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  

Z oferowanego w ramach projektu wsparcia ogółem skorzystało 1996 osób (w tym 

1091 kobiet), z czego w 2018 roku - 1289 osób (w tym 739 kobiet).  

Każdy z uczestników projektu skorzystał co najmniej z jednej z zaplanowanych w projekcie 

form wsparcia, tj.: 

− ze staży skorzystało 1211 osób (w tym 800 kobiet), 

− z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 479 osób (w tym 141 

kobiet), 

− z subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne) 95 osób (w tym 51 kobiet), 

− z bonu na zasiedlenie 132 osoby (w tym 75 kobiet), 

− ze szkoleń zawodowych 101 osób (w tym 35 kobiet), 

− ze szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej 454 osoby  

(w tym 131 kobiet). 

 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 68,55 % (tj. 944 osoby, w tym 598 

kobiet) oraz 479 osób (w tym 141 kobiet) założyło własną działalność gospodarczą, w tym  

w 2018 roku 253 osoby (w tym 74 kobiety). Projekt był realizowany w ramach „Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (III) - Mój rozwój, moja szansa” był wdrażany w ramach RPO WM 

2014-2020, oś 8 Rynek Pracy, działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych 

Urzędów Pracy i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r., a jego wartość 

wyniosła 4 515 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 3 837 750,00 zł.  

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, 

pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i Tarnowie, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do 
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profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 

wsparcia), należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

− osoby w wieku 50 lat i więcej, 

− osoby o niskich kwalifikacjach, 

− osoby długotrwale bezrobotne, 

− osoby z niepełnosprawnościami, 

− kobiety. 

Zgodnie z kryterium kompleksowości projektu oraz udzielonego wsparcia każdy 

uczestnik projektu skorzystał z co najmniej trzech form wsparcia dobranych indywidualnie 

dla każdego uczestnika (wynikających z IPD), w tym obligatoryjnie z poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Z oferowanego w ramach projektu wsparcia skorzystało 441 osób (w tym 245 kobiet),  

w tym:  

− ze staży – 110 osób (w tym 82 kobiety), 

− ze szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 81 osób (w tym 

39 kobiet), 

− z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 91 osób (w tym 45 

kobiet), 

− z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego – 81 osób (w tym 28 kobiet), 

− z prac interwencyjnych – 54 osoby (w tym 39 kobiet), 

− ze szkoleń zawodowych – 101 osób (w tym 50 kobiet). 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 64,44%. Ponadto 91 osób (w tym 45 

kobiet) założyło własną działalność gospodarczą. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie kontynuował w 2018 r. realizację projektu 

pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-

2020, działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r. Wartość projektu: 4 801 899,16 zł. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, 

pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i Tarnowie, zarejestrowanych w ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu 

pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia)  

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami), należących co najmniej do jednej  

z poniższych grup: 

− osoby z niepełnosprawnościami, 

− osoby w wieku 50 lat i więcej, 

− osoby długotrwale bezrobotne, 

− osoby o niskich kwalifikacjach, 

− kobiety, 
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− bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nienależący do w/w grup, których sytuacja na 

rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, 

wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia 

Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę 

docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej 

niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. 

Zgodnie z kryterium kompleksowości projektu oraz udzielonego wsparcia każdy 

uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia, dobranych indywidualnie dla 

każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie z poradnictwa zawodowego  

i pośrednictwa pracy. Ponadto w ramach projektu organizowane są: 

− staże (130 uczestników), 

− szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla osób 

otrzymujących dotację na założenie własnej firmy (106 uczestników), 

− jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (128 uczestników), 

− refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego (60 uczestników), 

− prace interwencyjne (50 uczestników), 

− szkolenia zawodowe (40 uczestników). 

Do końca 2018 roku do uczestnictwa w projekcie przystąpiły 432 osoby (w tym 219 

kobiet), które skorzystały lub w dalszym ciągu korzystają z ww. form wsparcia. Spośród tej 

grupy uczestników projektu 328 osób (w tym 151 kobiet) zakończyło udział w projekcie.  

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie na koniec 2018 roku wyniosła 70,26%. 

Ponadto 133 osoby (w tym 55 kobiet) założyły własną działalność gospodarczą. 

Projekt partnerski „CISERWIS”, wdrażany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Region 

Spójny Społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja 

– projekty konkursowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym liderem jest Spółdzielnia Socjalna 

Serwis z siedzibą w Tarnowie, a partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2019 r. Wartość projektu wynosi 4 924 311,50 

zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej - 3 811 311,50 zł. 

Projekt zakłada reintegrację społeczną i zawodową grupy docelowej projektu poprzez 

udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, polegających na 

uczestnictwie w: 

− warsztatach terapeutycznych/aktywnego poszukiwania pracy/edukacyjnych, 

− giełdzie pracy - pośrednictwie pracy, 

− szkoleniach zawodowych, 

− warsztatach nauki zawodu w branżach gastronomicznej, wikliniarsko-pamiątkarskiej, 

budowlanej,  

− praktykach u pracodawców, 

− korzystaniu z indywidualnego doradztwa psychologicznego/ społecznego/ zawodowego. 
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Każdemu uczestnikowi jest ustalana i monitorowana indywidualna ścieżka 

reintegracyjna. Zajęcia w CIS trwają pięć dni w tygodniu, w tym cztery dni to zajęcia 

warsztatowe, jeden dzień przeznaczony jest na udział w zajęciach reintegracyjnych – są to 

zajęcia grupowe trwające przez minimum 6 godz. dziennie. 

W ramach projektu zostały uruchomione i doposażone trzy warsztaty, w których 

odbywa się reintegracja zawodowa, tj. warsztat budowlany, gastronomiczny oraz 

wikliniarsko-pamiątkarski. Udział w tych warsztatach jest obowiązkowy dla wszystkich 

uczestników projektu i jest to warunek konieczny dla korzystania ze świadczenia 

integracyjnego. Uczestnicy warsztatów otrzymują bezpłatnie odzież ochronną, środki 

czystości, materiały potrzebne do nauki zawodu, jeden gorący posiłek dziennie, wsparcie 

specjalistów: instruktora zawodu, doradców zawodowych, pośredników pracy oraz 

psychologa. Za udział w zajęciach CIS uczestnikowi przysługuje: 

− świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które w pierwszym 

miesiącu stanowi 50% tegoż zasiłku, 

− zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów, oświadczeń 

przewoźników bądź oświadczeń o wykorzystaniu własnego środka transportu,  

− jeden gorący posiłek dziennie. 

Od początku realizacji projektu zostało zrekrutowanych 85 osób, w tym 47 osób w 2018 

roku z obszaru miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, które uczestniczą w warsztatach 

budowlanych, gastronomicznych oraz wikliniarsko-pamiątkarskich, a także korzystają ze 

świadczeń integracyjnych. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na koniec 2018 r. wyniósł 

36%. 

 

Programy realizowane w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy 

Małopolski Program Regionalny „Konserwator” 2017-2018 był realizowany przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w porozumieniu z piętnastoma urzędami pracy 

województwa małopolskiego, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Okres 

realizacji projektu: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Wartość realizowanego programu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wyniosła 220 521,88 zł (w tym w 2018 roku  

103 590,14 zł).  

Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z grup znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych i kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. 

Program zakładał realizację działań w podmiotach, których działalność związana jest  

z ochroną tradycji kulturowej, zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz 

ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.  

Wsparciem objęto 32 osoby bezrobotne (w tym 16 osób w 2018 r.) z miasta Tarnowa  

i powiatu tarnowskiego. Uczestnicy programu skorzystali z następujących form wsparcia:  

− 32 osoby z poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,  

− 25 osób ze stażu, 

− 7 osób z robót publicznych.  

Udział w programie zakończyło 29 osób w tym 21 kobiet. Większość z nich stanowiły 

osoby długotrwale bezrobotne, tj. 16 osób, w tym 10 kobiet. Po zakończeniu programu 

zatrudnienie podjęło 25 osób, w tym 18 kobiet. Większość z nich stanowiły osoby 

długotrwale bezrobotne, tj. 14 osób, w tym 9 kobiet. Efektywność zatrudnieniowa  

w programie wyniosła 86,21%, a wśród osób długotrwale bezrobotnych 87,50%. 
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Małopolski Program Regionalny „Firma + 1” 2017-2018 był realizowany przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w porozumieniu z piętnastoma urzędami pracy 

województwa małopolskiego, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Okres 

realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Wartość realizowanego programu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wyniosła 327 050,09 zł (w tym w 2018 roku  

156 974,08 zł). Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,  

w szczególności osób w wieku 40 lat i więcej, kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne.  

Wsparciem objęto 30 osób (w tym 15 osób w 2018 r.) bezrobotnych z miasta Tarnowa  

i powiatu tarnowskiego. Uczestnicy programu skorzystali z następujących form wsparcia:  

− 30 osób z poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,  

− 20 osób ze stażu, 

− 10 osób z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego. 

Ponadto dwie osoby zostały objęte indywidualnym wsparciem przez wolontariusza – 

tutora w działaniach prowadzących do osobistego rozwoju uczestnika. 

Udział w programie zakończyło 29 osób, w tym 20 kobiet. Wśród nich uczestnicy po 40. 

roku życia to 22 osoby, w tym 13 kobiet, a osoby długotrwale bezrobotne to 9 osób, w tym  

6 kobiet. Po zakończeniu programu zatrudnienie podjęło 25 osób, w tym 18 kobiet. Wśród 

nich osoby po 40. roku życia to 18 osób, w tym 11 kobiet, a osoby długotrwale bezrobotne to 

7 osób, w tym 5 kobiet. Efektywność zatrudnieniowa w programie wyniosła 86,21%, wśród 

osób w wieku 40 lat i więcej 81,82%, a wśród długotrwale bezrobotnych 77,78%. 

Małopolski Program Regionalny „Gotuj się do pracy” był realizowany przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie w porozumieniu z siedmioma urzędami pracy województwa 

małopolskiego, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Program finansowany był 

ze środków Funduszu Pracy. Okres realizacji projektu: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

Wartość programu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wyniosła ogółem 120 182,12 

zł. Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w zawodach z branży 

gastronomicznej (m.in. kucharzy, pomocy kuchennych, kelnerów i barmanów),  

w szczególności długotrwale bezrobotnych kobiet i osób pomiędzy 30. a 50. rokiem życia, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne. 

Program obejmował realizację działań w podmiotach z sektora HoReCa, co obejmuje łącznie 

określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. hotel, restaurant, catering/café). 

Uczestnicy programu skorzystali z następujących form wsparcia:  

− 10 osób z poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,  

− 3 osoby ze stażu, 

− 1 osoba z prac interwencyjnych, 

− 6 osób z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego.  

Wszystkie osoby zakończyły udział w programie, a po jego zakończeniu podjęły 

zatrudnienie, tj. 10 osób, w tym 9 kobiet. Wśród nich uczestnicy w wieku 30-50 lat to 8 osób, 

w tym 7 kobiet, a kobiet długotrwale bezrobotnych - 5. Efektywność zatrudnieniowa  

w programie wyniosła 100% (wśród osób w wieku 30-50 lat 100% oraz wśród długotrwale 

bezrobotnych kobiet 100%). W wyniku programu 10 lokalnych firm z sektora HoReCa na 
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terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego uzyskało kadrowe wsparcie i zdobyło nowych 

pracowników 

 

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych 

W związku z koniecznością aktywizacji osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji 

na rynku pracy, długo i bezskutecznie poszukujących zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy  

w Tarnowie w 2018 r. pozyskał na ten cel dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy  

w wysokości 232 803,11 zł. Otrzymane środki pozwoliły na aktywizację 20 osób w ramach 

następujących form wsparcia: 

− 8 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotację), 

po uprzednim odbyciu szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej,  

− 12 osób bezrobotnych zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. 

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej 

Z uwagi na wysoką liczbę osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat, figurujących  

w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, niezbędne było uruchomienie 

programu, który umożliwiłby im wejście lub powrót na rynek pracy. Na realizację tego 

programu w 2018 r. pozyskano środki z rezerwy Funduszu Pracy  

i wydatkowano kwotę 225 892,18 zł. W ramach programu zaktywizowano 28 osób 

bezrobotnych w tym: 

− 6 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotację), 

po uprzednim odbyciu szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej,  

− 22 osoby bezrobotne zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. 

 

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach 

Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus 

Z uwagi na wysoką stopę bezrobocia w powiecie tarnowskim, przekraczającą średnią 

krajową, niezbędne było uruchomienie programu, który umożliwiłby wejście lub powrót na 

rynek pracy osobom w szczególności długotrwale bezrobotnym oraz z niskimi 

kwalifikacjami. Na realizację tego programu pozyskano środki z rezerwy Funduszu Pracy  

w wysokości 1 158 367,26 zł. W ramach programu zaktywizowano 162 osoby bezrobotne  

w tym: 

− 26 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

(dotację), w tym 16 osób uprzednio odbyło szkolenie z zakresu prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej,  

− 17 osób bezrobotnych zatrudniono w ramach robót publicznych, 

− 100 osób skierowano na staż,  

− 19 osób zatrudniono na miejscach w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 
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Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach innych programów, 

których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, tj. 

programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w celu wsparcia licznej grupy osób bezrobotnych 

przedsiębiorczych, występujących z wnioskami o dotację na założenie własnej firmy, 

pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy. Na aktywizację 8 osób 

bezrobotnych, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

(dotacje) wydatkowano w 2018 roku kwotę 198 445,00 zł. 

 

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w 2018 roku realizował Program Aktywizacji  

i Integracji (PAI) w ramach porozumienia zawartego w dniu 13.10.2016 r. z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie (MOPS). Była to kontynuacja Programu 

Aktywizacja i Integracja na Lata 2016-2018 pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. 

Lokalnie zmieniamy”. Program był wdrażany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 oś priorytetowa, działanie 9.1 

Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie 

dla OPS/PCPR i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Zakres działań prowadzonych w ramach współpracy: 

1) działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych realizowane były przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne  

w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, zostały sfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

2) działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach prac społecznie użytecznych i zostały 

sfinansowane: 

a) w 60% ze środków Funduszu Pracy, 

b) w 40% ze środków budżetowych gminy przez MOPS Tarnów. 

Program był skierowany do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki 

społecznej, dla których ustalono III profil pomocy. W całym programie uczestniczyło 39 

osób, w tym 9 osób w 2018 roku, które skorzystały z prac społecznie użytecznych. 
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9.  NADZÓR WŁAŚCICIELSKI  
 

9.1. Spółki z udziałem Gminy Miasta Tarnowa  
 

Na koniec 2018 roku Gmina Miasta Tarnowa była wyłącznym udziałowcem siedmiu 

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.,  

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

▪ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., 

▪ Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.,  

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

i większościowym akcjonariuszem w Tarnowskim Klasterze Przemysłowym S.A. (99,7%), 

Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. (56,1%) oraz mniejszościowym 

udziałowcem w spółce Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (47,5%). 

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. sprawuje zwykły zarząd w imieniu Prezydenta 

Miasta Tarnowa nad budynkami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa 

oraz budynkami administrowanymi na zlecenie będącymi własnością osób fizycznych, 

zapewniając równocześnie odpowiedni stan techniczny tych zasobów. 

Zadania własne z zakresu budownictwa mieszkaniowego Gmina Miasta Tarnowa 

realizuje poprzez utworzone do tego celu w 1999 roku Tarnowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od początku swojej działalności spółka wybudowała 

11 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 728 mieszkań położonych przy ul.  

M. Dąbrowskiej, Abpa J. Ablewicza, na osiedlu Zielonym oraz przy ul. Sportowej  

w Tarnowie, nad którymi prowadzi stały zarząd administracyjny. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. świadczy usługi  

w sferze gospodarki odpadami, oczyszczania miasta oraz wywozu nieczystości stałych. 

Spółka świadczy usługi w ramach zadań powierzonych przez miasto jako podmiot 

wewnętrzny. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako podmiot wewnętrzny Gminy 

Miasta Tarnowa wykonuje szereg zadań powierzonych przez miasto m.in. w zakresie 

zarządzania gminnym składowiskiem odpadów, zagospodarowania odpadów komunalnych 

zielonych i wielkogabarytowych, prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów, 

utrzymania czystości i porządku w mieście oraz wykonywania robót drogowych.  

Podstawową działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp.  

z o.o. jest świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, które od lipca 2016 roku 

spółka świadczy jako podmiot wewnętrzny w ramach zadań powierzonych przez miasto. 

Przedsiębiorstwo na potrzeby działalności podstawowej prowadzi również szeroko rozwiniętą 

działalność pomocniczą. 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. zajmują się świadczeniem usług medycznych. Przychodnie realizują 
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swoje zadania w głównej mierze w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, szczególnie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych 

specjalistycznych świadczeń medycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii oraz 

diagnostyki medycznej. Wykonują również świadczenia medyczne dla pacjentów 

komercyjnie, a także na rzecz innych podmiotów w ramach zawartych umów.  

Głównym celem działalności Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. jest 

dążenie do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Tarnowa i regionu, 

między innymi poprzez budowę stabilnego i odpowiadającego potrzebom inwestora systemu 

zachęt dla uruchamiania na terenie miasta przedsięwzięć produkcyjno-usługowych, a tym 

samym tworzenia nowych miejsc pracy. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. to druga pod względem 

wielkości majątku spółka komunalna, świadczy usługi w zakresie zaopatrywania odbiorców 

zasilanych ze źródeł i węzłów cieplnych przedsiębiorstwa w energię cieplną i ciepłą wodę 

użytkową.  

Tarnowskie Wodociągi prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Tarnowa i sąsiednich gmin, 

zapewniając ciągłość dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego 

odprowadzania ścieków. Jest to największa co do wielkości majątku spółka komunalna. 

 

1.1. Struktura kapitałowa 

Wielkość zaangażowanego przez miasto majątku w spółkach komunalnych wyrażona 

wartością udziałów/akcji objętych przez Gminę Miasta Tarnowa w kapitale zakładowym  

w zamian za wniesioną gotówkę bądź aporty rzeczowe wynosi 264,1 mln zł, co stanowi 

70,7% łącznej wartości kapitału zakładowego spółek komunalnych i wyraża się kwotą  

373,4 mln zł. 

 

Struktura kapitałowa na koniec 2018 roku 

Nazwa spółki Nazwa podmiotu 

Wartość udziałów/akcji 

(w tys. zł) 

procentowy udział 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. GMT 1 167,5  

Tarnowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
GMT 28 005,5  

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
GMT 3 195,5  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

sp. z o.o. 
GMT 32 733,5 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. 
GMT 7 778,0  

Zespół Przychodni Specjalistycznych 

Sp. z o.o. 
GMT 21 986,5 

Mościckie Centrum Medyczne  

Sp. z o.o. 
GMT 17 273,5 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 
GMT 

Pozostali akcjonariusze  

45 517,1 (99,7%) 

                           128,5 (0,3%) 
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Ogółem 45 645,6 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej S.A. 

GMT 

NFOŚ i GW 

WFOŚ i GW 

Ogółem 

25 681,6 (56,1%) 

18 000,0 (39,3%) 

2 085,0 (4,6%) 

45 766,6 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 

GMT 

Gmina Tarnów 

Gmina Skrzyszów 

Grupa Azoty S.A. 

Ogółem 

80 731,5 (47,5%) 

40 912,0 (24,1%) 

27 182,0 (16,0%) 

21 050,0 (12,4%) 

         169 875,5 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMT 

 

1.2. Wyniki finansowe spółek na koniec 2018 roku 

 

Na koniec 2018 roku wszystkie spółki komunalne, z wyjątkiem Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., osiągnęły dodatni wynik finansowy. 

Sumaryczna kwota zysku netto wypracowanego przez spółki za 2018 rok wynosi 12,7 mln zł, 

co stanowi 67,5% kwoty zysku osiągniętego za 2017 rok oraz 67,3% zysku za rok 2016.  

Największy zysk, zarówno za 2018 rok, jak i za lata poprzednie, wypracowany został 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Zyski ze swojej działalności spółki 

przeznaczają głównie na działalność inwestycyjną.  

 

Wyniki finansowe miejskich spółek na koniec 2018 roku 

Nazwa spółki 

Wynik finansowy netto 

(w tys. zł) 

2016 2017 2018 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 87 178 91 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 207 1 077 1 284 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 128 131 146 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 248 137 102 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 6 -729 -361 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 273 303 285 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 388 81 61 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 45 266 337 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 9 983 13 553 7 900 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 6 514 3 820 2 856 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMT 

 

1.3. Wielkość składników majątkowych spółek na koniec 2018 roku 

 

Wartość składników majątkowych spółek komunalnych na koniec 2018 roku 

kształtuje się na poziomie 950,1 mln zł, z czego majątek trwały wynosi 793,8 mln zł, majątek 

obrotowy 156,3 mln zł. Największy majątek posiadają Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., 

którego wartość stanowi 43,3% ogółu majątku spółek. 
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Wartość składników majątkowych na koniec 2018 roku 

Nazwa spółki 

Aktywa trwałe 

w mln zł 

Aktywa 

obrotowe 

w mln zł 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 10,1 3,9 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 94,2 10,2 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 12,7 4,7 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 31,4 17,8 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 51,3 7,1 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 31,9 6,5 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 19,1 2,5 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 38,8 8,1 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 116,1 72,7 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 388,2 22,8 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMT 

 

1.4. Wielkość zatrudnienia w spółkach na koniec 2018 roku. 

Spółki komunalne według stanu na koniec 2018 roku zatrudniały 1 436 osób na 1 397 etatach. 

Najwięcej zatrudnionych, tj. 278 osób, było w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 

Sp. z o.o. 

 

Wielkość zatrudnienia w osobach i etatach na koniec 2018 roku 

Nazwa spółki 
Zatrudnienie 

w osobach 

Zatrudnienie  

w etatach 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 59 57,2 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 15 14,5 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 133 131,8 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 130 129,3 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 278 277,0 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 232 220,6 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 128 106,0 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 6 5,5 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 224 224,0 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 231 231,0 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMT  

 

 

9.2. Realizacja inwestycji, programów i polityk przez spółki  

z udziałem Gminy Miasta Tarnowa  
W 2018 roku wartość ogółem zrealizowanych przez spółki nakładów inwestycyjnych 

wyniosła 98,3 mln zł, tj. o 68% więcej od wartości nakładów poniesionych w 2017 roku  

i o 9,6% więcej od nakładów poniesionych w 2016 roku. Największe nakłady inwestycyjne, 

tj. 34,8 mln zł, poniosło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
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Wielkość inwestycji zrealizowanych w 2018 roku 

Nazwa spółki 

Nakłady inwestycyjne 

(w mln zł) 

2016 2017 2018 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 1,5 1,6 2,6 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 7,0 0,2 2,5 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1,9 1,2 1,5 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 0,7 2,9 0,2 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 1,5 5,0 34,8 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 9,6 5,9 0,9 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 0,2 5,5 2,9 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 0,3 4,2 18,1 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 11,0 13,6 16,0 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 56,0 18,4 18,8 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMT 

 

9.2.1. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 

Zgodnie z obowiązującym „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2022” spółka w 2018 roku realizowała szereg 

zadań inwestycyjnych i remontowych, mających na celu utrzymanie zasobów w pełnej 

sprawności technicznej. 

Spółka w 2018 roku wydatkowała na inwestycje kwotę 2,6 mln zł, która została 

przeznaczona między innymi na wykonanie projektów i instalacji centralnego ogrzewania  

i centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, a także wykonanie placu zabaw, 

termomodernizacji i podjazdu do budynków przy ul. Spytki 1A. Poniesiono również nakłady 

na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych dla celów placówki wsparcia dziennego  

w budynku przy ul. Spytki 1A oraz na ocieplenie ścian budynku przy ul. Polnej. MZB zakupił 

również zintegrowany system komputerowy.  

Spółka w miarę możliwości finansowych, w oparciu o coroczne przeglądy techniczne 

oraz w wyniku systematycznej kontroli budynków, realizowała programy remontowe. Na 

remonty budynków i mieszkań komunalnych spółka przeznaczyła kwotę 2,9 mln zł, natomiast 

na remont lokali użytkowych wydatkowano 0,7 mln zł. 

 

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

W 2018 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 2,5 mln zł, które 

związane były głównie z realizacją budowy kolejnego, drugiego budynku wielorodzinnego 

przy ul. Sportowej (segment B), a także z przygotowaniem do budowy kolejnego budynku 

(segment C). Ponadto doposażono place zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej i Abpa J. Ablewicza 

oraz ułożono palisadę betonową przy ul. Abpa J. Ablewicza w Tarnowie.  

W 2018 roku spółka realizowała swoją działalność w oparciu o przyjętą „Strategię 

rozwoju Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie na 

lata 2013 – 2018”. Misja i cele przyjęte przez spółkę były spójne z celami przyjętymi  

w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020.  
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Spółka swoje działania realizowała w następujących przyjętych przez miasto kierunkach: 

▪ zwiększenie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta poprzez 

posiadanie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, w tym wspieranie budowy mieszkań  

w ramach społecznego budownictwa czynszowego (zabezpieczenie w planach 

zagospodarowania miasta nowych terenów na potrzeby rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego, wspieranie społecznego budownictwa czynszowego), 

▪ troska o środowisko naturalne poprzez popularyzację wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii i budownictwa pasywnego (wysoko energooszczędnego), 

▪ podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, tworzenie zasobu mieszkań chronionych. 

 

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

Łączne wydatki inwestycyjne spółki w 2018 roku wyniosły blisko 1,5 mln zł i związane 

były przede wszystkim z wymianą wyeksploatowanych pojazdów na samochody gazowe, 

spełniające wytyczne ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym celu 

zakupiono pięć śmieciarek oraz dwa samochody przeznaczone do odbioru odpadów 

zebranych w sposób selektywny. Natomiast w ramach rozbudowy i doposażenia Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dokonano modernizacji systemu kamer  

i budynku kompostowni, zakupiono wózek widłowy oraz zamgławiacz, którego celem jest 

ograniczenie uciążliwości zapachowych powstających na obszarze działalności instalacji. 

Spółka realizuje przyjętą w 2016 roku „Strategię Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie na lata 2016 – 2020”, funkcjonując jako podmiot 

wewnętrzny Gminy Miasta Tarnowa. MPGK Sp. z o.o. obsługuje całe miasto w zakresie 

utrzymania czystości ulic i placów oraz odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 

Natomiast w zakresie zagospodarowania odpadów realizacja określonych w strategii celów 

jest uwarunkowana pozyskaniem nowych terenów inwestycyjnych oraz planami miasta  

w zakresie realizacji inwestycji termicznego przekształcania odpadów. 

 

9.2.4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

W 2018 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 0,2 mln zł, które dotyczyły 

głównie zakupu pojazdów i urządzeń do prowadzenia działalności operacyjnej. Spółka 

zakupiła między innymi trzy pojazdy elektryczne w związku z wejściem w życie ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

PUK realizuje założenia przyjętej w 2016 roku „Strategii Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie do 2020 roku”. Misją i nadrzędnym celem strategicznym 

spółki jest wykonywanie powierzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zadań własnych  

w zakresie gospodarki komunalnej, a także na rzecz gmin, z którymi miasto zawarło 

porozumienie. Spółka dąży do zapewnienia ciągłości i trwałości wykonywania powierzonych 

jej zadań. Realizacja wytyczonych celów następuje poprzez:  

▪ sukcesywne zwiększanie zakresu przekazywanych przez gminę zadań, 

▪ podejmowanie działań dostosowawczych w zakresie zwiększenia potencjału technicznego 

(zakupy nowych urządzeń i sprzętu), 

▪ podejmowanie działań dostosowawczych w zakresie zwiększenia potencjału kadrowego 

(zatrudnianie nowych wykwalifikowanych pracowników, szkolenia i podnoszenie 

kwalifikacji obecnie zatrudnionych, współpraca z zakładami karnymi, centrami integracji 

społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy), 
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▪ wzmacnianie strategicznych obszarów funkcjonowania firmy poprzez nowe inwestycje  

w tym zakresie finansowane ze środków pomocowych UE (budowa nowej kompostowni  

i dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). 

 

9.2.5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

 Nakłady inwestycyjne spółki w 2018 roku wyniosły 34,8 mln zł. Dotyczą one przede 

wszystkim zadań zawartych w projekcie unijnym realizowanym przez przedsiębiorstwo  

w ramach RPO WM 2014 – 2020, tj. zakupu 35 nowych, niskopodłogowych  

i niskoemisyjnych autobusów (w tym 21 zasilanych gazem CNG) oraz systemów  

i wyposażenia do autobusów. Po realizacji wszystkich zakupów inwestycyjnych w ramach 

dofinansowania unijnego spółka w 2018 roku osiągnęła następujące wskaźniki wyznaczające 

jakość komunikacji z punktu widzenia pasażera: 

▪ 100% taboru niskopodłogowego, 

▪ 100% taboru z monitoringiem i dynamiczną informacją pasażerską, 

▪ 100% taboru z klimatyzacją, 

▪ 100% taboru z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 

W rezultacie zakupów średni wiek taboru spadł w 2018 roku z 13 do 6 lat, a blisko połowa 

pojazdów posiada nie więcej niż 3 lata. Pozostałe zadania inwestycyjne spółki miały przede 

wszystkim na celu dostosowanie zaplecza przedsiębiorstwa do posiadanego nowoczesnego 

taboru autobusowego (rozpoczęcie inwestycji polegającej na doposażeniu stanowisk do 

obsługi autobusów CNG oraz modernizację stacji M-petrol), podniesienie jakości oraz 

komfortu jazdy pasażerów (zakup i montaż klimatyzatorów w czterech autobusach) oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i pracowników spółki (zakup czterech defibrylatorów 

w autobusach). 

W 2018 roku spółka realizowała „Strategię rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie na lata 2013-2020”, której celem jest zapewnienie 

transportu publicznego na terenie objętym zasięgiem działania Zarządu Dróg i Komunikacji 

Miejskiej Tarnów (misja firmy). Strategia zawiera między innymi efektywną realizację zadań 

przewozowych, dążenie do rozszerzenia zakresu działania firmy na kolejną gminę ościenną, 

odnowę taboru autobusowego poprzez osiągnięcie odpowiedniego wieku pojazdów, 

wyposażenie wszystkich autobusów w tablice świetlne, auto-komputery oraz system nadzoru 

ruchu, wprowadzenie dynamicznej informacji pasażerskiej w autobusach, dostosowanie 

wszystkich pojazdów do współpracy z Tarnowską Kartą Miejską czy odpowiedni udział 

autobusów z klimatyzacją oraz zasilanych gazem CNG w taborze MPK. Większość 

powyższych zadań została zrealizowana na poziomie wyższym, niż zakładano, między 

innymi na koniec 2018 roku 100% taboru wyposażono w klimatyzację oraz osiągnięto średni 

wiek autobusów na poziomie 6 lat dzięki współfinansowaniu środkami unijnymi oraz 

kredytami bankowymi. 

 

9.2.6. Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 

 

Spółka w 2018 roku wydatkowała na inwestycje kwotę 0,9 mln zł, która została 

przeznaczona głównie na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej 

diagnostyki pacjentów. Zakupiono między innymi zestaw endoskopowy, kabinę do fototerapii 

i dwie lampy terapeutyczne, aparaty USG oraz unity stomatologiczne. Pozostałe środki 

przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji komputerowych, a także na 
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dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni endoskopowej w budynku przy ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie. 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w ciągu 2018 roku realizował szereg 

działań mających na celu rozwój spółki i podniesienie jakości świadczonych usług. Spółka 

otrzymała większy kontrakt na leczenie stomatologiczne. Od lipca 2018 roku w przychodni 

funkcjonuje pracownia endoskopii, świadcząc usługi w ramach kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia oraz komercyjne. 

W 2018 roku poszerzono ofertę usług komercyjnych spółki, zawarto nowe umowy  

z podmiotami gospodarczymi w zakresie badań profilaktycznych oraz nowe umowy  

w pełnym zakresie świadczonych usług z prywatnymi ubezpieczycielami i innymi zakładami 

opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki medycznej i konsultacji specjalistycznych. 

Przygotowano również program zajęć ruchowych, opracowano dwa Tarnowskie Pakiety 

Medyczne, które zostaną wprowadzone do zakresu świadczeń komercyjnych w 2019 roku. 

Rozszerzono również działalność marketingową i promocyjną spółki. 

 

9.2.7. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

 

W 2018 roku wydatki inwestycyjne spółki wyniosły 2,9 mln zł. Największe nakłady 

poniesiono na realizację prac budowlanych związanych z modernizacją i termomodernizacją 

budynku przychodni. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu urządzeń 

medycznych, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.  

Przyjęty przez spółkę do realizacji „Plan strategiczny Mościckiego Centrum Medycznego 

Sp. z o.o. w Tarnowie na lata 2016-2019” zakładał głęboką termomodernizację budynku 

przychodni, utworzenie 40 dodatkowych łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz 

całkowitą modernizację wewnątrz budynku. Spółka zrealizowała wszystkie wymienione 

powyżej zadania inwestycyjne. Proces inwestycyjny zakończył się we wrześniu 2018 roku. 

Najważniejsze obecnie planowane do realizacji jest zadanie pn. „Ucyfrowienie diagnostyki 

obrazowej” (RTG i mammograf). Przewidywany koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 

0,9 mln zł. 

 

9.2.8. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

W roku 2018 nakłady inwestycyjne wyniosły 18,1 mln zł. Kwotę 18 mln zł stanowiły 

nakłady na budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, które zwiększyły wartość majątku spółki 

w związku z wniesionym w 2018 roku przez Gminę Miasta Tarnowa aportem w postaci 

wierzytelności gminy wobec spółki z tytułu poniesionych nakładów. W zamian za wniesiony 

aport gmina objęła dodatkowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Pozostałe 

nakłady inwestycyjne poniesione przez TKP S.A. miały na celu poprawę stanu technicznego 

budynków na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne”. 

W 2018 roku spółka realizowała zadania określone w przyjętej „Strategii Tarnowskiego 

Klastera Przemysłowego S.A. na lata 2014-2020”, zmierzające do osiągnięcia głównego celu, 

jakim jest tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego 

regionu oraz miejsc pracy. Działania spółki ukierunkowane były przede wszystkim na 

zarządzaniu terenami przemysłowymi, administrowaniu majątkiem spółki i polepszaniem 

jego stanu technicznego, a także pozyskiwaniem inwestorów. Swoją misję spółka realizowała 

na terenie Parków Przemysłowych.  
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Od początku swojej działalności TKP S.A. dokonał sprzedaży terenów inwestycyjnych 31 

inwestorom w Parkach Przemysłowych „Czysta”, „Mechaniczne” oraz „Kryształowy”, którzy 

na koniec 2018 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniali 281 osób. 

Niezależnie od powyższego spółka na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne” 

wynajmuje swoje obiekty i pomieszczenia przedsiębiorcom zatrudniającym łącznie 597 osób 

(wg stanu na koniec 2018 roku). Dotyczy to: 

▪ 15 budynków wynajmowanych w całości 16 przedsiębiorcom zatrudniającym łącznie 75 

osób, 

▪ Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym funkcjonuje 13 firm zatrudniających łącznie 358 

osób, 

▪ budynku przy ul. Kochanowskiego 32, w którym na I piętrze swoją działalność prowadzi 

firma CCIG GROUP zatrudniająca 164 osoby. 

Spółka, jako partner strategiczny Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczyła w realizacji 

projektu pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”, który dzielił się na 

trzy etapy: SAG I, SAG II, SAG III. Projekt został zakończony w roku 2015, natomiast 

trwałość projektu obowiązuje do 2022 roku. Projekt zobowiązywał spółkę do monitorowania 

określonych wskaźników w okresie trwałości projektu, które na koniec 2018 roku zostały 

przez spółkę utrzymane na wymaganym poziomie.  

Spółka w latach 2016-2018 realizowała również unijny projekt pn. „Promocja potencjału 

gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Celem 

projektu była budowa wizerunku Tarnowa i subregionu jako dobrej lokalizacji dla 

działalności gospodarczej, prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające się profile 

działalności oraz pobudzenie eksportu produktów i usług. Zapisane w projekcie wskaźniki 

oraz zadania do realizacji zostały wykonane i osiągnięte. Rozliczenie końcowe projektu 

przewidziane jest w roku 2019. 

 

9.2.9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

 

Łączna wartość zrealizowanych przez spółkę zadań inwestycyjnych wyniosła 16 mln zł. 

Do najważniejszych w 2018 roku należą: 

1. Ciepło systemowe dla nowych terenów miejskich i likwidacja niskiej emisji  

W 2018 roku MPEC Tarnów rozpoczął realizację projektu budowy miejskiej sieci 

ciepłowniczej w rejonie tarnowskiej Starówki. W 2018 roku spółka przyłączyła do sieci 

miejskiej 15 kamienic zlokalizowanych we wschodniej części Starego Miasta przy ul. 

Kapitulnej, Żydowskiej, Bramie Pilźnieńskiej i Rynku. Projekt jest realizowany etapami.  

W kolejnych latach, równolegle z miejskim programem rewitalizacji, MPEC Tarnów ma  

w planie dalszą rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączenie kolejnych budynków 

w rejonie rynku. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację niskiej 

emisji. 

2. Przyłączenia nowych odbiorców ciepła systemowego 

W 2018 roku do systemu ciepłowniczego MPEC Tarnów łącznie przyłączono 49 

budynków mieszkalnych i obiektów usługowych, w tym między innymi budynki przy 

ulicach: Bema, Elektrycznej, Rozwojowej, przedszkole przy ul. Przedszkolaków oraz domy 

jednorodzinne w okolicy ulic: Mościckiego, Ledóchowskich, Langnera, Antalla. Łączna moc 

zamówiona przyłączonych obiektów wynosi 2,171 MW. W ośmiu budynkach istniejące 

węzły cieplne zostały rozbudowane o moduł c.c.w. lub układy wentylacji o łącznej mocy 
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zamówionej 0,161 MW. W 2018 roku spółka odnotowała wzrost ogrzewanej powierzchni  

o 19 352 m2. Na 31 grudnia 2018 roku MPEC Tarnów ogrzewał łącznie 2 104 192 m2 

powierzchni użytkowej i mieszkalnej. 

3. Realizacja programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” 

W 2018 roku do programu CCW przystąpiło 57 budynków przy ulicach: 3 Maja, Bóżnic, 

Drużbackiej, Ducha, Kasztanowej, Klikowskiej, Kołłątaja, Krakowskiej, Ks. Indyka, 

Langiewicza, Limanowskiego, Lwowskiej, Mostowej, Mościckiego, Narutowicza, PCK, 

Reymonta, Rolniczej, Szkotnik, Szujskiego, Św. Faustyny, Św. Katarzyny, Szpitalnej, 

Traugutta, Ułańskiej, Urszulańskiej, Westwalewicza, Wita Stwosza, Wodnej. Z oferty spółki 

w ramach programu CCW skorzystali mieszkańcy 2 125 lokali, o łącznej mocy zamówionej 

1,77 MW. Wcześniej odbiorcy ci korzystali z alternatywnych form podgrzewania wody 

użytkowej za pośrednictwem piecyków gazowych i elektrycznych podgrzewaczy wody.  

W latach 2007 – 2018 do programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” 

włączono w sumie 304 budynki wielorodzinne w Tarnowie, w których przyłączono 13 400 

mieszkań. Z programu CCW skorzystało dotąd ponad 33 tys. tarnowian. 

4. Modernizacja sieci i węzłów cieplnych  

W 2018 roku MPEC Tarnów zmodernizował 113,65 mb przyłączy i sieci ciepłowniczych 

rozdzielczych. Są to odcinki sieci, na które spółka nie uzyskała wcześniej decyzji 

administracyjnych, pozwolenia na budowę, ze względu na brak zgód właścicieli działek. 

Zmodernizowano 7 indywidualnych węzłów pośrednich c.o. i c.c.w. oraz 13 indywidualnych 

węzłów pośrednich co, o łącznej mocy 3,5 MW. Spółka zoptymalizowała moc kotłowni 

gazowej w Żabnie, wymieniono istniejące dwa kotły gazowe o mocy 1790 kW na dwa kotły 

gazowe, o łącznej mocy 540 kW. 

5. Rozbudowa telemetrycznego systemu nadzoru pracy sieci i węzłów 

MPEC S.A. posiada nowoczesny system telemetrycznego nadzoru pracy sieci i węzłów. 

System każdego roku jest rozwijany w ramach programu „Inteligentne ciepło”. W systemie 

telemetrii pracują obecnie 1 024 obiekty (węzły cieplne, kotłownie i przepompownie) oraz 

dodatkowe 123 węzły ze zdalnym odczytem liczników PSION. Dane z systemu 

telemetrycznego pozwalają na optymalizację pracy sieci i węzłów, automatyczne 

dostosowanie parametrów dostaw ciepła do rzeczywistych i prognozowanych temperatur. 

Dzięki monitoringowi on-line systemu ciepłowniczego sygnalizowane są zaburzenia pracy 

węzłów i sieci, co umożliwia natychmiastową reakcję służb technicznych spółki i usuwanie 

ich przyczyn, zanim odbiorcy odczują spadek komfortu cieplnego. 

6. Rozwój metropolitalnej sieci światłowodowej Tarnowa 

W 2018 roku spółka wybudowała 2 km sieci światłowodowych magistralnych i 1 km sieci 

rozdzielczych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku MPEC Tarnów posiadał 127 km sieci 

światłowodowych. Metropolitalna sieć światłowodowa Tarnowa zarządzana przez 

konsorcjum (utworzone przez MPEC S.A., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. i Gminę Miasta 

Tarnowa) ma łącznie 168 km. 

7. Modernizacja systemu automatyki Elektrociepłowni Piaskówka 

Modernizacja systemu automatyki EC Piaskówka polegała na wymianie istniejącego 

oprogramowania i sprzętu komputerowego, wykonaniu monitoringu istniejącej rozdzielni 

oraz dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania dla Automatycznego Systemu 

Monitoringu Spalin z kotłów węglowych. W wyniku przeprowadzonej modernizacji układu 

automatyki nastąpiła poprawa bezpieczeństwa pracy EC Piaskówka, polepszenie 

funkcjonalności i monitoringu istniejącej rozdzielni średniego i niskiego napięcia, wdrożono 
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nowoczesne rozwiązania informatyczne w układach sterowania i wizualizacji procesów 

produkcji ciepła oraz monitoringu spalin. 

8. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 

W 2018 roku spółka kontynuowała realizację zadań związanych z przygotowaniem 

inwestycji pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych 

odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej  

w Tarnowie”. Spółka uzyskała decyzję środowiskową - ze względu na wniesione odwołanie 

procedura kontynuowana jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W ramach 

projektu zorganizowano konsultacje społeczne dla mieszkańców oraz wizytę studyjną 

tarnowian, przedstawicieli rad osiedli i mediów do spalarni odpadów komunalnych  

w Koninie. Projekt budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania 

przetworzonych odpadów komunalnych stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów, jakie 

stoją przed tarnowskim ciepłownictwem i gospodarką odpadami. Projekt wpisuje się również 

w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Realizacja projektu prowadzi do uzyskania przez 

tarnowski system ciepłowniczy parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego, 

znaczącego obniżenia wskaźnika udziału energii odnawialnej oraz redukcji emisji CO2.  

Spółka w 2018 roku realizowała przyjętą przez Walne Zgromadzenie „Strategię 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na lata 2016 – 2030”. 

Aktywność inwestycyjna MPEC Tarnów prowadzona była zgodnie z określonymi w strategii 

celami strategicznymi: 

▪ konkurencyjne ciepło systemowe dostarczane cały rok z inteligentnej sieci ciepłowniczej 

poprzez indywidualne węzły pośrednie świadomemu odbiorcy zarządzającemu popytem, 

▪ zwiększenie udziału w rynku – spółka dostawcą ciepła z wyboru, 

▪ osiągnięcie parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego przy zastosowaniu 

dywersyfikacji produkcji, 

▪ wykorzystanie energii paliwa z odpadów komunalnych w miejskiej sieci ciepłowniczej, 

▪ spółka aktywnym realizatorem strategii Miasta Tarnowa w zakresie rozwoju infrastruktury 

ciepłowniczej, likwidacji niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej, 

▪ implementacja elementów systemów zarządzania zgodnych ze standardami społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR). 
 

9.2.10 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 

 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w 2018 roku przeznaczyły na inwestycje kwotę 18,8 

mln zł. Realizowane zadania związane były głównie z rozbudową oraz modernizacją sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Inwestycje o charakterze sieciowym, na które zostały przeznaczone znaczne środki 

finansowe, to rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Do Huty, Śląska, Słoneczna – 

Orkana, Jarzynowa, Jeżynowa, Sadowa, Poziomkowa, Lotnicza – Jara, Czarna Droga, 

Szujskiego – boczna, Klikowska – boczna, Źródlana, Stalowa. Powyższe inwestycje 

umożliwiły przyłączenie do sieci nowych odbiorców. 

Realizowana była również rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Do Huty, Pszenna – 

Mokra, Agrestowa, Sadowa, Mościckiego (pomiędzy rondem Żołnierzy Wyklętych a rzeką 

Białą – strona północna), Chryzantemowa, Czajki, Czarna Droga, Szujskiego – boczna, 

Klikowska – boczna, Bojanowskiego, Źródlana. Realizacja powyższych zadań 

inwestycyjnych umożliwiła odbiór ścieków sanitarnych od nowych odbiorców. 
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Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez spółkę było wykonanie 

modernizacji sieci wodociągowej w ulicach: Fabryczna, Moraczewskiego, Powstańców 

Warszawy (od ul. 29-Listopada do ul. Szujskiego), Podmiejska, 11 Listopada, Fredry, 

Lelewela, Rydza Śmigłego – Błonie, Graniczna – Piesza, Wypoczynkowa, Traugutta, 

Spokojna, Elektryczna, Szpitalna (od nr 41 do ul. M.B. Fatimskiej), Waryńskiego (od ul. 

Bóżnic do ul. Szpitalnej), Kasztanowa, Jana Pawła II (od ronda Regana do ronda 

Niepodległości), Dąbrowskiego, Krzyska oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Staffa, 

Spokojna, Ujejskiego, Krótka. Przeprowadzone modernizacje poprawiły pracę systemu 

wodociągowego i kanalizacyjnego. 

Spółka realizowała także zadania związane z modernizacją Zakładu Uzdatniana Wody, 

Zakładu Oczyszczalni Ścieków oraz sieciowych przepompowni ścieków. 

Realizując przyjętą jeszcze w 2008 roku „Strategię Spółki Tarnowskie Wodociągi Sp.  

z o.o. na lata 2008 - 2020” oraz zadania wynikające z zatwierdzonego uchwałą Rady 

Miejskiej nr XLVIII/530/2018 z 25 stycznia 2018 roku „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2022”, spółka 

sukcesywnie wykonuje stawiane przed nią zadania inwestycyjno – modernizacyjne, ciągle 

dążąc do podniesienia standardu świadczonych usług poprzez właściwe prowadzenie polityki 

gospodarczej i zabezpieczenie środków na realizację wyznaczonych celów, mając 

jednocześnie na uwadze zachowanie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.  

Do głównych zadań realizowanych w 2018 roku przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. 

należały: 

▪ aktywne wdrażanie nowych obowiązków wynikających z dynamicznie zmieniającego się 

prawa wodnego, 

▪ rozwój systemu gospodarki osadami ściekowymi z maksymalizacją produkcji  

własnej energii elektrycznej i cieplnej, prowadzenie rozwoju kofermentacji  

z wysokoenergetycznymi odpadami generującymi duże ilości biogazu, 

▪ aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu usług w gminach sąsiadujących z terenami 

dotychczas obsługiwanymi przez spółkę w zakresie dostawy wody i odprowadzania 

ścieków. 
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10.GOSPODARKA KOMUNALNA  
 

Gospodarka komunalna obejmuje cały szereg zadań z zakresu użyteczności 

publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zadania Gminy Miasta 

Tarnowa z tego zakresu obejmują m. in.: gospodarkę wodno-ściekową, utrzymanie zieleni 

miejskiej i placów zabaw oraz gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta. 

 

10.1. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 

 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami 

od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

samorząd. Na terenie Tarnowa obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi od 1 maja 2015 r., zgodnie z zarządzeniem nr 96/2015 Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Tarnowa, realizuje Referat Gospodarki Komunalnej przy Wydziale Infrastruktury Miejskiej 

Urzędu Miasta Tarnowa i Referat Opłat za Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy 

Wydziale Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa. 

Realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1454 i 1629), Wydział Infrastruktury Miejskiej oraz Wydział Podatków  

i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa wykonały następujące zadania:  

- ogłosiły i rozstrzygnęły kolejne przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 

▪ przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

W ramach postępowania przetargowego na okres 12 miesięcy (1 kwietnia 2018 r. – 31 

marca 2019 r.) zostały złożone oferty: 

- Sektor I:  MPGK Sp. z o. o., REMONDIS Kraków Sp. z o. o., 

- Sektor II: MPGK Sp. z o. o., REMONDIS Kraków Sp. z o. o., 

- Sektor III:  MPGK Sp. z o. o., REMONDIS Kraków Sp. z o. o.,  

- Sektor IV:  MPGK Sp. z o. o., REMONDIS Kraków Sp. z o., AVR S. A. 

Umowy na świadczenie w/w usług zostały podpisane z firmą: REMONDIS Kraków Sp.  

z o. o. (sektor I, II, III oraz IV). Umowy podpisano w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 

usługi od dnia 1 kwietnia 2018 roku. W ramach realizacji tych umów w okresie od 1.04.2018 

r. do 31.12.2018 r. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odebrano łącznie 8.227,59 

Mg odpadów, 

▪ przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

W ramach postępowania przetargowego na okres 12 miesięcy (1 kwietnia 2019 r. –  

31 marca 2020 r.) zostały złożone oferty: 

- Sektor I:  REMONDIS Kraków Sp. z o. o., 

- Sektor II: REMONDIS Kraków Sp. z o. o., 

- Sektor III:  REMONDIS Kraków Sp. z o. o.,  

- Sektor IV:  REMONDIS Kraków Sp. z o., AVR S. A. 

Podpisanie umów z wykonawcami, których oferty wybrano, nastąpi po uzupełnieniu 

wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do umów, tj. w 2019 r.; 
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- powierzyły wykonanie zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych spółkom komunalnym posiadającym instalacje wpisane do Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Małopolskiego, tj.: MPGK Sp. z o.o. (zagospodarowanie 

odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych: papier, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) oraz PUK Sp. z o.o. (zagospodarowanie 

odpadów wielkogabarytowych – w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych, tekstyliów 

oraz odpadów zielonych); 

- zapewniły funkcjonowanie na terenie miasta dwóch punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK), do których właściciele nieruchomości dostarczają 

różnorodne odpady problemowe. Niezależnie od możliwości przekazania przez mieszkańców 

tych odpadów do PSZOK zorganizowano również akcje odbierania mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych i zielonych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. W roku 2018 

rozbudowano i zmodernizowano istniejące punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

- kontrolowały prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zawartych umów  

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych; 

- kontrolowały poprawność złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym ich zgodność ze stanem rzeczywistym; 

- prowadziły kampanie informacyjno – edukacyjne na temat funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach kampanii wydrukowano materiały 

informacyjne. Prowadzenie takich kampanii jest niezbędne dla zapewnienia wywiązywania 

się z nałożonego na gminę obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

osiągania założonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

- zapewniły obsługę administracyjną systemu, w ramach której od właścicieli 

nieruchomości na bieżąco przyjmowane są deklaracje oraz ich korekty, jak również wpłaty 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od wejścia w życie nowego systemu 

gospodarowania odpadami, tj. od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. złożonych zostało 

51 137 deklaracji i ich korekt (w tym w 2018 r. 4.861 deklaracji i ich korekt); 

- w 2018 r. zwolniły z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

podstawie uchwały nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 

roku 2 887 osób, członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, na łączną kwotę 152 580,75 zł; 

- udostępniły na stronach internetowych GMT informacje wymagane w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

 

Od 1 stycznia 2012 r. realizowany jest obowiązek prowadzenia rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na 

koniec grudnia 2018 r. do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

wpisanych było 27 przedsiębiorców. Wydział Infrastruktury Miejskiej prowadzi także 

działania mające na celu usuwanie dzikich wysypisk. W tym zakresie działań w roku 2018 

zebrano 24,88 Mg odpadów. 

 

 

 

 

 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 188 

10.2. Gospodarka wodno – ściekowa 
 

Prace podejmowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej na ciekach wodnych mają 

na celu zarówno ich bieżące utrzymanie, jak też przeciwdziałanie powodziom, które  

w ostatnich latach coraz częściej nawiedzają nasze miasto. Prace te polegają na koszeniu, 

konserwacji, remoncie, regulacji, przebudowie i odbudowie rowów i potoków 

zlokalizowanych na terenie Tarnowa. Wszystkie te działania mają na celu poprawę stanu 

technicznego cieków oraz zwiększenie przepustowości koryta i przepływu w nich wody 

poprzez ich wykoszenie, odmulenie, udrożnienie przepustów, usunięcie krzaków i zatorów, 

likwidację wyrw, remont przepustów oraz umocnienie dna i skarp elementami kamiennymi 

bądź betonowymi, zabezpieczającymi je przed obrywaniem się szczególnie podczas 

przepływu wielkich wód. Dodatkowo, w ramach szeroko pojętej gospodarki wodno-

ściekowej, realizowane są również prace w zakresie odwadniania terenu i odprowadzania wód 

opadowych. 

Wydział Infrastruktury Miejskiej wykonał w 2018r. w wyżej wymienionym zakresie 

następujące prace: 

1) remont istniejącego przepustu rurowego na rowie „bez nazwy” na osiedlu 

Nauczycielskim, zlokalizowanego na działce nr 50, obręb 260, 

2) odcinkowe prace konserwacyjne na poniższych ciekach wodnych: 

a) w zakresie koszenia skarp i dna cieków oraz miejscowego usuwania krzaków na: 

- potoku Wątok (na odcinku od ok. 100 m poniżej mostu na ul. Grunwaldzkiej do wiaduktu 

kolejowego w rejonie ul. Spytki z Melsztyna) na długości 920 mb, 

- potoku Stary Wątok (w rejonie ul. Fabrycznej) na długości 360 mb, 

- potoku Bródka (na odcinku od wału przeciwpowodziowego rzeki Białej do przepustu w ul. 

Czarna Droga) na długości 987 mb, 

- rowie Świerczkowskim (na odcinku o długości ok. 200 mb, od nasypu kolejowego przy ul. 

Podgórskiej w dół cieku oraz na odcinku od stawu w rejonie ul. Lisiej do ok. 30 mb poniżej 

przepustu w ul. Czarna Droga) na łącznej długości 410 mb, 

- rowie w rejonie ul. Zagrodowej (na całej długości od ujścia do rowu Świerczkowskiego do 

ul. Chemicznej) na długości 470 mb, 

- rowie od alei Tarnowskich (na odcinku od ujścia do rowu „k/Działek” do przepustu w al. 

Tarnowskich) na długości 240 mb, 

- rowie „k/Działek” (na całej długości od ujścia do rowu Lotniczego w kierunku południowej 

obwodnicy Tarnowa) na długości 536 mb, 

- rowie Olszynowym (na odcinku od ujścia do potoku Mrozówka do przepustu w ul.  

M. Dąbrowskiej wraz z odpływem od „Źródełka”) na długości 993 mb, 

- rowie przy ul. Widok (na odcinku od ul. Widok do ul. Starodąbrowskiej) na długości 35 mb, 

- rowie „k/Modrzewiowej” (na odcinku od ujścia do stawu do ul. Modrzewiowej) na długości 

72 mb, 

- rowie „k/Tuczarni” (na odcinku od 50 m powyżej ul. Skrzyszowskiej do wylotu z kanału na 

os. Nauczycielskim) na długości 687 mb, 

- rowie Bagienko (na odcinku od ujścia do rowu „Od Strzelnicy” do 200 m powyżej ul. 

Krzyskiej) na długości 1776 mb, 

- rowie melioracyjnym przy ul. Robotniczej (na odcinku od ul. Robotniczej do wlotu do 

kanału przy nasypie kolejowym) na długości 190 mb, 

- rowu „Od Huty” (na odcinku od przepustu w ul. Krzyskiej w dół cieku) na długości 120 mb, 

b) w zakresie odmulenia dna cieków oraz usuwania nawisów ze skarp na: 

- rowie „k/Tuczarni” (na odcinku od ujścia do potoku Wątok do 50 mb powyżej przepustu w 

ul. Skrzyszowskiej) na długości 935 mb, 
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- rowie Jaracza (na odcinku od przepustu w ul. Nowodąbrowskiej do wylotu z kolektora 

poniżej ul. Jaracza) na długości 890 mb, 

- rowie przy ul. Widok (na odcinku od ul. Widok do ul. Starodąbrowskiej) na długości 35 mb, 

- rowie „k/Modrzewiowej” (na odcinku od ujścia do stawu do ul. Modrzewiowej) na długości 

72 mb, 

- rowie „Od Strzelnicy” (na odcinku od przepustu w ul. Elektrycznej do przepustu powyżej 

ujścia rowu Romanowicza) na długości 397 mb, 

- rowie „D” (na odcinku wzdłuż Cmentarza Komunalnego w Mościcach do 50 m poniżej 

przepustu w ul. Czarna Droga) na długości 242 mb, 

- rowie Bagienko (na odcinku od przepustu w ul. Dwernickiego do przepustu w al. Piaskowej) 

na długości 620 mb, 

- potoku Klikowskim (na łuku pomiędzy mostkiem a przepustem w ciągu ul. Czajki) na 

odcinku o długości 33 mb, 

- potoku „Stary Klikowski” (na odcinku od wlotu do odcinka krytego na terenie składowiska 

„Czajki” Grupy Azotów S.A. w górę cieku) na długości 320 mb, 

3) koszenie trawy (2-3 razy w ciągu roku) wokół niżej wymienionych cieków wodnych  

w ramach utrzymania zieleni miejskiej: 

a) potoku Wątok (na odcinkach od 50 m powyżej wylotu burzowego w rejonie ul. 

Burtniczej do mostu w ul. Dąbrowskiego wraz z dopływem przy ul. Łyczków i od mostu  

w ul. Narutowicza do 40 m poniżej kościoła pw. Trójcy Św.) na łącznej długości 2250 mb, 

b) potoku Klikowskiego (na odcinku od ul. Elektrycznej do granicy miasta) na długości 

3758 mb, 

c) rowu „Od Strzelnicy” (na odcinku od ROD „Kopernik” do ul. Elektrycznej) na 

długości 1830 mb, 

d) rowu Lotniczego (na odcinku od obwodnicy Tarnowa do al. Tarnowskich) na długości 

1367 mb, 

e) rowu „k/Tuczarni” (na odcinku od 50 m powyżej ul. Skrzyszowskiej do ujścia do 

potoku Wątok) na długości 935 mb, 

f) rowu „D” (na odcinku od cmentarza w Tarnowie-Mościcach i dalej do wlotu do studni 

przy ul. Sienkiewicza) na długości 733 mb, 

g) rowu Romanowicza (na odcinku od wylotu z kolektora poniżej ul. Romanowicza do 

ujścia do rowu „Od Strzelnicy”) na długości 508 mb, 

h) rowu Jaracza (na odcinku od wylotu z kolektora poniżej ul. Jaracza do łącznika 

autostrady A4) na długości 1350 mb, 

4) koszenie terenu wokół zbiornika wodnego Kantoria w rejonie ul. Piłsudskiego na 

powierzchni 32.510 m2, 

5) koszenie terenów zalewowych wzdłuż potoku Wątok (w rejonie ul. Rzecznej i ul. Spytki  

z Melsztyna) na łącznej pow. 38.440 m2, 

6) likwidacja zatorów: 

a) z koryta potoku Wątok w rejonie ul. Gęsiej, ul. Juraszka i Młyna Szancera, 

b) z koryta potoku Stary Wątok w rejonie ul. Krakowskiej, 

c) z koryta potoku „Stary Klikowski” w rejonie wlotu do odcinka krytego na terenie 

składowiska „Czajki” Grupy Azotów S.A., 

d) z koryta rowu Bagienko w rejonie ul. Dwernickiego, 

7) miejscowe usunięcie krzaków z koryta potoku Stary Wątok w rejonie ul. Krakowskiej, 

8) wycięcie drzew zlokalizowanych na: 

a) lewej skarpie potoku Wątok w rejonie ul. Juraszka (7 drzew) i ul. Burtniczej  

(1 drzewo), 

b) lewej skarpie potoku Mrozówka poniżej mostu na ul. Lwowskiej, 

oraz przycinka 3 drzew w korycie rowu „D” w rejonie ul. Obrońców Tobruku, 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 190 

9) utrzymanie i konserwacja 5 sztuk klap zwrotnych przepustów wałowych, zlokalizowanych 

na wylotach rowów odwadniających do potoku Wątok wzdłuż ul. Spytki z Melsztyna, 

10)wykonanie odwodnienia (drenażu) terenu placu zabaw na osiedlu Nauczycielskim, na 

długości 200 mb, 

10) czyszczenie przy użyciu WUKO odcinka kanalizacji deszczowej ø 250 mm o długości  

300 mb oraz 2 szt. wpustów ulicznych z przykanalikiem. 

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 244 482,53 zł. 

Na terenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. w zarządzie ZDiK znajdowało się: 4460 szt. 

włazów, 8920 szt. wpustów ulicznych. Na koniec 2018 roku długość kanalizacji deszczowej 

wynosiła 90 619,55 mb. W związku z prowadzonymi inwestycjami przybyło 5290,5 mb sieci 

kanalizacji deszczowej: 

 

Kanalizacja deszczowa wybudowana w 2018 r. 

Ulica Dr. Kozioła  600 mb.  

Ulica Spokojna  1858,05 mb. 

Ulice Czapskiego/Gombrowicza/Swojska 740 mb. 

Ulica Śliwkowa  296,45 mb. 

Zjazd al. Jana Pawła II (DK73) 87 mb. 

Rozbudowa ul. Błonie  659 mb. 

Ulica Wiśniowa 815 mb. 

Ulica Czarnowiejska (na odcinku od Orkana 

do Wolańskiej)  235 mb.  

Suma 5290,5 mb. 

 

W związku z prowadzonymi inwestycjami w roku 2018 liczba włazów i wpustów 

kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie ZDiK, uległa zwiększeniu o 120 szt. włazów  

i 240 szt. wpustów ulicznych. 

Dodatkowo w roku 2018 ZDiK wykonał prace polegające na: 

• udrożnieniu 3502 szt. wpustów ulicznych wraz ze studniami,  

• przeczyszczeniu 63 mb. przepustów,  

• przeczyszczeniu ok. 2662 mb. ciągów głównych – kolektorów,  

• wyprofilowaniu ok. 400 mb. rowów służących odwodnieniu pasa drogowego. 

 

10.3. Zieleń miejska i place zabaw 

Tereny urządzonej zieleni miejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa, w tym 

parki, były w 2018 r. podzielone na rejony i utrzymywane przez pięć firm wyłonionych na 

podstawie postępowania przetargowego oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na 
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podstawie zamówienia „in house”. Zakres realizowanych prac obejmował w szczególności 

utrzymanie zimowe alejek i chodników, koszenie roślinności, sadzenie kwiatów, 

utrzymywanie w czystości terenów zieleni i urządzeń znajdujących na nich oraz bieżące 

utrzymanie fontann. W roku 2018 zakupiono 51 550 sztuk kwiatów jednorocznych. Zostały 

one wysadzone na terenie Tarnowa, w tym w centrum miasta na skwerach, zieleńcach oraz 

parkach. 

Poza bieżącym utrzymaniem w roku 2018 Gmina Miasta Tarnowa zrealizowała na 

terenach zieleni miejskiej następujące zadania: 

- remont zarysu fundamentów kościoła Św. Anny w Tarnowie, 

- cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach należących do Gminy Miasta Tarnowa (136 szt.), 

- projekt przebudowy fontanny w Parku Sanguszków, 

- projekt oświetlenia i instalacji nawadniającej na terenie ogrodu sensorycznego w Parku 

Strzeleckim, 

- projekt i wykonanie oświetlenia na terenie Parku Piaskówka, 

- projekt i wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania Parku Westerplatte (alejki, ławki, 

kosze), 

- projekt i wykonanie oświetlenia na terenie parku Westerplatte. 

 

Gmina Miasta Tarnowa zarządza 23 ogólnodostępnymi placami zabaw i 13 siłowniami 

zewnętrznymi, na których w 2018 roku zrealizowano następujące prace: 

− Wymieniono piasek kopany – usunięto stary i przywieziono nowy, w piaskownicach na 

placach zabaw na terenie Tarnowa, administrowanych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz 

dostarczono na teren PUK Sp. z o. o. przy ul. Kąpielowej 4B w Tarnowie 70m³ piasku 

płukanego za kwotę 11 900,00 zł. 

− W okresie od 1 kwietnia do 31 października 2018 r. postawiono na terenach miasta 10 

kabin przenośnych toi toi za kwotę 18 522,00 zł. 

− Wykonano alejki oraz odwodnienie na psim wybiegu za kwotę 21 716,19 zł. 

− Wykonano remont szaletu w Parku Strzeleckim za kwotę 30 805,67 zł. 

− Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod siłowniami zewnętrznymi w Parku 

Piaskówka za kwotę 15 115,51 zł. 

− Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w ogrodzie jordanowskim dwa stojaki 

rowerowe 5-stanowiskowe za kwotę 1 842,54 zł. 

− Zakupiono 600m2 gumowych mat przerostowych na place zabaw za kwotę 45 756,00 zł. 

− Zamontowano zdemontowane urządzenia zabawowe z ogrodu jordanowskiego na terenie 

Tarnowa za kwotę 76 961,10 zł. 

− Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cichej za kwotę 11 685,00 zł. 

− Wykonano budynek przeznaczony do karmienia i przewijania dzieci na terenie ogrodu 

jordanowskiego za kwotę 34 948,00 zł. 

− Wymalowano konstrukcję ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sucharskiego wraz  

z wymianą drutu naciągowego i siatki za kwotę 19 981,30 zł.  

− Zakupiono i zamontowano 8 leżaków miejskich w Parku Piaskówka za kwotę 19 624,90 

zł. 

− Zamontowano 8 ławek w Parku Piaskówka za kwotę 11 360,00 zł. 

− Wykonano zacienienie piaskownicy w ogrodzie jordanowskim za kwotę 13 598,88 zł. 

− Wymalowano części ogrodzenia placu zabaw na os. Westerplatte za kwotę 6 690,43 zł. 

− Zakupiono nowe elementy drewniane do istniejących urządzeń zabawowych, nowe 

siedziska, a także wymieniono zniszczone korpusy sprężynowców za łączną kwotę  

20 247,88 zł. 
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− Doposażono place zabaw na terenie Tarnowa (ogród jordanowski, ul. Sucharskiego, ul. 

Burtnicza) za kwotę 54 900,00 zł. 

− Doposażono place zabaw na terenie Tarnowa (ul. Kołłątaja, os. Niepodległości, Park 

Piaskówka, ogród jordanowski, ul. Skowronków) za kwotę 35 815,00 zł. 

 

10.4. Cmentarnictwo  
 

Miejski Zarząd Cmentarzy zarządza i utrzymuje cmentarze komunalne zlokalizowane 

w Tarnowie:  

− cmentarz zabytkowy Stary przy ul. Narutowicza,  

− cmentarz w Krzyżu przy ul. Krzyskiej,  

− cmentarz w Mościcach przy ul. Czarna Droga,  

− cmentarz w Klikowej przy ul. Zagumnie 34A.  

W ramach statutowej działalności świadczy usługi cmentarne i pogrzebowe. W 2018 

roku odbyły się na cmentarzach komunalnych 773 pogrzeby, w tym 286 obsługiwanych przez 

Miejski Zarząd Cmentarzy oraz 487 przez prywatne zakłady pogrzebowe. Wpływy z usług 

cmentarno-pogrzebowych i sprzedaży grobów murowanych wyniosły 3.220.770,43 zł. 

W 2018 roku wybudowano trzy szt. grobów murowanych dwumiejscowych, dwie szt. 

grobów czteromiejscowych i sześć szt. grobów urnowych na cmentarzu w Krzyżu, które 

zostały sprzedane w przetargu ofertowym. 

W ramach bieżącego utrzymania cmentarzy wykonano następujące prace remontowo-

konserwatorskie:  

 

Cmentarz Stary  

▪ remont i konserwacja kaplicy Polityńskich i Muldnerów, 

▪ rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego – dobudowa sanitariatów, 

▪ wykonanie podstawy z piaskowca i wylewki pod płytą nagrobną śp. Skwarczyka, 

▪ remont i naprawa lamp oświetleniowych na cmentarzu. 

 

Cmentarz Krzyż 

▪ przebudowa i modernizacja kaplicy i otoczenia – etap IV, 

▪ budowa 3 szt. grobów murowanych dwumiejscowych, 2 szt. grobów czteromiejscowych  

i 6 szt. grobów urnowych. 

 

Cmentarz Mościce 

▪ zakup i montaż 9 ławek, 

▪ remont płyty przy Pomniku Ofiar Faszyzmu, 

▪ wykonanie tabliczek informacyjnych z numeracją grobów w grobowcu 

wielokondygnacyjnym, 

▪ remont osadnika na cmentarzu. 

 

Na cmentarzach komunalnych w Krzyżu, Mościcach i Starym prowadzone były prace 

w drzewostanie, polegające na ścince drzew, ograniczeniu koron i usuwaniu systemów 

korzeniowych, a na cmentarzu w Klikowej wykonano pielęgnację klombów z dekoracyjną 

roślinnością. Ponadto z wypracowanych środków własnych cmentarze doposażone zostały  

w sprzęt niezbędny do utrzymania porządku i świadczenia usług. 
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Koszt wykonanych robót 

Konserwacja i remonty zabytkowych nagrobków śp. Skwarczyka – Cm. Stary 2.023,00 zł 

Remont i konserwacja kaplicy Polityńskich na Cmentarzu Starym 155.349,15 zł 

Rozbudowa budynku socjalno – administracyjnego, dobudowa sanitariatów – Cm. 

Stary  

89.428,60 zł 

Remont i naprawa lamp oświetleniowych na Cmentarzu Starym 12.138,00 zł 

Przebudowa i modernizacja kaplicy i otoczenia na cm. w Krzyżu– etap IV  

 

81.426,84 zł 

Budowa 3 szt. grobów murowanych dwumiejscowych, 2 szt. grobów 

czteromiejscowych i 6 szt. grobów urnowych na cm. w Krzyżu 
80.374,79 zł 

Zakup i montaż 9 ławek na cm. w Mościcach 
6.574,75 zł 

Remont płyty przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu – cm. w Mościcach 4.171,02 zł 

Wykonanie tabliczek informacyjnych z numeracją grobów w grobowcu 

wielokondygnacyjnym na cm. w Mościcach 
4.280,17 zł 

Remont osadnika na cmentarzu w Mościcach 
1.011,50 zł 

Prace pielęgnacyjne drzewostanu i roślinności 29.085,45 zł 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont alejek w Krzyżu  505,75 zł 

Wykonanie elektronicznej inwentaryzacji pochowanych – aktualizacja - cm.  

w Klikowej 

323,68 zł 

Ogółem koszty poniesione przez Miejski Zarząd Cmentarzy za zrealizowane w 2018 roku 

zamówienia wyniosły 466.692,70 zł 

 

10.5. Oświetlenie uliczne - ZDiK 
 

W roku 2018 przyjęto do utrzymania nowe obiekty oświetlenia ulicznego zlokalizowane 

na ulicach: 

- Marii Curie-Skłodowskiej, 

- Błotnej, 

- Spokojnej, 

- Lutosławskiego, 

- Starodąbrowskiej 6, 

- Błonie, 

- al. Solidarności. 

 

Odebrano trzy projekty na budowę oświetlenia ulicznego: 

- na ul. Marii Curie-Skłodowskiej za kwotę 4 000,00 zł brutto, który w tym samym roku 

został zrealizowany, 
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- na ul. Sienkiewicza (od Norwida do Wygodnej) za kwotę 6 000,00 zł brutto, 

- na ulicach Głębokiej, Podmiejskiej, Łyczków za kwotę12 298,77 zł brutto. 

 

Przeprowadzono także szereg prac wynikających z bieżącej eksploatacji oświetlenia 

ulicznego, stanowiącego majątek Gminy Miasta Tarnowa, w celu utrzymania go  

w odpowiednim stanie technicznym. W ramach tych prac zlecano zadania takie jak: wymiana 

słupów, opraw, źródeł światła, układów zapłonowych, prostowanie słupów, podnoszenie 

zapadniętych słupów, wymiana uszkodzonych drzwiczek wnękowych, montaż ochronnych 

odbojników przy słupach itp. Wiele prac awaryjnych, jak chociażby wymiany bezpieczników, 

bieżąca analiza stanu oświetlenia, przywracanie poprawnego działania sterowników, 

reduktorów itp., prowadzone było w ramach czynności ryczałtowych. Prowadzono także 

prace harmonogramowe polegające na grupowej wymianie źródeł światła oraz pomiarach 

instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania, rezystancji czy badania izolacji linii 

kablowej. Koszt poszczególnych czynności wyniósł: 

- ryczałt - 99 600,00 zł brutto, 

- prace harmonogramowe - 41 650,00 zł brutto, 

- prace zlecone - 44 530,00 zł brutto. 

W ramach umowy eksploatacyjnej ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. 

przeprowadzono wymianę kilku opraw oświetlenia ulicznego na ulicach: Zielnej, Środkowej, 

Siemiradzkiego, Św. Katarzyny, zgodnie z sugestiami i potrzebami mieszkańców. Wartość 

tych prac wyniosła 7 626,20 zł brutto. 

Ponadto Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie wykonał prace polegające na 

usunięciu awarii kabla ziemnego na skrzyżowaniu ulic Lotniczej i Esperantystów. Koszt tych 

prac wyniósł 3 200,00 zł brutto. 

W roku 2018 roku prowadzono również czynności polegające na zamontowaniu, 

obsłudze i demontażu patriotycznych elementów dekoracji miasta w związku ze 100-leciem 

odzyskania niepodległości. Koszt tych prac wyniósł 7 503,00 zł brutto. Na czas świąteczny 

wynajmowano elementy dekoracyjne oraz zlecono ich montaż za kwotę łącznie 115 952,10 zł 

brutto.  

 

10.6. Publiczny transport zbiorowy – ZDiK  
 

Podstawowe parametry eksploatacyjne linii komunikacyjnych 

W 2018 roku ZDiK był organizatorem 28 linii komunikacji miejskiej, charakteryzującej się 

następującymi danymi: 

• liczba linii komunikacji miejskiej – 28, 

• łączna długość linii komunikacyjnych - 356 km, 

• łączna długość tras - 196 km, w tym na terenie miasta 115 km, a poza miastem 81 km, 

• liczba autobusów w ruchu w szczycie przewozowym - 76 szt.  

Średnio miesięcznie w 2018 roku autobusami komunikacji miejskiej w Tarnowie 

przewożono 917 tys. pasażerów.  

W 2018 r. wszystkie linie tarnowskiej komunikacji miejskiej obsługiwał jeden operator, 

którym było MPK Sp. z o.o. w Tarnowie. Operator świadczył usługi na podstawie umowy 

bezpośredniej zawartej z MPK Sp. z o.o. w Tarnowie jako z podmiotem wewnętrznym. 

 

Sprzedaż w 2018 r.  

Ze sprzedaży biletów uzyskano netto 10 022 321,89 zł. Powyższa kwota jest 

wynikiem sprzedaży następującej ilości sztuk biletów: 

- bilety przeznaczone do kasowania: 2 266 343 szt., 

- 500 139 skasowań w elektronicznej taryfie odległościowej na wartość: 773 617 zł, 
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- bilety okresowe (o różnych okresach ważności): 34 099 szt. 

 

Koszty związane z transportem publicznym w 2018 roku 

W 2018 roku na wszystkich liniach tarnowskiej komunikacji miejskiej zostało 

wykonane 4 436 912,3 km, za kilometry wykonane w 2018 roku wypłacona została łącznie 

kwota netto 26 829 785,05 zł dla MPK Sp. z o.o w Tarnowie jako do jedynego operatora 

obsługującego linie tarnowskiej komunikacji miejskiej. Dodatkowo w 2018 roku, zgodnie  

z zawartą umową, została wypłacona operatorowi kwota 925 925,93 zł netto tytułem 

rozliczenia rekompensaty za usługi wykonane w 2017 roku.  

Z ogólnej liczby kilometrów na liniach tarnowskiej komunikacji miejskiej, tj. 4 436 912,3 

km wykonanych zostało: 

– na terenie Gminy Miasta Tarnowa - 3 737 684,9 km, 

– na terenie Gminy Tarnów - 598 455,6 km,  

– na terenie Gminy Lisia Góra - 59 024,6 km, 

– na terenie Gminy Pleśna - 41 747,2 km.  

Tereny gmin: Tarnów, Lisia Góra i Pleśna były obsługiwane na podstawie zawartych 

porozumień. 

W roku 2018 Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w ramach powierzonych zadań 

dokonał bieżącej naprawy kilkudziesięciu uszkodzonych wiat autobusowych (obejmującej 

wymianę uszkodzonych szyb, listew przyszybowych, dachów, ławek itp.), a także wyposażył 

czterdzieści dwa przystanki w nowe wiaty autobusowe (przystosowane do oświetlenia). 

Łączny koszt wszystkich wymienionych działań wyniósł 853 116,30 zł. 
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11.OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

11.1. Stan środowiska 
 

Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy monitoringu 

środowiska dla województwa małopolskiego. Klasyfikację stanu wód powierzchniowych dla 

miasta Tarnowa stworzono w oparciu o wyniki badań monitoringowych w 4 punktach 

pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych w trzech jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (jcw) na trzech rzekach: Dunajec, Biała i Wątok. Jakość wód w zakresie 

elementów biologicznych w tym okresie wykazała:  

 I klasę w jcw Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia,  

 III klasę w jcw Biała od Rostówki do ujścia i jcw Wątok.  

Elementy hydromorfologiczne odpowiadały I klasie jakości wód rzeki Białej. Wody Dunajca 

i Wątoku odpowiadały II klasie elementów hydromorfologicznych. W zakresie badanych 

elementów fizykochemicznych w dwóch jcw - Dunajec od zb. Czchów do ujścia oraz Wątok, 

spełnione były wymagania określone dla stanu bardzo dobrego (I klasa). Wody jcw Biała od 

Rostówki do ujścia spełniły wymagania określone dla stanu dobrego (II klasa). W rezultacie, 

interpretacja wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych wykazała, że potencjał 

ekologiczny dobry osiągnęły wody Dunajca, natomiast potencjał ekologiczny umiarkowany 

występował w Białej i Wątoku. 

Stan chemiczny oceniono w dwóch punktach pomiarowych Dunajec – Ujście 

Jezuickie i Biała – Tarnów i określono jako dobry. Elementami jakości dla klasyfikacji stanu 

wód są elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne. Stan wód 

jest wypadkową potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a określa go gorszy ze 

stanów. W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji jednolitych części wód miasta Tarnowa 

stwierdzono, że w jednolitej części wód Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia stan wód był 

dobry zaś w dwóch jednolitych częściach wód Biała od Rostówki do ujścia i Wątok stan wód 

był zły. 

 

11.2. Edukacja ekologiczna 
 

Władze Tarnowa od wielu lat realizują aktywną politykę proekologiczną. Prowadzenie 

edukacji ekologicznej jest jednym z celów wyznaczonych w „Programie ochrony środowiska 

dla miasta Tarnowa na lata 2017-2024”, ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020, 

przyjętym uchwałą nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. 

Dużą wagę przywiązuje się do inwestycji i przedsięwzięć mających chronić środowisko 

naturalne. Organizujemy imprezy o tematyce ekologicznej, takie jak: „Sprzątanie świata”, 

„Posprzątajmy razem Tarnów”. Od kilku lat kontynuuje się zbiórkę i unieszkodliwianie 

przeterminowanych leków, zużytych baterii, zbiórkę butelek plastikowych, itp. Celem 

zrealizowanych konkursów i akcji było pogłębienie świadomości ekologicznej tarnowian  

i rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.  

Każde ze zrealizowanych zadań rozwija poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej 

reakcji na problemy ekologiczne poprzez pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane 

działania, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska 

naturalnego, pogłębianie szacunku i zamiłowania do przyrody. Corocznie na edukację 

ekologiczną miasto przeznacza dziesiątki tysięcy złotych, które uzupełniane są o środki ze 

źródeł zewnętrznych, głównie WFOŚiGW w Krakowie.  
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W 2018 r. zorganizowano następujące kampanie ekologiczne: 

1. kampanię edukacyjną „Zabawy z ekologią – promowanie postaw proekologicznych wśród 

tarnowian”, w ramach której odbył się cykl wiosennych oraz jesiennych akcji  

i konkursów ekologicznych, tj.: 

 akcja ekologiczna „Posprzątajmy razem Tarnów”, w ramach której zebrano 540 kg 

odpadów, przyczyniając się do uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii,  

a także obszaru położonego w rejonie ul. Tuchowskiej, osiedla Legionów oraz  

w Mościcach,  

 akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”, w ramach której zebrano ponad cztery 

tony baterii i akumulatorów, które zostały zutylizowane w sposób niezagrażający 

środowisku, 

 akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”, w ramach której zebrano dwie tony 

opakowań plastikowych, dostarczonych następnie do recyklera w celu ich przetworzenia, 

 ekologiczny konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, 

 ekologiczny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Z życia pszczół”, 

 ekologiczny konkurs plastyczny „Pszczele opowieści – o pszczołach i ich pozytywnym 

wpływie na nasze życie”. 

Na kampanię wydano łącznie 31,64 tys. zł, z czego 7,86 tys. zł pochodziło ze środków 

WFOŚiGW w Krakowie.  

 

2. „Młody ekologu, gdy o środowisko dbasz, piękną przyrodę w Tarnowie masz – cykl 

konkursów i wycieczek ekologicznych w tarnowskich placówkach oświatowych”,  

w ramach którego dofinansowano działania edukacyjno-ekologiczne prowadzone  

w tarnowskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Edukacja ekologiczna w tarnowskich placówkach przybrała formę zabaw pozwalających 

na rozwijanie własnej inicjatywy, zajęć organizowanych przez nauczycielkę z całą grupą 

lub w małych zespołach, ukierunkowanych obserwacji, eksperymentów, wycieczek  

i spacerów po okolicy, uroczystości i imprez środowiskowych. Składową programu 

stanowił także Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT, skierowany głównie do 

dzieci i młodzieży z terenu Tarnowa. Odbył się w dniach od 1 do 4 października 2018 r.  

Realizacja całego programu to koszt 45,73 tys. zł, z czego 27,44 tys. zł pochodziło ze 

środków WFOŚiGW w Krakowie. 

Pozostała działalność Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie promowania postaw 

proekologicznych mieszkańców:  

1. Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w mieście „Zielony Tarnów”, skierowany do 

wszystkich mieszkańców Tarnowa posiadających zadbane ogrody i ciekawie 

zagospodarowane roślinnością balkony, a także do szkół, przedszkoli i innych jednostek  

z terenu Tarnowa chcących zaprezentować swoje osiągnięcia w urządzaniu zieleńców. Do 

XIX edycji konkursu zgłoszono 51 obiektów. Na zorganizowanie konkursu przeznaczono 

8,91 tys. zł, z czego 1,8 tys. zł pochodziło z funduszy sponsorów.  

2. Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przyroda” ma na celu zachęcenie zarówno dzieci, 

młodzieży, jak i dorosłych do obserwacji przyrody i wykonania fotografii ukazujących 

walory przyrodnicze oraz krajobrazowe terenu Tarnowa i najbliższych okolic, a także 

zagrożenie skarbów natury. W 2018 r. w konkursie udział wzięło 73 pasjonatów fotografii, 

Wręczeniu nagród towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac. Nakłady finansowe 

poniesione na realizację zadania wyniosły 9,00 tys. zł.  

3. Akcje ekologiczne 

 W 2018 r. kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest, z akcji 

skorzystało 36 osób, unieszkodliwiono 32,42 tony odpadów azbestowych. Koszt 

zadania wyniósł 9,80 tys. zł. 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 198 

 W 2018 roku odebrano 4 182 kg niepotrzebnych leków z 17 aptek na terenie miasta. 

Koszt zadania wyniósł 12,29 tys. zł. 

 W dniach 21 - 23 września 2018 r. odbyła się ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata - 

Polska 2018”. Akcja polegała na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na 

bezpieczne wysypisko lub do powtórnego wykorzystania. XXIII edycja akcji 

przyciągnęła około 4 000 uczestników, zebrano ponad 1 000 kg odpadów oraz surowce 

wtórne, takie jak papier, metal oraz plastik.  

 

11.3. Realizacja programów ekologicznych 
 

Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie 

Miasto realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na Lata 2014 – 2020, umożliwiający udzielenie mieszkańcom dotacji do 

likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W grudniu 2017 r. 

podpisano umowę na wynoszące blisko 8 milionów złotych unijne dofinansowanie do 

projektu „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Dzięki temu w ciągu trzech lat w naszym 

mieście zlikwidowanych zostanie ok. 600 przestarzałych pieców i kotłów opalanych węglem 

lub drewnem.  

Mieszkańcy Tarnowa wciąż mogą starać się o pomoc finansową do likwidacji przestarzałych 

kotłów węglowych, zatruwających powietrze. Projekt realizowany jest na podstawie uchwały 

nr XLIII/436/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r.  

Do końca 2018 r. dzięki dofinansowaniu miasta zlikwidowano 183 kotły węglowe, 

zastępując je ekologicznymi źródłami ciepła w 149 lokalach mieszkalnych. Dotychczas 

przekazano mieszkańcom dotacje w wysokości łącznej 1.810,659 zł. 

W ramach projektu nastąpi redukcja emisji CO2 o 54,41 % i redukcja emisji PM10 i PM2,5 

odpowiednio o 99,97 % i 99,94 %. Trwa przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców miasta. 

Projekt realizowany będzie do roku 2020.  

 

Likwidacja niskosprawnych źródeł grzewczych 

Miasto Tarnów w 2018 r. realizowało projekt „Likwidacja niskosprawnych źródeł 

grzewczych w Tarnowie”, umożliwiający udzielenie mieszkańcom dotacji do likwidacji 

nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W 2018 r. dzięki 

dofinansowaniu w ramach projektu zlikwidowano 59 kotłów węglowych, zastępując je 

ekologicznymi źródłami ciepła w 39 budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany był na 

podstawie uchwały nr LVIII/598/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r. 

Budżet projektu wyniósł 348,59 tys. zł, z czego 233,89 tys. zł pochodziło ze środków 

WFOŚiGW w Krakowie. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na Lata 2017-2024 ze 

strategią krótkoterminową na lata 2017-2020, przyjęty uchwałą nr XLVI/497/2017 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Realizacja programu skutkuje prowadzeniem działań w zakresie: 

1. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu: 

˗ kontynuacja działań zmierzających do ograniczenia „niskiej emisji” poprzez udzielanie 

dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania na bardziej proekologiczne, 

˗ prowadzenie monitoringu jakości powietrza,  

˗ utrzymanie czystości i porządku ulic oraz placów na terenie Tarnowa, zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie porządku w mieście, 
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˗ wykonywanie termomodernizacji budynków należących do tarnowskich spółdzielni 

mieszkaniowych; 

2. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej: 

˗ wykonanie bieżącej konserwacji tarnowskich rowów i cieków wodnych, 

˗ monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, 

˗ kontrola podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodno-prawne pod 

kątem przestrzegania norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach; 

3. ochrony przyrody: 

˗ przeprowadzenie inwentaryzacji pomników przyrody, 

˗ wykonanie nasadzeń zastępczych,  

˗ wykonanie bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem 

(cięcia pielęgnacyjne oraz sadzenie drzew, wymiana piasku na placach zabaw, koszenie 

i porządkowanie terenów zieleni niebędących w stałym utrzymaniu), 

˗ wykonanie zabiegów związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego na powierzchni 

6,5 ha na terenach Tarnowa; 

4. edukacji ekologicznej (szczegóły opisane w rozdziale 11.2.); 

5. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

˗ prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 

 

Szczegółowy raport z wykonania programu ochrony środowiska, obejmujący rok 2018, 

sporządzony zostanie w II połowie 2019 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - prawo ochrony środowiska, raporty z wykonania programu sporządzane są co dwa 

lata.  

 

11.4. Jakość powietrza atmosferycznego  
 

O stanie zanieczyszczenia atmosfery w Tarnowie decyduje emisja z miasta, emisja  

z okolicznych powiatów i emisja napływowa z kierunku zachodniego. Głównymi źródłami 

emisji zanieczyszczeń do powietrza w Tarnowie są kotłownie i paleniska indywidualne, 

komunikacja, zakłady przemysłowe oraz przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Do 

zanieczyszczeń energetycznych (pochodzących z procesów spalania paliw) należą: dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, pyły. Wśród zanieczyszczeń 

pochodzących z procesów technologicznych wymienić należy: pyły zawierające metale 

ciężkie - ołów, kadm, rtęć, oraz węglowodory, m.in. benzo(a)piren, zanieczyszczenia gazowe 

nieorganiczne - chlor, chlorowodór, amoniak, zanieczyszczenia gazowe organiczne - metan, 

ksylen, toluen, styren, benzen, fenol, formaldehyd, chlorek winylu, freony, halony i in. Do 

atmosfery dostaje się wiele zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw silnikowych. 

Należą do nich: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, dwutlenek siarki, aldehydy i pyły. 

Jakość powietrza w Tarnowie na tle innych miast naszego województwa przedstawia 

się dobrze. W 2018 r. monitoring jakości powietrza w Tarnowie prowadzony był na dwóch 

stacjach pomiarowych, obsługiwanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Z przeprowadzonych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście wynika, że 

wartości średniorocznych stężeń zanieczyszczeń podstawowych, tj. dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu NOx, tlenku azotu NO oraz pyłu zawieszonego PM10, 

PM2,5 są dotrzymane. Dla tlenków azotu (NOx) stężenie wyniosło 28 µg/m3, przy 

dopuszczalnej wartości 30 µg/m3. Średnie stężenie tlenków azotu (NOx) w porównaniu  

z rokiem 2017 było o 6 µg/m3 niższe i nie przekroczyło wartości dopuszczalnych, tak jak to 

było rok wcześniej. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń podstawowych obserwuje się  

w miesiącach zimowych, tj. od listopada do marca. 
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Głównym źródłem pyłu zawieszonego w powietrzu jest energetyczne spalanie paliw 

stałych, komunikacja i przemysł. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla pyłu zdarzały się 

w okresie zimowym (grudzień, styczeń, luty) w czasie trwania sezonu grzewczego. Na jakość 

powietrza w tym okresie wpływ ma stosowanie niskiej jakości węgla (często zmieszanego  

z mułem węglowym) z dużą zawartością związków siarki, popiołu, a przy spalaniu 

uwalniającego wiele zanieczyszczeń oraz korzystanie z niesprawnych, przestarzałych 

urządzeń grzewczych, niegwarantujących optymalnych warunków spalania.  
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12. OCHRONA ZDROWIA  
 

Sytuacja zdrowotna ludności z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego nie 

odbiega od ogólnych trendów zachorowalności i zgonów występujących w skali 

województwa małopolskiego. Do najważniejszych problemów zdrowotnych zaliczyć należy 

choroby kardiologiczne oraz choroby nowotworowe, które stanowią narastający problem 

zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Skalę tego problemu określa 

liczba nowych zachorowań i liczba zgonów. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie 

onkologii dla województwa małopolskiego w okresie 2013-2015 w województwie 

małopolskim stwierdzono 21.872 zgony z powodu chorób onkologicznych, z których 68,4% 

dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych. W Tarnowie w analogicznym okresie stwierdzono 

785 zgonów. Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób  

w województwie małopolskim wynosił 216,7/100 tys. ludności i był niższy od 

ogólnopolskiego, wynoszącego 233,9/100 tys. ludności, o 7,4%. Współczynnik rzeczywisty  

w Tarnowie wynosił 234,1/100 tys. ludności. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie 

kardiologii dla województwa małopolskiego w okresie 2013-2015 w województwie 

małopolskim stwierdzono 19.586 zgonów z powodu chorób kardiologicznych, z których 77% 

dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych. W Tarnowie w analogicznym okresie stwierdzono 

754 zgony. Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie 

małopolskim wynosił 194,1/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego, wynoszącego 

256,4/100 tys. ludności, o 24,3%. Współczynnik rzeczywisty w Tarnowie wynosił 224,9/100 

tys. ludności. 

 

12.1. Podmioty lecznicze Gminy Miasta Tarnowa  
 

Na terenie Tarnowa funkcjonują dwie placówki lecznictwa zamkniętego - Szpital 

Wojewódzki im. św. Łukasza i Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, oraz liczne 

placówki lecznictwa otwartego, zapewniające mieszkańcom opiekę medyczną w zakresie 

lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. W stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia 

pomocą służy Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Finansowanie 

świadczeń gwarantowanych zapewnia Narodowy Funduszu Zdrowia. 

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza i Specjalistyczny i Szpital im. E. Szczeklika 

funkcjonują w tzw. sieci szpitali. Obowiązujące w ramach tego systemu rozwiązania 

gwarantują ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne 

dla zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej. Szpitale zakwalifikowane do system 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej mają zapewnioną 

umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu 

konkursowym.  

Gminie Miasta Tarnowa podlegają trzy podmioty lecznicze: Specjalistyczny Szpital 

im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. 
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12.1.1. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika  

 

Szpital jest największym podmiotem leczniczym podległym Gminie Miasta Tarnowa. 

Placówka posiada 409 łóżek szpitalnych w 12 oddziałach, stacji dializ oraz zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym. Podstawowa działalność koncentruje się na lecznictwie 

stacjonarnym, którego uzupełnieniem są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz 

pielęgnacyjno-opiekuńcze. Ponadto szpital – jako jeden z dwóch podmiotów w Tarnowie - 

zabezpiecza także nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców Tarnowa i okolic.  

W 2018 roku w szpitalu leczonych było ponad 17,5 tys. pacjentów; urodziły się 883 

noworodki. Wykonano 3,6 tys. dużych zabiegów operacyjnych oraz ponad 1,8 tys. zabiegów 

inwazyjnych serca – koronarografii, koronaroplastyki i ablacji. Dokonano implantacji 294 

stymulatorów serca, wszczepiono 592 endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych. W 12 

przyszpitalnych poradniach specjalistycznych udzielonych zostało ponad 32,5 tys. porad.  

W pracowniach obrazowych wykonano ponad 4,8 tys. badań tomografii komputerowej oraz 

5,8 tys. rezonansu magnetycznego; w pracowniach analitycznych ponad 570 tys. badań.  

Rok 2018 był pierwszym rokiem działalności nowo uruchomionych dziennych oddziałów 

rehabilitacji kardiologicznej oraz ogólnoustrojowej. Cyklami rehabilitacji dziennej było 

objętych prawie 400 pacjentów, na rzecz których wykonanych zostało ponad 37 tys. 

zabiegów. 

Od X 2017 r. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znajduje się  

w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. 

„sieci szpitali” gwarantującej bezpieczeństwo funkcjonowania szpitala w perspektywie 

wieloletniej. 

Szpital jest jednym z większych podmiotów publicznych w Tarnowie. Zatrudnia 

prawie 900 osób, w tym m.in.: 166 lekarzy, 354 pielęgniarki i położne, 87 diagnostów  

i techników medycznych. Przychody szpitala z tytułu prowadzonej działalności w 2018 r. 

wyniosły 88 mln zł. Szpital od 14 lat corocznie osiąga dodatni wynik finansowy.  

Szpital nieustannie rozwija się. W 2018 r. na inwestycje przeznaczone zostały środki 

w wys. 3,9 mln zł (w tym 0,5 mln zł stanowiła dotacja Gminy Miasta Tarnowa). 

Przeprowadzona została modernizacja części pawilonu chirurgii, w którym mieszczą się 

oddziały zabiegowe: ginekologii, ortopedii oraz chirurgii ogólnej. Poprzednio przy każdym  

z oddziałów na trzech kondygnacjach znajdowały się sale operacyjne. Od 2016 roku cała 

działalność operacyjna szpitala jest skoncentrowana w nowoczesnym pawilonie zabiegowym. 

Obecna modernizacja wiązała się z zagospodarowaniem pomieszczeń po salach operacyjnych 

zlokalizowanych na parterze (przy oddziale ginekologii) oraz na I piętrze (przy oddziale 

ortopedii); zostały one zaadaptowane na ginekologiczną izbę przyjęć i poradnię 

ginekologiczno-położniczą oraz poprawiły warunki lokalowe oddziału ortopedii. 

W budynku krwiodawstwa dobudowana została winda zewnętrzna; zlokalizowanie  

w nim (z końcem 2017 roku) nocnej i świątecznej opieki medycznej wymagało stworzenia 

ułatwień dla osób o niepełnej sprawności. Wybudowany został kolejny duży parking na 

terenie Szpitala, umiejscowiony za pawilonem II od ul. Słonecznej. Nowy parking  

o powierzchni 3 150 m2 posiada 120 miejsc postojowych. Obecnie na terenie szpitala jest 

łącznie 340 miejsc postojowych. Zakupiony został nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna 

dla potrzeb oddziałów, bloku operacyjnego i pracowni diagnostycznych. 

W roku 2018 rozpoczął się kolejny etap rozwoju szpitala – budowa nowego pawilonu 

łóżkowego z przeznaczeniem na Centrum Chorób Serca. Wyłoniono wykonawcę tej 

największej od lat inwestycji; rozpoczęto prace projektowe. Centrum powstanie na bazie 

obecnie funkcjonujących oddziałów: kardiologii i elektroterapii oraz kardiologii inwazyjnej,  

a także pracowni diagnostycznych i poradni specjalistycznych. Nowy pawilon zostanie 

zlokalizowany od ul. Starodąbrowskiej w jednej linii z powstałym w 2015 r. pawilonem 
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zabiegowym, również zostanie skomunikowany przewiązką z pozostałymi pawilonami 

szpitalnymi. Rozwiązania, które zostały przyjęte w projekcie, sprawią, że znacząco 

rozszerzone zostaną możliwości diagnostyczno-terapeutyczne pionu kardiologii oraz nastąpi 

zdecydowana poprawa warunków hospitalizacji pacjentów. Pacjenci po zawałach serca będą 

objęci opieką koordynowaną – w jej różnych formach. Kadra medyczna uzyska znacznie 

lepsze warunki pracy. Na inwestycję szpital pozyskał prawie 60% dofinansowania 

zewnętrznego, tj. z Unii Europejskiej (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na 

Lata 2014-2020) oraz Gminy Miasta Tarnowa. Pawilon powstanie do końca 2020 r., 

dokładnie 40 lat po ostatnim nowo oddanym do użytku pawilonie łóżkowym szpitala – 

pawilonie nr II. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie posiada akredytację medyczną  

i certyfikaty świadczące o bezpieczeństwie i wysokiej jakości realizowanych świadczeń 

zdrowotnych.  
 

12.1.2. Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 
 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. jest największą placówką ambulatoryjnego 

lecznictwa specjalistycznego w Tarnowie i subregionie. W swojej bogatej ofercie oprócz 

poradni specjalistycznych posiada poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

przychodnię stomatologiczną, przychodnię zdrowia psychicznego, przychodnię 

rehabilitacyjną, domowe leczenie tlenem. Zespół Przychodni Specjalistycznych swoje usługi 

świadczy na rzecz mieszkańców Tarnowa i regionu. W 2018 r. udzielono łącznie 226.929 

porad lekarskich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 7137 w ramach lekarskiej 

opieki rehabilitacyjnej, 9077 w ramach poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

17 666 w ramach poradni zdrowia psychicznego, wykonano 20 692 usług stomatologicznych 

oraz 201 341 zabiegów fizykoterapeutycznych. Zrealizowano 13 435 osobodni w oddziałach 

dziennych z zakresu psychiatrii i rehabilitacji oraz tlenoterapii w warunkach domowych i 258 

zabiegów w zakresie chirurgii jednego dnia. 

W 2018 r. zakupiono sprzęt do zabiegów endoskopii, kabinę do fototerapii, system 

terapeutyczny UVA i UVB, tonometr bezdotykowy z pachymetrem bezdotykowym, 

ultrasonograf, ultrasonograf przenośny, ssak akumulatorowy, aparat do EKG, kardiomonitor, 

aparat do infiltracji, dwie wirówki oraz unit stomatologiczny. Koszt zakupów wyniósł 

1.164.567 zł. 

ZPS nieustannie modernizuje obiekty i ich wyposażenie, chcąc polepszyć jakość 

udzielanych świadczeń. W 2018 r. wykonano nowe pomieszczenie higieniczno- sanitarne 

przy nowo powstałym gabinecie urologicznym oraz pomieszczenie higieniczno- sanitarne 

przy pracowni endoskopii. Na parterze przychodni dostosowano pomieszczenie na potrzeby 

gabinetu stomatologii zachowawczej. Koszt remontów wyniósł 47.324 zł. 

W 2018 r. w Zespole Przychodni Specjalistycznych przeprowadzono wiele akcji 

mających na celu rozpropagowanie zdrowia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego. 

ZPS aktywnie uczestniczył we wszystkich akcjach, udzielając konsultacji medycznych, 

wykonując badania profilaktyczne i promując zdrowy styl życia. 

 

12.1.3. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

 

Mościckie Centrum Medyczne świadczy usługi z zakresu podstawowej  

i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, opieki 

długoterminowej (zakład opiekuńczo-leczniczy), opieki psychologicznej i medycyny pracy. 

Usługami medycznymi obejmuje mieszkańców Tarnowa i okolicznych gmin.  
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W Mościckim Centrum Medycznym w 2018 r. udzielono łącznie 99 047 porad lekarskich  

i psychologicznych, w tym między innymi 47 097 porad z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz 8 567 porad z zakresu medycyny pracy. Wchodzący w skład Mościckiego 

Centrum Medycznego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 2018 r. stacjonarną opieką 

długoterminową w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, komercyjnie oraz  

w ramach projektu UE „Pomocna dłoń” obejmował 167 pacjentów, dysponując bazą 81 łóżek 

od sierpnia 2018 r., realizując 23 852 osobodnie. Wykonano 108 953 zabiegów z zakresu 

rehabilitacji leczniczej. Ponadto wykonano łącznie 13 628 badań w zakresie diagnostyki 

obrazowej (RTG, mammografia, USG). 

Łączne nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosły 2.859.352 zł. Wykonano szereg prac 

budowlanych oraz zakupiono między innymi sprzęt komputerowy, oprogramowanie  

i licencje, sprzęt medyczny (KTG dla poradni ginekologicznej, elektrokardiograf dla poradni 

medycyny sportowej, radiografię cyfrową dla poradni stomatologicznej, UGUL wraz  

z osprzętem dla ZOL), pętle indukcyjną dla osób niedosłyszących, system alarmowy. 

W lutym 2018 roku oddano do użytkowania wyremontowane I piętro dla Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego i tym samym powiększono działalność o 41 łóżek. Wartość 

wszystkich poniesionych nakładów wyniosła 2 731 772 zł. 

W maju 2018 roku został oddany do użytkowania wyremontowany parter w starej 

części budynku, w którym mieszczą się między innymi gabinety lekarzy POZ. Wartość 

inwestycji wyniosła 567 471 zł. 

W sierpniu 2018 r został zakończony proces termomodernizacji budynku MCM, na 

realizację którego łącznie wydatkowano 2 974 747 zł. 

 

12.2. Programy polityki zdrowotnej 
 

Mając na względzie potrzebę dbania o poprawę stanu zdrowia oraz podnoszenie 

jakości życia mieszkańców, samorząd aktywnie wspiera realizację programów polityki 

zdrowotnej z udziałem podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych zgodnie  

z przyjętym uchwałą nr XXII/238/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016 r. 

„Miejskim programem działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób 

społecznych na lata 2016-2020”. Strategicznym celem programu jest poprawa i umacnianie 

zdrowia i podnoszenie jakości życia mieszkańców Tarnowa oraz zmniejszanie nierówności 

społecznych w zdrowiu. Program obejmuje projekty skierowane do tarnowian, uwzględniając 

wiele grup populacyjnych, w tym dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, na łączną kwotę 

prawie 1,8 mln zł. W 2018 r. na realizację programów polityki zdrowotnej przy współpracy  

z podmiotami leczniczymi przeznaczono łącznie 174.128 zł, w tym środki Gminy Miasta 

Tarnowa stanowiły kwotę 92.625 zł, środki województwa małopolskiego na realizację 

programów szczepień dla dzieci wyniosły 42.528 zł, a środki Narodowego Funduszu Zdrowia 

na dofinansowanie programu szczepień przeciwko grypie dla osób starszych - 38.975 zł. 

Ponadto przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. realizowano programy 

polityki zdrowotnej, na które przeznaczono z budżetu miasta kwotę 119.000 zł. 

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, realizowano „Program zdrowotny 

dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. Program został 

opracowany w 2014 roku na zlecenie Województwa Małopolskiego, a jego autorem jest 

lekarz pediatra, specjalista chorób zakaźnych, dr n. med. Hanna Czajka z Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Program przewiduje 

objęcie szczepieniami dzieci głównie w przedziale wiekowym od 0-3 lat, zamieszkałych  

w Małopolsce. Realizacja programu przewidziana została na lata 2014-2020. 

W 2018 roku w trybie konkursowym wybrano sześciu realizatorów szczepień na 

terenie Tarnowa, z którymi zawarto umowy na realizację zadania. Szczepieniami objęto 
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populację dzieci zameldowanych w Tarnowie i urodzonych w latach 2013 – 2016. W trakcie 

realizacji programu prowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną, opracowaną  

i nadzorowaną przez wojewódzkiego koordynatora programu, tj. Wojewódzki Szpital 

Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Program finansowany był ze środków budżetowych 

Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 11.054 zł i środków Województwa Małopolskiego  

w wysokości 21 707 zł. Całkowity koszt realizacji programu w 2018 r. na terenie Tarnowa 

wyniósł 32 761 zł. Szczepieniami objęto 110 dzieci. Łączna liczba podanych dawek wyniosła 

115.  

W 2018r., podobnie jak w roku poprzednim, realizowano „Program zdrowotny 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”. Program został 

opracowany w 2014 roku na zlecenie władz województwa, jego autorem również jest lekarz 

pediatra, specjalista chorób zakaźnych, dr n. med. Hanna Czajka. Program przewiduje objęcie 

szczepieniami dziewcząt 13-letnich zamieszkałych w Małopolsce. Realizacja programu 

przewidziana została na lata 2016-2020. Program finansowany był ze środków budżetowych 

Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 8.582 zł i środków Województwa Małopolskiego  

w wysokości 20 821 zł. Koszt realizacji programu w 2018 r. na terenie Tarnowa wyniósł 

29.403 zł. Szczepieniami objęto 144 dziewczęta. Łączna liczba podanych dawek wyniosła 

197.  

W 2018 roku realizowano „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji 

szczególnego ryzyka na terenie Tarnowa”. Program został opracowany w 2016 r. w Wydziale 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. Program uzyskał pozytywną opinię 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Łącznie badaniem przesiewowym 

objęto 430 osób wyłonionych z grupy populacyjnej liczącej 449 osób. Program w całości 

finansowany był ze środków finansowych Gminy Miasta Tarnowa, na jego realizację 

przeznaczono w 2018 r. 14.440 zł. 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn 

powyżej 65. roku życia realizowany był przez sześciu świadczeniodawców. Przed podaniem 

szczepionki osoby starsze zostały zbadane przez lekarza. Szczepienia realizowane były 

również w tarnowskich domach pomocy społecznej. Łącznie działaniami programu objęto 

2.367 osób, w tym w domach pomocy społecznej zaszczepiono 63 pensjonariuszy. Środki 

wydatkowane na realizację zadania wyniosły 97.524 zł, w tym ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia wydatkowano kwotę 38.975 zł, a ze środków finansowych Gminy Miasta 

Tarnowa - 58.549 zł.  

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono zbiorcze dane dotyczące 

realizowanych programów polityki zdrowotnej. 

 
Zestawienie wydatków oraz liczby uczestników programów polityki zdrowotnej wykonywanych  

w 2018 r. przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa 
 

Lp. 
 

Nazwa programu 
 

Liczba 

uczestników 

 

Koszt realizacji 

programu w zł 
 

 

1. 

„Program zdrowotny dotyczący profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”, 

realizowany na terenie Tarnowa przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego 

 

110  

dzieci, 
115 

podanych 

dawek 

32.761, 
w tym 21.707  

środki finansowe 

pochodzące z budżetu 

Województwa 

Małopolskiego 
 

 

2. 

„Program zdrowotny profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  

w Małopolsce”, realizowany na terenie 

Tarnowa przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego 

 

144  

dzieci, 
197 

podanych 

29.403, 
w tym 20.821  

środki finansowe 

pochodzące z budżetu 

Województwa 
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dawek Małopolskiego 
 

3. 
„Program wykrywania zakażeń HCV w populacji 

szczególnego ryzyka na terenie Tarnowa” 

449 

Osób doros. 
 

14.440 
 

4. 
„Program szczepień ochronnych w populacji 

zwiększonego ryzyka - szczepienia przeciwko 

grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn od 65. 

roku życia.” 

 

2.367 
osób 

dorosłych 

 

97.524, 

w tym 38.975 

środki NFZ 
 

RAZEM 
 

 

3.070 

174.128 
w tym: 

- środki Województwa 

Małopolskiego 

w wys. 42.528 zł 

- środki NFZ  

w wys.38.975  
 Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Programy polityki zdrowotnej realizowano również przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Programy te skierowane zostały do osób niepełnosprawnych, stanowiąc dla 

nich formę wsparcia fizycznego i psychicznego, poprawiającą jakość życia tych osób. 

W 2018 roku realizowano przy współpracy z organizacjami pozarządowymi sześć 

całorocznych programów adresowanych do mieszkańców Tarnowa. Łączna kwota 

wydatkowana ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Tarnowa na 

realizację tych programów wyniosła 119.000 zł. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 
Programy polityki zdrowotnej realizowane przy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa programu 

 

Liczba 

uczestników 

Wysokość dotacji  

na realizację 

programu w zł 

 

1. 

„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa 

poprawiająca sprawność manualną  

i lokomocję u osób (chodzących) ze znacznie 

ograniczoną sprawnością ruchową 

spowodowaną przewlekłą chorobą”. 

 

 

34 

 

 

19.000 

 

2. 

„Rehabilitacja domowa osób przewlekle 

 i obłożnie chorych z powodu chorób narządu 

ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu 

ruchu”. 

 

 

66 

 

 

56.000 

 

3. 

„Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka 

wtórna u kobiet po mastektomii”. 
 

46 
 

13.000 
 

 

4. 

„Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna 

dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem 

dziecięcym oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi”. 

 

18 
 

14.000 

5. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą 

słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi” 
 

16 
 

10.000 

6. „Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem 

Downa i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” 

 

20 
 

7.000 

 

RAZEM 
 

200 
 

119.000 
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Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Ponadto w 2018 r. realizowane było zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Terapia  

i aktywizacja ruchowa w wodzie, wspomagająca sprawność psychofizyczną osób  

z niepełnosprawnością narządu ruchu”, skierowane do dzieci i dorosłych. Zadanie 

realizowane było przy współpracy z Fundacją „Rusz się!”. W ramach zadania rehabilitacją  

i aktywizacją ruchową objęto 15 osób niepełnosprawnych, w tym siedmioro dzieci. Na 

realizację zadania przeznaczono środki Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 9.986 zł. 

 

Programy polityki zdrowotnej  

 

„Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, działanie 9.2 „Usługi społeczne  

i zdrowotne”, poddziałanie 9.2.3 „Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR”, typ 

A - Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. 

W celu realizacji projektu zostało utworzone Subregionalne Centrum Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych jako jednostka organizacyjna Gminy 

Miasta Tarnowa, które zlokalizowane jest przy ul. Sanguszków 28A. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami z subregionu tarnowskiego,  

z którymi została podpisana umowa partnerska: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Gnojnik, 

Gmina Lisia Góra, Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn oraz Gmina Żabno.  

W ramach projektu realizowane będą: 

1) usługi opieki zastępczej, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie 

jednocześnie 15 osób niesamodzielnych pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego 

braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna nieformalnego lub potrzeby 

odpoczynku opiekuna; 

2) wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy 

wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np. grupy wirtualne i telefoniczne, 

teleopiekę), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń 

i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych), zespołową asystenturę (w formach 

mobilnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”); 

3) działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji 

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń 

itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość; 

4) edukacja kierowana do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami 

niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej; 

5) ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem  

w zakresie jego wykorzystania; na potrzeby wypożyczalni zakupione zostaną także 

urządzenia teleopieki w postaci bransoletek wyposażonych w przycisk alarmowy, który 

pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. 

Okres realizacji projektu: od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r. 

Koszty ogółem w projekcie - 7.542.499,80 zł, w tym dofinansowanie - 6.988.428,35 zł, 

wkład własny GMT - 554.071,45 zł. 
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„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywnie działamy. 

Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 oś priorytetowa, 

działania 9.1, poddziałania 9.1.1.  

Okres realizacji projektu - od 1.04.2016 r. do 31.03.2019 r. Całkowita wartość projektu: 

3.145.784 zł, w tym kwota dofinansowania 2.673 917 zł. 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób 

zamieszkałych na terenie Tarnowa. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na 

zatrudnienie uczestników projektu przyczynił się do ich aktywnego włączenia w życie 

społeczno-zawodowe. Grupą docelową projektu były w szczególności osoby 

bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby, które cechowała 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz osoby bezdomne.  

Formy wsparcia przewidziane do realizacji dostosowane były do indywidualnych 

potrzeb uczestników rozeznanych podczas indywidualnej diagnozy realizowanej przez 

psychologów i doradców zawodowych oraz pracowników socjalnych.  

W ramach projektu został zrealizowany Program Aktywizacja i Integracja, w trakcie 

którego przeprowadzono poradnictwo z psychologiem oraz prace społecznie użyteczne. 

Psycholog prowadził indywidualne poradnictwo dla uczestników projektu oraz indywidualne 

formy wsparcia (indywidualny trening kompetencji rodzicielskich - psychoedukacja, 

indywidualny trening motywacji do działania, indywidualny trening radzenia sobie ze 

stresem, indywidualny trening skutecznej komunikacji, indywidualne wsparcie rozwoju 

osobistego, indywidualny trening relaksacji), a także grupowe formy wsparcia 

(trening/warsztaty radzenia sobie ze stresem, trening motywacji do działania, trening radzenia 

sobie z gniewem). Ponadto zrealizowany został trening kompetencji społecznych, trening 

kompetencji rodzicielskich, trening konstruktywnego rozładowywania emocji, indywidualny 

coaching psychologiczny, indywidualna psychoterapia, zabiegi rehabilitacyjne dla 

uczestników projektu, kurs prawa jazdy kat. B oraz zrealizowane zostały staże zawodowe. 

Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - uczestników projektu - 

zorganizowane zostały następujące formy wsparcia: grupowe zajęcia, tj. zajęcia sensoryczno-

plastyczne, trening umiejętności społecznych, hipoterapia, terapia EEG Biofeedback, zajęcia 

rehabilitacyjne na krytej pływalni, oraz indywidualne zajęcia, takie jak: integracja 

sensoryczna, muzykoterapia, terapia behawioralna, spotkanie z psychologiem, zajęcia 

dogoterapii.  

 

„Nowa kamienica – aktywna dzielnica” i Placówka Wsparcia Dziennego 

Akademia Aktywności 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2017 r. otrzymał dotację na 

realizację projektu: „Nowa kamienica – aktywna dzielnica”. Dotację otrzymano w wyniku 

naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.1. „Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie”, typ projektu C - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020.  

Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, 

zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz integracja społeczna. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży do 18. roku 

życia oraz ich rodzin, zamieszkujących teren przy ul. Spytki z Melsztyna w Tarnowie oraz 

terenów przyległych. Projekt swoim działaniem obejmował dzieci i młodzież oraz ich rodziny 
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zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z zamieszkiwaniem obszaru 

zdegradowanego.  

Realizacja projektu od 2018 roku odbywała się poprzez prowadzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego Akademia Aktywności w Tarnowie, działającej przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Tarnowie. Na zajęcia w 2018 r. uczęszczało łącznie 17 dzieci, które  

w ramach działalności placówki korzystały z pomocy w formie zajęć wychowawczo-

edukacyjnych, mających na celu zminimalizowanie deficytów szkolnych oraz nabycie 

umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Ponadto uczestnicy mieli 

możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych i integracyjnych (takich jak piknik 

rodzinny, wyjścia do kina itp.). Uczestnicy projektu objęci zostali również wsparciem 

psychologa, który przygotował indywidualne diagnozy stanowiące podstawę stworzenia 

indywidualnych planów wsparcia uczestników placówki, co pozwoliło na ukierunkowanie 

udzielanego wsparcia na konkretne potrzeby uczestników oraz ich rodzin.  

Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie od 01.07.2018 r. – 31.08.2020 r. 

Całkowita wartość projektu na ten okres wynosi 618.965 zł, w tym kwota dofinansowania - 

565.709 zł (środki UE – 526.120 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 39.589 zł), środki 

własne - 53.256 zł. 

 

12.3. Promocja zdrowia i profilaktyka 
 

W 2018 r. podejmowano działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

przy współpracy z podmiotem leczniczym i organizacjami pozarządowymi. Łączne wydatki 

związane z prowadzeniem tych działań w 2018 r. wyniosły 41.690 zł. 

 

Realizacja zadania: „Prowadzenie edukacji i kształtowanie zachowań 

prozdrowotnych u dzieci i rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej” 

Mościckie Centrum Medyczne realizowało przy współpracy z Gminą Miasta Tarnowa 

zadanie z obszaru edukacji zdrowotnej skierowane do dzieci uczęszczających do tarnowskich 

przedszkoli oraz ich rodziców. Kampania edukacyjna została przeprowadzona w 15 

przedszkolach, które wyraziły zgodę na udział w niej. Bezpośrednie działania na terenie 

przedszkoli prowadził lekarz stomatolog oraz higienistka stomatologiczna. Przeprowadzono 

zajęcia edukacyjne dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat, natomiast dla rodziców zostały 

opracowane przez lekarza stomatologa broszury edukacyjne dotyczące higieny jamy ustnej 

oraz odpowiedniej diety. Dzieci zostały wyposażone w zestawy edukacyjne zawierające 

szczoteczki do zębów, kubeczki, pasty, kalendarzyki mycia zębów, jednorazowe lusterka 

używane w gabinetach stomatologicznych oraz tematyczne materiały w formie naklejek, 

kolorowanek itp. Realizator zadania prowadził również kampanię informacyjną i edukacyjną 

za pośrednictwem lokalnych mediów. Łącznie działaniami w przedszkolach objęto 1.561 

dzieci, a także ich rodziców. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez Gminę Miasta 

Tarnowa, na realizację działań przeznaczono środki w wysokości 28.200 zł. 

 

Organizacja konferencji pt. „Być rodzicem. Jak zadbać o zdrowy rozwój 

dziecka” 

Konferencję skierowaną głównie do rodziców wychowujących małe dzieci 

zorganizowało przy współpracy z Gminą Miasta Tarnowa Stowarzyszenie „Mamy Tarnów”. 

Konferencja odbyła się 22 września 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Obejmowała pięć paneli dyskusyjnych dotyczących następujących zagadnień: odżywiania 

noworodka, zdrowego snu u dzieci, wpływu wychowania na zdrowie psychiczne, roli ojca  

w zdrowym rozwoju dziecka oraz panel poświęcony integracji sensorycznej. Wszystkie 

panele były prowadzone przez specjalistów, tzn. psychologów, pedagoga, doradcę 
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laktacyjnego oraz fizjoterapeutę. Konferencja miała na celu zwiększenie kompetencji 

rodzicielskich przez podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do właściwej opieki nad 

dzieckiem. W konferencji wzięło udział około 100 osób. Na realizację zadania przeznaczono 

środki Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 7.490 zł. 

 

Organizacja konferencji pt. „Życie na niebiesko- zrozumieć autyzm” 

Konferencja skierowana była głównie do rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem lub 

zaburzeniami rozwoju, nauczycieli i wychowawców placówek szkolno-wychowawczych, 

szkół integracyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników 

pomocy społecznej. Konferencja odbyła się 15 czerwca 2018 r. w auli Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro przy 

współpracy z Gminą Miasta Tarnowa. Zagadnienia obejmowały swoim zakresem między 

innymi tematy: życie z dzieckiem autystycznym, diagnoza i formy pomocy dla rodziców, 

alternatywne metody komunikacji z dzieckiem autystycznym. Celem konferencji było 

usystematyzowanie i przekazanie specjalistycznej wiedzy rodzicom wychowującym dzieci  

z autyzmem lub zaburzeniami rozwoju. W konferencji wzięło udział około 200 osób. Na 

realizację zadania przeznaczono środki Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 6.000 zł. 
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13. POLITYKA SPOŁECZNA  
 

13.1. Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych  
 

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie 

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie czynny był w 2018 r. przez trzy dni w tygodniu: we wtorki  

i piątki w godz. 15.00 – 17.00 oraz poniedziałki w godz. 16.00 – 19.00. Dyżurujący w 

punkcie specjaliści z zakresu terapii uzależnień i prawa oferowali mieszkańcom miasta 

następujące formy pomocy: 

- udzielali porad w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 

- świadczyli pomoc terapeutyczną, 

- udzielali wsparcia po odbytym leczeniu,  

- wskazywali placówki, w których można podjąć leczenie odwykowe, 

- świadczyli pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, ochrony przed przemocą, pomagali w przygotowaniu pism procesowych. 

Osoby dyżurujące w punkcie posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy  

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

 

Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjnego  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, które skorzystały z konsultacji 

i porad terapeutycznych 

228 174 156 147 

Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych 
367 232 269 259 

 

Łączna liczba osób, którym udzielono konsultacji  

i porad terapeutycznych oraz porad prawnych  

z zakresu uzależnień i innych problemów 

pokrewnych 

595 406 425 406 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie 

W 2018 r. odbyło się 49 posiedzeń zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (MKRPA), w trakcie których rozpatrywano wnioski o wydanie 

postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających 

alkoholu. 

 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wnioski 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Ogólna liczba wniosków o podjęcie przez komisję 

czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, które zostały 

skierowane do komisji, w tym: 

z policji, 

od członków rodzin, 

 

115 

 

 

67 

33 

 

159 

 

 

105 

32 

 

124 

 

 

72 

34 

 

142 

 

 

66 

43 
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inne (kuratorzy, MOPS, DPS, Prokuratura), 

w tym wobec kobiet 

15 

21 

22 

29 

18 

13 

33 

31 

Liczba wniosków skierowanych do sądu w celu 

wydania postanowienia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu 

27 27 31 

 

23 

Liczba zaopiniowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych/ liczba posiedzeń komisji 

255/16 171/13 113/14 140/15 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Prowadzenie działalności profilaktycznej 

W celu zapobiegania ryzykownym zachowaniom, a także ograniczania szkód 

społecznych i zdrowotnych wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych 

podejmowane są przez Urząd Miasta Tarnowa działania profilaktyczne w ramach realizacji 

zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa, skierowane do mieszkańców miasta 

Tarnowa, a w szczególności dzieci i młodzieży. Działania te finansowane są ze środków 

budżetu Gminy Miasta Tarnowa, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Aby odpowiednio dobrać działania, co dwa lata Urząd Miasta Tarnowa zleca 

wybranemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie badań, których głównym celem jest 

poznanie problemów i zagrożeń społecznych występujących na terenie Tarnowa wśród 

różnych grup wiekowych w zakresie alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. W 2018 r. 

podmiot zewnętrzny w ramach zlecenia przeprowadził wyżej wymienione badania wśród 

1.144 mieszkańców Tarnowa, które zostały ujęte w ,,Diagnozie lokalnych problemów 

społecznych mieszkańców miasta Tarnowa”4. 

W swych działaniach urząd dąży do zakupu programów i szkoleń wyposażających 

ucznia w podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne - przygotowujących do 

samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacniających odporność na stres, 

kształtujących pozytywne nastawienie do życia, uczących optymizmu, życzliwości  

i współpracy, a także sposobów rozwijania wytrwałości, wiary w siebie i odporności. 

Natomiast szkolenia dla osób dorosłych mają przede wszystkim dostarczać podstawowej 

wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i rzeczywistych zagrożeń, jakie wywołują, oraz 

wskazywać możliwości redukcji czynników ryzyka i wzmacniania czynników chroniących  

w relacjach rodzinnych i środowiskowych. 

W 2018 r. w ramach podjętych działań Urząd Miasta Tarnowa zorganizował  

i sfinansował programy i szkolenia profilaktyczne dla łącznie 9.915 odbiorców, w tym: 

− 7.675 uczniów, 

− 74 nauczycieli, 

− 2.147 rodziców, 

− 19 osób z różnych grup społecznych, zatrudnionych w jednostkach działających na rzecz 

pomocy dziecku i rodzinie. 

Łączna kwota przeznaczona na wyżej wymienione działania wyniosła 83.563 zł. 
 

 

                                                           
4 Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Miasta Tarnowa: http://www.tarnow.pl/Dla-

mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-

od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka 
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Szkolenia różnych grup zawodowych pracujących w systemie obejmującym 

patologie i niedostosowanie społeczne, pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom  

z problemem uzależnień, a także w systemie przeciwdziałania przemocy 

„Przemoc wobec osób niepełnosprawnych stosowana w szczególności pod wpływem 

alkoholu - rozpoznanie, diagnoza i pomoc” – szkolenie miało charakter zarówno wykładu, jak 

i warsztatów. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu charakterystyki  

i diagnozowania przemocy stosowanej w szczególności „pod wpływem”, mechanizmów 

stosowania przemocy, problematyki przemocy w rodzinie z niepełnosprawnością. Nabyli 

niezbędną wiedzę interdyscyplinarną i odkryli własne zasoby do pracy z osobami 

doświadczającymi przemocy (jak pomagać, nie raniąc – skuteczna interwencja, jak pomagać, 

nie zatracając siebie). W szkoleniu udział wzięło 19 osób z różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, pomoc 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy, tj. przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, policji, oświaty  

i organizacji pozarządowych. Realizator - ,,Psychoterapia” z siedzibą w Krakowie. Kwota na 

realizację zadania: 3.000 zł. 

 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

Kolonia dla 20 dzieci, uczniów tarnowskich szkół podstawowych w wieku 8-13 lat, 

została zorganizowana w Ośrodku Wypoczynkowym AZYMUT w Chłapkowie w dniach od 

26 lipca do 24 sierpnia 2018 r.  

Naboru dzieci na kolonię dokonali pracownicy MOPS w Tarnowie. Przeprowadzono 

ją w oparciu o przedstawiony w ofercie program kolonii oraz program socjoterapeutyczny. 

Szczególny nacisk położony został na dostarczanie wiedzy o szkodliwości stosowania 

środków psychoaktywnych: papierosów, alkoholu, narkotyków, w tym dopalaczy,  

i o konsekwencjach uzależnień. Realizowany program socjoterapeutyczny miał ponadto na 

celu ograniczenie zachowań ryzykownych wśród uczestników kolonii, poprawę  

w nawiązywaniu relacji interpersonalnych i rozwiązywaniu problemów. Uczestnicy kolonii 

mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu: geografii, przyrody, historii, kultury 

regionu, a także do rozwoju swoich zainteresowań i talentów. W trakcie trwania kolonii 

zorganizowano szereg wycieczek. 

Realizator - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy 

Kras z siedzibą w Lublinie (wyłonione w otwartym konkursie ofert). Kwota dotacji: 25.000 zł 

 

Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

1) Półkolonia „Profilaktyka przez sport“ 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie z przedstawionym w ofercie programem 

profilaktycznym, skupionym głównie na przeciwdziałaniu uzależnieniom od: nikotyny, 

alkoholu, narkotyków (ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy), a także przeciwdziałaniu 

zagrożeniom, jakie niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. Zajęcia profilaktyczne 

miały charakter warsztatów z elementami socjoterapii i realizowane były w oparciu o zajęcia 

sportowe na boisku i hali ZSO nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie i zajęcia na 

basenie w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego. Zdrowy tryb życia bez nałogów, a także 

turystyka i sport popularyzowane były wśród uczestników półkolonii przez udział  

w wycieczkach do Rabki Zdrój, nad Jezioro Rożnowskie i śladami Zawiszy Czarnego.  

W półkolonii uczestniczyło 30 dzieci w wieku 8 – 13 lat. Realizator - Stowarzyszenie AD 
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MAXIMAM z siedzibą w Tarnowie (dotacja udzielona w trybie pozakonkursowym). Kwota 

dotacji: 9.927 zł. 

2) Półkolonia „Zapobieganie uzależnieniom przez sztukę“ 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie z przedstawionym w ofercie programem 

profilaktycznym, który był realizowany w formie pogadanek i warsztatów w oparciu  

o elementy wiedzy o kulturze ludowej i zajęcia artystyczne. Głównym celem programu była 

profilaktyka uzależnień od alkoholu i pozostałych środków psychoaktywnych, a także 

przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. 

Pozostałe cele półkolonii to: integracja w grupie, kształtowanie umiejętności współpracy 

(tolerancja, asertywność), promocja zasady fair play, rozwijanie zdolności plastycznych  

i sportowych, umiejętności tanecznych, propagowanie zdrowego trybu życia. Uczestnicy 

półkolonii wzięli udział w wycieczce do Zalipia oraz w warsztatach twórczych w Domu 

Malarek. W półkolonii uczestniczyło 20 dzieci w wieku 8 – 13 lat. Realizator - 

Stowarzyszenie AD MAXIMAM z siedzibą w Tarnowie (dotacja udzielona w trybie 

pozakonkursowym). Kwota dotacji: 4.638 zł. 

3) Półkolonia - „Sport – dobra strona życia” 

  Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym planem, który zawierał 

program profilaktyczny skoncentrowany na przeciwdziałaniu uzależnieniom od: nikotyny, 

alkoholu, narkotyków (z naciskiem na dopalacze), a także przeciwdziałaniu wszelkiego 

rodzaju przemocy. Program profilaktyczny realizowany był w oparciu o zajęcia sportowe. 

Półkolonia odbyła się w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, a dzieci uczestniczyły 

w zajęciach: przygotowania koni do jazdy, czyszczenia, siodłania, karmienia koni, oraz  

w nauce jazdy konnej. Brały także udział w zajęciach na: pływalni, sali fitness i boisku 

piłkarskim. W półkolonii wzięło udział 30 dzieci w wieku 8 – 13 lat. Realizator - 

Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie (dotacja udzielona w trybie 

pozakonkursowym). Kwota dotacji: 9.676 zł. 

 

Zakup i przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie alkomatów 

stacjonarnych ADB z wyświetlaczem LCD, alkomatów iBlow 10 oraz testów do wstępnej 

identyfikacji narkotyków NARK II  

Na wniosek policji, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Tarnowa na 2018 r., przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie dwie szt. 

alkomatów stacjonarnych ADB z wyświetlaczem LCD marki PROMILER, dwie szt. 

alkomatów iBlow 10 Premium marki PROMILER w walizce oraz 425 sztuk testów do 

wstępnej identyfikacji narkotyków NARK II. Alkomat stacjonarny ADB marki Promiler 

znajduje zastosowanie w miejscach publicznych. Zakupione alkomaty zostały przez 

tarnowską policję zainstalowane w Komisariatach Tarnów – Centrum i Tarnów – Zachód, 

umożliwiając tarnowianom szybki, darmowy, wiarygodny i anonimowy pomiar alkoholu  

w wydychanym powietrzu. Alkomat przesiewowy iBlow zrewolucjonizował system 

dokonywania pomiarów trzeźwości. Pozwala na wykonanie bardzo szybkiego przebadania 

licznej grupy osób, a także korzystanie z niego w sytuacjach nagłych i niespodziewanych, 

również wtedy, gdy testowana osoba nie chce całkowicie poddać się badaniu. Testy do 

wstępnej identyfikacji narkotyków NARK II przeznaczone są do jakościowej detekcji 

następujących narkotyków: opium, heroina, LSD, marihuana, kokaina, efedryna, valium, 

rophynol, ketamina, amfetamina, metamfetamina, kodeina, methadone, oxycodone, 

methaqualone, mewphedrone, psylocybin, psilocin, GBH (tabletki gwałtu) i pochodne tych 

narkotyków.  Zakupu dokonano w trybie zapytania ofertowego za łączną kwotę 9.946 zł. 

 

 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 215 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi 

  Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON) przy ul. Tuchowskiej 21 sprawuje 

opiekę nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Tarnowa. PONON jest prowadzony 

przez Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, finansowany z budżetu miasta. 

Punkt utrzymywany jest w stanie gotowości do przyjęcia 10 osób nietrzeźwych przez 

wszystkie dni tygodnia całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta. W PONON 

dyżurują m.in. lekarz, ratownicy medyczni, psycholog, socjoterapeuta i prawnik, zadaniem 

których jest: 

− zapewnienie badania każdej osoby nietrzeźwej dowiezionej do punktu, przeprowadzonego 

przez lekarza i potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim o braku wskazań do 

hospitalizacji,  

− zapewnienie środków dezynfekujących, środków higieny osobistej oraz odzieży 

zastępczej na czas pobytu w punkcie, a w koniecznych przypadkach wymianę odzieży, 

− dokonywanie stałej obserwacji podstawowych parametrów życiowych osób nietrzeźwych 

przebywających w punkcie, 

− umożliwienie osobom nietrzeźwym dokonania zabiegów higieniczno-sanitarnych,  

− zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do punktu 

oraz ich rodzin. 

W 2018 r. opieką objęto 2.356 osób dowiezionych do punktu przez policję i straż 

miejską, w tym 80 osób ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zgodnie z podpisaną umową 

ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Badania lekarskie zapewniono 

ponadto 2.029 osobom zatrzymanym, które następnie zostały umieszczone  

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum,  

ul. Narutowicza 6). Realizator - Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej (wyłonione 

w otwartym konkursie ofert). Kwota dotacji: 767.072 zł, w tym 313.982 zł ze środków 

budżetu Gminy Miasta Tarnowa, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

13.2. Działania podejmowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

Punkty informacyjne dla osób niepełnosprawnych 

W Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa oraz w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonowały punkty informacyjne dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. W punktach można uzyskać 

informacje dotyczące szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności, m.in. 

programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ulg  

i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, wykazu placówek i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych. 

Pracownicy punktów udzielają również pomocy w wypełnianiu wniosków dotyczących 

programów celowych PFRON oraz w przygotowywaniu wystąpień do różnych instytucji. 

Ponadto w Urzędzie Miasta Tarnowa funkcjonuje stanowisko konsultanta ds. osób 

niepełnosprawnych. Do zadań konsultanta należy m.in. poradnictwo dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów, udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów 

życia codziennego, a także w załatwianiu spraw w urzędach administracji państwowej, 

samorządowej i w innych instytucjach, przedkładanie Prezydentowi Miasta Tarnowa 

propozycji rozwiązań dotyczących poprawy jakości i warunków życia osób 

niepełnosprawnych. W 2018 r. do konsultanta ds. osób niepełnosprawnych zgłosiło się 401 

osób. 
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Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

W 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznanych Gminie Miasta Tarnowa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 3.840.343 

zł (w 2017 r. kwota ta wyniosła 3.754.879 zł). 

 

Wydatki poniesione na realizację ww. zadań w latach 2017-2018 wraz ze 

wskazaniem liczby osób, które skorzystały z wypłaconych dofinansowań 

Zadanie 2017 r. 2018 r. 

Liczba osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych w związku z utworzeniem 

stanowisk pracy przez pracodawców, 

którzy otrzymali zwrot kosztów 

wyposażenia stanowisk 

4 osoby  

(kwota: 149.505 zł) 

4 osoby 

(kwota: 143.188 zł) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

otrzymały środki finansowe na podjęcie 

działalności gospodarczej 

3 osoby  

(kwota: 107.340 zł) 

1 osoba 

(kwota: 37.981 zł) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

korzystały z rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej na terenie Tarnowa 

130 osób 

koszt rehabilitacji: 

2.305.991 zł, w tym 

2.075.392 zł  

– środki PFRON,  

230.599 zł – środki 

GMT 

130 osób 

koszt rehabilitacji: 

2.397.200 zł, w tym 

2.157.480 zł  

– środki PFRON,  

239.720 zł – środki GMT 

Liczba osób, które skorzystały  

z dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych 

644 osoby  

(493 osoby dorosłe, 43 

dzieci i młodzieży, 68 

opiekunów)  

(kwota: 583.926 zł) 

609 osób  

(457 osób dorosłych, 32 

dzieci i młodzieży, 120 

opiekunów)  

(kwota: 584.470 zł) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

uzyskały dotację na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych w miejscu 

zamieszkania 

27 osób  

(kwota: 142.181 zł) 

33 osoby 

(kwota: 174.627 zł) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

zgodnie z ich potrzebami 

692 osoby 

niepełnosprawne,  

w tym 35 dzieci  

i młodzieży 

(kwota: 658.220 zł) 

671 osób 

niepełnosprawnych,  

w tym 37 dzieci  

i młodzieży 

(kwota: 701.969 zł) 

Liczba zawartych umów na 

dofinansowanie sportu, kultury  

i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

15 umów  

(kwota: 38.315 zł) 

14 umów  

(kwota: 40.628 zł) 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

wzięły udział w imprezach sportowych 
585 572 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 
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Realizacja programu „Aktywny samorząd” 

W 2018 r. Urząd Miasta Tarnowa ponownie przystąpił do realizacji programu 

„Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Głównym celem programu było 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W ramach programu osoby 

niepełnosprawne mogły ubiegać się o dofinansowanie do: 

− zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

− uzyskania prawa jazdy kategorii B, 

− zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

− szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  

i oprogramowania, 

− utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 

− zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

− utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązana techniczne, 

− utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

(dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku), 

− wykształcenia na poziomie wyższym. 

W 2018 r. dofinansowanie otrzymało 99 osób niepełnosprawnych, którym do końca 

roku wypłacono łącznie środki finansowe w wysokości 170.927 zł. Wypłaty dofinansowań, 

dotyczące wniosków złożonych w 2018 r., będą dokonywane również do 15 kwietnia 2019 r. 

Ostateczna kwota poniesionych wydatków zależy od przedłożonych przez beneficjentów 

programu dokumentów rozliczeniowych. 

W 2017 r. w ramach programu udzielono dofinansowania 108 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 354.794 zł, natomiast w 2016 r. w ramach programu 

udzielono dofinansowania 126 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 336.389 zł. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Warsztaty prowadzą terapię i rehabilitację społeczną z elementami rehabilitacji 

zawodowej. Uczestnikami warsztatów w 2018 r. było 130 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 74 

mieszkańców Tarnowa. Nadzór nad działalnością WTZ funkcjonujących na terenie miasta 

sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

W Tarnowie funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez: 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, ul. Klikowska 190, 

− Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI - 

Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, 

− Fundację Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji REPI, ul. Hodowlana 6. 

Ponadto 15 mieszkańców Tarnowa na podstawie porozumienia uczęszczało do WTZ 

działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast” w Woli Rzędzińskiej. 

Ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 

wydatkowano kwotę 2.157.480 zł, co stanowi 90% kosztów ich działania, pozostałe 10% to 

dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. Wysokość dofinansowania działalności 

poszczególnych warsztatów terapii zajęciowej w 2018 r. obrazuje poniższa tabela. 
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Dofinansowanie działalności WTZ w 2018 r. 

Lp 

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej 

Jednostka 

prowadząca 

warsztat 

Wysokość 

dofinansowania 

ze środków 

PFRON (w zł) 

Wysokość 

dofinansowania 

z budżetu GMT 

(w zł) 

Wysokość 

dofinansowania 

łącznie 

(w zł) 

1. 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

w Tarnowie, 

ul. Hodowlana 6 

Fundacja Rozwoju 

Edukacji, Pracy, 

Integracji REPI 

w Tarnowie 

746.820 zł 82.980 zł 829.800 zł 

2. 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

w Tarnowie, ul. 

Ostrogskich 5b 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  

z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

PSONI - Koło 

w Tarnowie 

580.860 zł 64.540 zł 645.400 zł 

3. 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

w Tarnowie, 

ul. Klikowska 

190 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy  

w Tarnowie 

829.800 zł 92.200 zł 922.000 zł 

4. 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej  

Wola Rzędzińska 

287a 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Oświatowe „Piast” 

 w Woli Rzędzińskiej 

- 26.852 zł 26.852 zł 

Razem: 2.157.480 zł 266.572 zł 2.424.052 zł 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych 

W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach, dofinansowywano usługi przewozowe 

dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z postanowieniami uchwały nr V/30/2015 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania, 

organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych 

przystosowanym do tego celu samochodem, współfinansowanych przez Gminę Miasta 

Tarnowa, mogły z nich korzystać uprawnione osoby niepełnosprawne posiadające znaczne 

ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, poruszające się na stałe za pomocą 

przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkoniku, posiadające orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. Koszty transportu pokrywane były z budżetu miasta 

przy udziale osób niepełnosprawnych. W 2018 r. ponoszona przez pasażera część stała opłaty 

wynosiła 2,50 zł, natomiast część zmienna naliczana za każdy rozpoczęty kilometr jazdy  

z pasażerem wynosiła 0,50 zł. 

Wynagrodzenie umowne wypłacone z budżetu miasta z tytułu realizacji usług 

przewozowych osób niepełnosprawnych w 2018 r. wyniosło 114.581,50 zł. Z usług 

transportowych skorzystało 5.840 osób niepełnosprawnych i 91opiekunów. 

Realizator - Radio-Taxi „Express” s.c. Adam Paprocki, Grzegorz Ślęzak (spółka 

wyłoniona w postępowaniu w trybie przetargu cywilnego). Kwota na realizację zadania: 

114.581,50 zł. 
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Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

W 2018 r. w Tarnowie funkcjonowały dwa mieszkania chronione przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych. Prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym mają osoby, które ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu 

codziennym. Mieszkania chronione są alternatywną dla pobytu w placówce opieki 

całodobowej. Mieszkańcy pod opieką specjalistów (opiekuna, terapeuty, psychologa oraz 

pracownika socjalnego) przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

integrują ze społecznością lokalną, rozwijają kontakty społeczne oraz przygotowują się do 

prawidłowego pełnienia ról społecznych. Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi niezbędny 

etap w drodze do uzyskania pełnej samodzielności życiowej.  

Gmina Miasta Tarnowa zleciła prowadzenie obu mieszkań Polskiemu Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie, wyłonionemu  

w drodze otwartego konkursu ofert. Oba mieszkania zlokalizowane są przy ul. Mościckiego. 

Jedno z nich przeznaczone jest dla pięciu kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Gmina 

Miasta Tarnowa na jego prowadzenie udzieliła dotacji w wysokości 65.000 zł. Drugie 

mieszkanie przeznaczone zostało dla trzech mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 

Gmina Miasta Tarnowa na jego prowadzenie udzieliła dotacji w wysokości 63.000 zł. 

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny. Szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności określa uchwała nr XXXII/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych.  

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały 

pomocy osób trzecich, a które były jej pozbawione, przyznawana była pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 

dostosowane było do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności. 

 

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób 
Kwota wydatkowana  

w 2018 r. (w zł) 

1. Usługi opiekuńcze 581 3.162.870 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 152.739 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej realizował 

wyłoniony na podstawie ustawy o prawie zamówień publicznych podmiot: „Nadzieja” Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. w Lublinie (lider konsorcjum) oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja” w Lublinie. 

 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 

W 2018 r. Urząd Miasta Tarnowa, miejskie jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy  

z warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy 
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społecznej, tarnowskimi szkołami i przedszkolami wspólnie zorganizowali „Małopolskie Dni 

osób niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim”. Święto obchodzone było w dniach 27 

maja - 30 czerwca 2018 r. i zorganizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego. W wydarzeniach uczestniczyły także organizacje pozarządowe, podmioty  

i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatów tarnowskiego, 

dąbrowskiego i brzeskiego. 

Celem organizacji obchodów było kształtowanie opinii społecznej w kierunku 

akceptacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja oraz promowanie ich osiągnięć w różnych 

dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery prawne, zawodowe, 

edukacyjne, komunikacyjne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają 

im prowadzenie normalnego życia.  

Głównymi wydarzeniami organizowanymi podczas przedsięwzięcia były: koncert i 

festyn integracyjny, który zainaugurował obchody, Integracyjny Dzień Dziecka, gra miejska 

„Tarnów – moja mała ojczyzna”, Integracyjny Turniej w Kręglach, konferencja pt. „Życie na 

niebiesko – zrozumieć autyzm”, biesiada pokoleń „Wolność jest w nas”, integracyjny seans 

filmowy w kinie „Marzenie” oraz szkolenie kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Tarnowie z zakresu pomocy i obsługi pasażerów  

z niepełnosprawnościami. Ponadto w szkołach i przedszkolach odbywały się konkursy 

recytatorskie, turnieje sportowe, zabawy taneczne, gry terenowe, warsztaty plastyczne  

i spotkania integracyjne.  

We wszystkich imprezach udział wzięło łącznie ponad 2.500 osób. Łączna kwota 

wydatków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 59.926,17 zł, w tym 30.000 zł ze 

środków Województwa Małopolskiego.  

 

13.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje 

zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na Lata 2016-2020. 

W 2018 r. odbyły się cztery spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Do 

przewodniczącej zespołu wpłynęło łącznie 278 Niebieskich Kart, w tym: 

− Niebieskie Karty założone przez pracowników socjalnych – 33, 

− Niebieskie Karty założone przez inne instytucje – 245. 

W 2018 r. procedurą Niebieskie Karty objętych było 318 rodzin, przy czym 

niejednokrotnie w jednej rodzinie założono kilka Niebieskich Kart. W ramach prowadzonej 

procedury Niebieskie Karty odbyło się 909 spotkań grup roboczych, których rolą było 

podejmowanie skutecznych działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w 

rodzinie. 

 

Procedura Niebieskie Karty 

Procedura Niebieskie Karty 
Liczba założonych 

kart 

Niebieskie Karty założone przez pracowników socjalnych 33 

Niebieskie Karty założone przez inne instytucje 245 

Łącznie 278 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty w 2018 r. 318 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 
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Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy  

To jedyna w Tarnowie i regionie placówka świadczącą specjalistyczną pomoc dla ofiar 

przemocy w rodzinie. Placówka realizuje zadania: 

1) ośrodka interwencji kryzysowej (OIK), w ramach którego udziela pomocy prawnej, 

psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego pobytu – cztery miejsca) osobom 

znajdującym się w sytuacjach kryzysowych – mieszkańcom Tarnowa, 

2) specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (SOWdOP), w ramach którego 

udziela kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej, w tym schronienia 

(20 miejsc całodobowego pobytu), osobom bez względu na miejsce zamieszkania – 

ofiarom przemocy domowej; prowadzi działalność o charakterze edukacji społecznej  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) opracowuje i realizuje programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

4) obsługuje połączenia z numeru 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) zarówno dla 

mieszkańców miasta Tarnowa, jak i innych miejscowości województwa małopolskiego. 

W ramach swojej działalności w 2018 r. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

przeprowadził łącznie 4.445 interwencji oraz objął pomocą 1.197 osób. Dodatkowo ośrodek 

bierze udział w kampaniach, prowadzi szkolenia, zajęcia warsztatowe, pogadanki 

profilaktyczno-informacyjne i udziela konsultacji. Specjaliści ośrodka (m.in. psychologowie, 

pedagodzy, terapeuci, specjaliści pracy z rodziną) prowadzą konsultacje dla mieszkańców 

Tarnowa – rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne – 

w tym sięgających po alkohol i inne substancje psychoaktywne. 

 

Kampania społeczna Biała Wstążka 

W 2018 r. już po raz siódmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

zorganizował kampanię społeczną pn. Biała Wstążka. Akcja miała miejsce w dniach od 26 do 

30 listopada 2018 r. Motywem przewodnim kampanii była osoba niepełnosprawna 

doświadczająca przemocy ze strony najbliższych, a hasłem akcji słowa z Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności  

i w swoich prawach”.  

W ramach VII edycji kampanii zorganizowano m.in.:  

− dyżur prawnika, psychologa oraz pedagoga/specjalisty psychoterapii i uzależnień 

MOPS,  

− wręczanie kobietom białych róż oraz ulotek informacyjnych przez przedstawicieli 

policji, uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie, ul. Mościckiego 27  

i pracowników MOPS,  

− zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników socjalnych Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, odbyły się cztery spotkania w czterech 

szkołach na terenie Tarnowa, łącznie w zajęciach udział wzięło 340 uczniów,  

− zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników socjalnych Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

odbyły się 4 spotkania, łącznie w zajęciach udział wzięło 42 uczniów,  

− kolportaż ulotek skierowanych do osób stosujących przemoc, zachęcających je do 

pracy nad sobą, 

− turniej piłki siatkowej pod hasłem „Sport przeciw przemocy”, 

− zawody pływackie przeprowadzone wśród członków Zrzeszenia Sportowego 

Niepełnosprawnych START na pływalni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 

− wernisaż prac plastycznych w Punkcie Interwencji Społecznej „LawenLove” przy ul. 

Piekarskiej 4, przygotowanych w ramach konkursu pn. „Jestem pełen mocy, bo żyję  

w rodzinie bez przemocy” przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,  
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− szkolenie dla specjalistów zajmujących się procedurą Niebieskiej Karty, 

− publikację informacji na temat kampanii w prasie lokalnej oraz w telewizji 

regionalnej, 

− rozwieszenie w komunikacji miejskiej plakatów informacyjnych o prowadzonych 

działaniach w ramach kampanii, 

− konferencję podsumowującą kampanię pn. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi  

w swej godności i w swoich prawach”, w której wzięły udział 92 osoby, 

− publikację informacji na temat kampanii w prasie lokalnej oraz w telewizji 

regionalnej, rozwieszenie w komunikacji miejskiej plakatów informujących  

o prowadzonych działaniach. 

Organizatorem kampanii Biała Wstążka był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tarnowie w partnerstwie z Tarnowskim Zrzeszeniem Sportowym Niepełnosprawnych 

START, Tarnowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Komendą Miejską Policji, Tarnowskim 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Miejskim Przedsiębiorstwem 

Komunikacyjnym, Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów, Punktem Integracji 

Społecznej „LawenLove” - prowadzonym przez Fundację Społeczną „Progres”, Warsztatami 

Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej109 i Stowarzyszeniem Bądźmy Razem - Fundacją 

RuszSię!, Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej ARKA, Fundacją „IWO” 

Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.  

 

13.4. Działania podejmowane na rzecz osób starszych  
 

Karta Tarnowskiego Seniora 

Program Karta Tarnowskiego Seniora jest elementem polityki prosenioralnej 

realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa od czerwca 2014 r. Program adresowany jest do 

wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych na terenie Tarnowa. Ma on na celu przede 

wszystkim wzmocnienie kondycji materialnej seniorów, umożliwiając im korzystanie  

z szerokiej oferty usług na preferencyjnych finansowo warunkach, a także zachęcenie 

seniorów do korzystania z różnorodnych i interesujących form spędzania wolnego czasu.  

W ramach programu Karta Tarnowskiego Seniora uprawnia do korzystania z ulg i zniżek, 

które oferowane są przez instytucje miejskie oraz podmioty zewnętrzne, komercyjne  

w kategoriach: edukacja i rozwój, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, usługi medyczne, 

usługi motoryzacyjne, gastronomia i hotelarstwo, doradztwo, Internet, apteki i usługi różne. 

Na szczególną uwagę zasługują zniżki oferowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Miejską Bibliotekę Publiczną, BWA, 

Muzeum Okręgowe, a także Centrum Sztuki Mościce, ponieważ tarnowscy seniorzy 

najchętniej korzystają z oferty tych instytucji. Szczegółowy wykaz ulg i zniżek znajduje się 

na stronie internetowej dedykowanej seniorom, tj.: www.tarnow.pl, podstrona: Dla seniora.  

W 2018 r. Kartę Tarnowskiego Seniora otrzymało 437 osób, a od początku programu 

wydano 2.769 kart. Według danych przekazanych przez Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Tarnowie, w 2018 r. do obiektów należących do miejskiej bazy sportowo– 

rekreacyjnej w ramach Karty Tarnowskiego Seniora odnotowano 7.121 wejść. Do wstępów 

ulgowych za korzystanie z obiektów GMT dopłaciła 27.744 zł. 

 

Organizacja Tarnowskiego Tygodnia Seniora 

W dniach od 24 do 28 września 2018 r. odbywały się obchody Tarnowskiego 

Tygodnia Seniora. Organizatorami byli Urząd Miasta Tarnowa oraz tarnowskie organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób starszych. Poszczególne imprezy Tarnowskiego 

Tygodnia Seniora były realizowane i finansowane w ramach zadania publicznego 

„Prowadzenie międzyosiedlowych centrów aktywności senioralnej” za dotację udzieloną 

http://www.tarnow.pl/


Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 223 

przez Gminę Miasta Tarnowa. Hasło tygodnia seniora brzmiało „Klucz do dobrego życia!”,  

a jego motywem przewodnim była aktywizacja osób starszych poprzez zachęcanie biernych 

seniorów do korzystania z dedykowanych im ofert, np. bezpłatnych zajęć, warsztatów czy 

spotkań. Przeprowadzona w ramach tygodnia seniora kampania skierowana była również do 

członków ich rodzin. Na terenie Tarnowa pojawiły się plakaty i klucze z hasłem kampanii. 

Organizacje działające na rzecz seniorów zapraszały również do swoich siedzib na dni 

otwarte, zajęcia artystyczne, warsztaty komputerowe, wykłady oraz wspólne zabawy. Po raz 

drugi wszystkie organizacje działające na rzecz seniorów miały okazję zaprezentować swoją 

działalność podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Babiego Lata odbywającego się na 

Błoniach przy Parku Strzeleckim. Finałem Tarnowskiego Tygodnia Seniora był Tarnowski 

Dzień Seniora zorganizowany 28 września 2018 r.  

Tarnowski Dzień Seniora organizowany jest od 2013 r. W ramach części artystycznej 

obchodów jego uczestnicy mogą obejrzeć spektakle, występy taneczne lub muzyczne.  

W każdej z dotychczasowych edycji uczestniczyło ponad 300 osób. 

 

Strona internetowa dla seniorów 

W ramach strony internetowej Urzędu Miasta Tarnowa www.tarnow.pl w zakładce 

„Polityka społeczna i zdrowie” prowadzona jest podstrona „Dla seniorów”, na której na 

bieżąco zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące problematyki osób starszych,  

w szczególności możliwości pozyskania poprzez nich wsparcia w różnych obszarach życia. 

Aktualizowane są również informacje o organizacjach pozarządowych oraz innych 

podmiotach działających dla seniorów i ich ofercie. Informacje takie zamieszczane są też  

w miejskim miesięczniku TARNÓW.PL. 

 

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, są uprawnione do bezpłatnych przejazdów na 

wszystkich liniach tarnowskiej komunikacji miejskiej. 

 

Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów 

Zadanie realizowane było przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Miasta w 

Internecie”, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na prowadzeniu 

zajęć edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55. roku życia.  

W 2018 r. przeprowadzono 73 zajęcia edukacyjne z zakresu korzystania z komputera  

i Internetu, a 80 osób starszych poprzez udział w projekcie zwiększyło swoje kompetencje 

cyfrowe. Kwota dotacji z budżetu Gminy Miasta Tarnowa wyniosła 29.492 zł. 

 

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 

Projekt został wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2018 

r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 400.000 zł. Międzyosiedlowe Centra Aktywności 

Senioralnej to wspólne, partnerskie przedsięwzięcie organizacji pozarządowych, 

posiadających doświadczenie w realizacji projektów na rzecz seniorów, wyłonionych  

w otwartym konkursie ofert. Centra prowadzone są przez Stowarzyszenie Medycyna Polska - 

lidera projektu, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior na 

czasie” oraz Stowarzyszenie KANON. Ich głównym zadaniem jest podnoszenie aktywności 

społecznej i fizycznej osób starszych. Seniorzy uczestniczą w warsztatach komputerowych, 

językowych, artystycznych, spotkaniach nordic walking, pilates lub fitness, wykładach 

dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, zajęciach usprawniających z fizjoterapeutą, 

spotkaniach, imprezach okolicznościowych oraz wycieczkach i wyjściach do kina czy teatru.  



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 224 

W 2018 r. w zajęciach uczestniczyły 604 osoby. W ramach zadania zorganizowano 

Tydzień Tarnowskiego Seniora i VI Tarnowski Dzień Seniora. 

 

Klub Seniora Gumniska 

Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej od 

1.02.2018 r. do 30.04.2018 r. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania wyniosła 

9.889 zł. Celem projektu było utworzenie klubu seniora oraz realizacja działań o charakterze 

aktywizującym oraz integrującym osoby starsze. Zadanie było ono realizowane w budynku 

przy ul. Gumniska 25 w Tarnowie. W ramach projektu udało się zaaktywizować 40 osób 

zamieszkujących tereny osiedla Gumniska – Zabłocie. W czasie trwania projektu seniorzy 

mogli poszerzyć swoją wiedzę kulturalną, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także 

podnieść swoją sprawność fizyczną poprzez różnorodne zajęcia sportowe. 

 

Klub Seniora im. Konstancji Sanguszkowej 

Zadanie było kontynuacją zadania pn. Klub Seniora Gumniska i podobnie jak 

poprzednio prowadzone było przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, 

wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji starszych mieszkańców 

Tarnowa w wieku powyżej 55. roku życia. Prowadzono działania zapobiegające 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach 

towarzyskich i wyjazdach integracyjnych, a także w wyjściach do kina, teatru. Uczestnicy 

projektu aktywnie spędzali czas podczas zajęć z fitnessu, nordic walking i na basenie.  

Wszystkie działania klubu seniora ukierunkowane były na przeciwdziałanie 

osamotnieniu, a także na zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu 

aktywności zawodowej poprzez rozwijanie ich umiejętności i indywidualnych zainteresowań. 

Z oferty Klubu Seniora im. K. Sanguszkowej skorzystało 35 seniorów. Kwota dotacji 

przeznaczona na realizację powyższego zadania wyniosła 48.030,53 zł.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, realizując zapisy Programu Działań 

na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na Lata 2015 – 2020, świadczy zarówno 

pomoc materialną, jak i pozamaterialną, mającą na celu wsparcie seniorów przez stworzenie 

optymalnych warunków do życia i funkcjonowania w społeczeństwie z uwzględnieniem ich 

potrzeb i stanu zdrowia. 

W 2018 roku w ramach priorytetu II „Pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom 

starszym bezpieczeństwa socjalnego” ośrodek podjął szereg działań mających na celu 

zapewnienie osobom starszym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym. Do najistotniejszych realizowanych w tym zakresie przez 

MOPS zadań należało: 

1. Udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pomocy 

finansowej i rzeczowej osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób powyżej 

60 roku życia 

Wysokość 

wypłaconych 

świadczeń w 2018 r.  

(w zł) 

1. Zasiłki stałe 174 855.346 

2. Zasiłki okresowe 111 124.390 

3. Zasiłki celowe 461 242.994 

4. Zasiłki celowe specjalne 351 182.696 
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5. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

140 69.250 

6. Pomoc rzeczowa (opał) 242 214.020 

7. Pomoc w formie posiłku lub 

świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku w ramach 

realizacji programu osłonowego 

„Pomoc Gminy Miasta Tarnowa 

w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020” 

318 264.059 

 

2. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a które są jej 

pozbawione - przyznawana była im pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 

dostosowane było do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (choroba 

psychiczna). 

3. Wprowadzenie usług w miejscu zamieszkania dla osób starszych po przebytej 

hospitalizacji, umożliwiających dalsze funkcjonowanie w środowisku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach realizowanych usług 

opiekuńczych świadczył pomoc w formie podstawowych usług opiekuńczych dla osób po 

przebytej hospitalizacji. Podejmowane przez opiekunki środowiskowe działania miały na celu 

dążenie do prawidłowej realizacji przez osoby starsze, które powrócą do środowiska 

zamieszkania po zakończonej hospitalizacji, stosownych zaleceń lekarskich, w tym 

regularnego przyjmowania leków, przestrzegania terminów kontrolnych wizyt lekarskich, 

wykonywania zleconych badań i zabiegów. Realizacja usług opiekuńczych pozwalała 

również na utrzymanie kontaktów społecznych oraz utrzymanie najbliższego otoczenia  

w czystości.  

4. Stworzenie kompleksowego zabezpieczenia osoby w okresie oczekiwania na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

W czasie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej ośrodek organizował  

w miejscu zamieszkania wsparcie w formie usług opiekuńczych.  

5. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej. Utrzymanie standardu usług  

w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu były 

kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie do domów pomocy 

społecznej. W 2018 r. w domach pomocy społecznej na terenie Tarnowa umieszczono 75 

osób. 

Ośrodek kierował również osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów. 

Potrzeba taka wynikała z faktu, iż w Tarnowie brak jest domu pomocy społecznej dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz z konieczności umieszczenia podopiecznych w domach 

pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (za zgodą osoby zależnej oraz 

na skutek postanowień sądu), jak również ze względu na umożliwienie podtrzymania więzi 

rodzinnych w przypadku, gdy najbliższa rodzina osoby zależnej, wymagającej opieki 
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instytucjonalnej, prowadziła swoje centrum życiowe poza miastem Tarnowem i posiadała 

możliwość partycypacji w kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej. 

W roku 2018 r. łączna kwota przekazana tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców 

Tarnowa w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosła 2.969.273 zł,  

z czego kwota w wysokości 2.773.994 zł to odpłatność Gminy Miasta Tarnowa zgodnie  

z wydaną decyzją, natomiast kwota 195.279 zł to odpłatność (dochody) rodziny za pobyt 

osoby w domu pomocy społecznej. 

6. Prowadzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Punku 

Informacyjnego dla Seniorów. 

MOPS prowadził Punkt Informacyjny dla Seniorów, który miał na celu: 

przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu cyfrowemu i poczuciu osamotnienia osób 

starszych poprzez włączenie seniorów w życie społeczne miasta, udzielanie informacji  

o sposobach i możliwościach uzyskania wsparcia oraz umożliwienie nabycia nowych 

kompetencji społecznych. 

Wśród najważniejszych założeń działalności punktu było promowanie akcji 

organizowanych na rzecz tarnowskich seniorów oraz monitorowanie zasobów środowiska  

i proponowanie nowych form aktywizacji, wsparcia i pomocy. W punkcie tarnowscy seniorzy 

mogli uzyskać informacje i porady na temat: 

• sposobów i możliwości uzyskania wsparcia w zakresie pomocy społecznej, m. in. 

kierowania do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz przyznawania usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, 

• wsparcia w zakresie psychicznych problemów starzenia się, w tym możliwości 

uzyskania porady prawnej lub psychologicznej, 

• aktualnych wydarzeń, kursów, warsztatów, programów profilaktycznych, badań 

lekarskich itp., realizowanych na terenie Tarnowa, 

• instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, m.in. klubów seniora, 

uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń. 

W 2018 r. z punktu skorzystało łącznie 109 osób, z czego 87 powyżej 60. roku życia.  

7. Praca socjalna prowadzona przez pracowników MOPS. 

W 2018 r. w ramach pracy socjalnej pracownicy podjęli liczne działania prowadzące 

do: 

• poprawy stanu zdrowia poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, pomoc 

w realizacji recept, pomoc w załatwianiu wizyty lekarza w domu, pomoc w rejestracji 

do lekarzy specjalistów, współpracę z pracownikami placówek medycznych 

(lekarzem, pielęgniarką środowiskową), edukację i profilaktykę w zakresie higieny 

zdrowotnej, 

• zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez różne działania na 

ich rzecz, działania interwencyjne w sytuacjach zaniedbania, inne działania 

interwencyjne, np: wezwanie pogotowia ratunkowego, policji, poszukiwanie rodziny 

osób wymagających opieki, 

• wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w uzyskaniu 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu skierowania na turnus 

rehabilitacyjny, pomoc w uzyskaniu dofinansowań z NFZ, fundacji itp. do zakupu 

sprzętów medycznych, 

• poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie 

konsultacji psychiatrycznej/pomocy w rejestracji do lekarza psychiatry, nawiązanie 

współpracy z Zespołem Leczenia Środowiskowego (bezpłatne wizyty domowe 

psychiatrów za zgodą osoby niepełnosprawnej), monitorowanie procesu leczenia, 

monitoring funkcjonowania w środowisku osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

kontakt z lekarzem i pracownikiem socjalnym szpitala psychiatrycznego, wystąpienie 
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do Poradni Zdrowia Psychicznego o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia klienta, 

pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o ubezwłasnowolnienie, nawiązanie 

współpracy z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi, zawiadomienie sądu  

o konieczności rozpoznania z urzędu sprawy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 

bez zgody klienta, podejmowanie interwencji w środowisku na wniosek sąsiadów czy 

spółdzielni mieszkaniowych w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania  

w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Opłatek Maltański 

W dniu 12 grudnia 2018 r. po raz piąty zorganizowano Opłatek Maltański. Udział w 

spotkaniu wzięło 100 osób, wśród których obecne były także osoby samotne powyżej 60. 

roku życia. Organizatorem był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, którym wparcia udzielili również liczni darczyńcy. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli biskup tarnowski, Prezydent Związku Polskich 

Kawalerów Maltańskich oraz Prezydent Miasta Tarnowa. 

 

„S.O.S. dla życia”  

Projekt socjalny skierowany do samotnych osób starszych i niepełnosprawnych, otwarty na 

potrzeby całej tarnowskiej społeczności, nie tylko dla osób korzystających na co dzień ze 

świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu socjalnego było usprawnienie pracy 

służb medycznych podczas akcji ratunkowych przeprowadzanych w mieszkaniu samotnej 

osoby starszej/niepełnosprawnej, poszerzenie zakresu form wsparcia świadczonych przez 

MOPS w Tarnowie oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób 

starszych/niepełnosprawnych.  

Specjalnie dla potrzeb projektu opracowana została karta informacyjna zawierająca 

najważniejsze dane osoby starszej/niepełnosprawnej, takie jak stan zdrowia (choroby 

przewlekłe, przyjmowane leki, ewentualne uczulenia), dane kontaktowe lekarza 

prowadzącego, dane kontaktowe osoby najbliższej itp. Wypełnioną kartę informacyjną należy 

umieścić w specjalnym pudełku oznaczonym logo projektu. Pudełko powinno znajdować się 

w miejscu, które także zostanie oznaczone logo, np. w lodówce. W 2018 r. w ramach projektu 

ośrodek przekazał osobom starszym 95 pudełek z kartami informacyjnymi. 

 

13.5. Prace społecznie użyteczne  
 

Prace społecznie użyteczne realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Tarnowie miały na celu aktywizację oraz zmotywowanie osób bezrobotnych do 

podjęcia zatrudnienia. 

W 2018 r. prace wykonywane były przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ramach dwóch poddziałań - wsparcia i uzupełnienia usług opiekuńczych (PSU) 

świadczonych przez opiekunki środowiskowe na rzecz klientów ośrodka (43 osoby 

skierowane) oraz Programu Aktywizacja i Integracja (PSU-PAI) realizowanego przez MOPS 

w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie jako część projektu pn. 

„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (15 osób skierowanych).  

Prace społecznie użyteczne finansowane były z budżetu Tarnowa w 40 %, a w 60 % 

ze środków Funduszu Pracy (refundacja). Dodatkowo w ramach poddziałania Programu 

Aktywizacja i Integracja zrealizowano 80 godzin zajęć dla każdego z uczestników  

z psychologiem prowadzącym warsztaty pn. „Trening umiejętności psychospołecznych jako 

narzędzie przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym” oraz „Poradnictwo z psychologiem  
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z zakresu budowania własnej siły i samoświadomości – rola emocji, motywacji i samooceny 

w kształtowaniu się postaw i ról społecznych”.  

Podczas realizacji wyżej wymienionych poddziałań osoby zaangażowane  

w prace społecznie użyteczne wykonywały prace opiekunki domowej oraz pracowników 

gospodarczych.  

 

Prace społecznie użyteczne – koszty 

Prace społecznie 

użyteczne 

Wypłacone 

świadczenia 

(zł) 

Środki Funduszu 

Pracy 

60% 

Środki Miasta 

40% 

 

PSU 76.232,55 45.739,53 30.493,02 

PAI PSU 4.403,15 2.641,89 1.761,26 

Łącznie  80.635,70 48.381,42 32.254,28 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

13.6. Świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do 

alimentów oraz dodatki mieszkaniowe  
 

Świadczenia rodzinne 

 W 2018 r. pracownicy MOPS przyjęli 6.212 wniosków o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych, w tym 3.709 wniosków o zasiłek rodzinny.  

 

Liczba przyjętych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

Rodzaj złożonego wniosku Liczba złożonych wniosków w 2018 r. 

Zasiłek rodzinny 3.709 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
712 

Zasiłek pielęgnacyjny 566 

Świadczenie pielęgnacyjne 114 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 167 

Fundusz alimentacyjny 716 

Świadczenie rodzicielskie 228 

Ogółem: 6.212 

 

Na realizację tych świadczeń przeznaczono ponad 31.000 tys. zł, w tym na 

świadczenia rodzinne wydatkowano ponad 29.000 tys. zł. 

 

Wykonanie świadczeń rodzinnych 

Nazwa zadania/wydatku 
Wydatkowana kwota 

w 2018 r. (zł) 

Wypłaty świadczeń rodzinnych 

(w tym świadczenie rodzicielskie) 
25.185.937 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.151.923 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 
314.119 

Ogółem: 26.651.979 zł 
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Zrealizowane rodzaje świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 

 

Wyszczególnienie 

2017 r. 2018 r. 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

(zł) 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

(zł) 

Zasiłki rodzinne 57.097 6.529.113 60.085 6.797.791 

Urodzenie dziecka 446 382.966 482 376.966 

Opieka nad dzieckiem w okresie 

urlopu wychowawczego 
1.672 639.206 1.542 591.043 

Samotne wychowywanie dziecka 3.321 630.803 3.371 642.431 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 
3.711 389.672 4.001 417.913 

Rozpoczęcie roku szkolnego 5.541 316.548 5.929 313.668 

Podjęcie przez dziecko nauki  

w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

150 13.643 160 15.478 

Wychowywanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
8.178 764.716 8.500 786.275 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
735 735.000 703 703.000 

Zasiłki pielęgnacyjne 31.492 4.818.276 32.823 5.189.029 

Świadczenia pielęgnacyjne 3.614 5.070.630 4.070 5.991.014 

Świadczenie rodzicielskie 2.757 2.528.618 2.896 2.683.891 

Koszty obsługi świadczeń 

rodzicielskich 
- 7.410 - 7.410 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1.188 611.377 1.283 677.438 

Koszty obsługi świadczeń 

rodzinnych 
- 678.181 - 708.630 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Realizacja i finansowanie dodatków mieszkaniowych  

W 2018 r. wpłynęło 3.865 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wydano w tym zakresie 4.252 decyzji administracyjnych. Dofinansowano wydatki 

mieszkaniowe dla 1.890 gospodarstw domowych. Kwota wypłaconego dodatku 

mieszkaniowego zależała od osiąganego dochodu i ponoszonych wydatków. Minimalna 

wysokość dodatku wyniosła 18,36 zł miesięcznie, a maksymalna 878,97 zł miesięcznie. 

Wypłaty dodatków mieszkaniowych były finansowane z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.  

W minionym roku na realizację zadania polegającego na przyznawaniu dodatków 

mieszkaniowych wydatkowano łączną kwotę 5.358.319 zł. 

Dodatki mieszkaniowe wypłacane były osobom zajmującym zarówno lokale 

spółdzielcze, komunalne, zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe, jak również będące 

własnością prywatną. 

 

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 

W 2018 r. w stosunku do zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa dłużników 

alimentacyjnych prowadzono następujące działania: 

− wystąpiono do organu właściwego dla dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec 

dłużników alimentacyjnych w 213 przypadkach, 

− wysłano 551 wezwań na wywiad alimentacyjny, 
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− przeprowadzono 163 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 163 oświadczenia 

majątkowe, w niektórych przypadkach wywiad pomimo podejmowanych prób nie powiódł 

się, gdyż dłużnicy nie przebywali pod wskazanym adresem, przebywali za granicą lub  

w zakładzie karnym, 

− wysłano do dłużników alimentacyjnych 571 informacji o przyznaniu osobie 

uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami 

ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa, 

− przekazano komornikowi sądowemu 188 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz 

oświadczenia majątkowego, 

− wystąpiono do komorników sądowych z 61 wnioskami o ustalenie miejsca 

zamieszkania dłużników alimentacyjnych, natomiast w przypadku dłużników odbywających 

karę pozbawienia wolności skierowano do zakładu karnego 54 zapytania, czy dłużnik 

alimentacyjny jest zatrudniony odpłatnie, ewentualnie jaka jest możliwość zatrudnienia, w 

celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 157 przypadkach do Centralnej Ewidencji 

Ludności oraz w 238 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego, 

− zobowiązano 60 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, 

− zwrócono się z 55 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

− przekazano innym gminom 76 informacji o działaniach podjętych wobec dłużników 

alimentacyjnych, 

− prowadzono 21 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie 

zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób 

uprawnionych, 

− przekazano 425 szczegółowych informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych na 

wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez komisariaty 

policji wraz z wymaganą dokumentacją; w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny 

uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub wyrejestrował się  

z Powiatowego Urzędu Pracy lub nie podjął proponowanego zatrudnienia, złożono 19 

wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo niealimentacji określone w art. 

209 § 1 Kodeksu karnego, 

− w celu uzyskania informacji, czy dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do 

kierowania pojazdami, wystosowano 15 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców; w 

przypadku osób posiadających wymienione uprawnienia wystąpiono z czterema wnioskami  

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,  

− wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych w 35 przypadkach; wydano 17 decyzji o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  

 

Wykonanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Wykonanie finansowe w zakresie ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów 
Kwota (w zł) 

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.852.607 

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 119.208 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Podejmowane działania oraz zmiana przepisów powodują systematyczny wzrost 

ściągalności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2018 r. na konto Gminy 
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Miasta Tarnowa dokonano wpłat od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.453.514 zł,  

w porównaniu do 2017 r. o ok. 17% więcej. 

 

13.7. Pomoc tarnowskim rodzinom w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych  
 

Zapewnianie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3  

W mieście instytucjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech sprawowana jest 

przez 6 żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków w Tarnowie, posiadających 

aktualnie 455 miejsc dla dzieci, oraz przez placówki niepubliczne. 

 

Wykaz żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa  

wraz z liczbą miejsc dla dzieci 

L.p. Nr żłobka i adres Liczba miejsc 

1. Żłobek nr 1, ul. Topolowa 4 124  

2. Żłobek nr 2, ul. Wiejska 29 77  

3. Żłobek nr 3, ul. Goslara 5 51  

4. Żłobek nr 4, ul. Westerplatte 12 25  

5. Żłobek nr 5, ul. Do Prochowni 20 88  

6. Żłobek nr 6, ul. Pracy 4c 90  

 Łącznie: 455 

Źródło: Zespół Żłobków w Tarnowie 
 

Żłobki prowadzone przez GMT umożliwiają rodzinom korzystanie z usług 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawy przez 5 dni w tygodniu  

w godz. od 6 do 16 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy, oraz korzystanie z wyżywienia przygotowanego w kuchni żłobka (cztery posiłki 

dziennie), uwzględniającego obowiązujące normy i zalecenia żywieniowe. Na wniosek 

rodzica wymiar opieki w żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą – do godz. 18. 

Posiłki przygotowywane są w oparciu o realizację zasad higieny produkcji żywności i 

bezpieczeństwa zdrowotnego. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego stosowane są dla 

dzieci diety eliminacyjne i indywidualne według potrzeb. 

Żłobki dysponują nowoczesnym wyposażeniem dostosowanym do wieku i wzrostu 

dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji bawialnię, jadalnię, sypialnię oraz łazienkę. 

Pomieszczenia wyposażone są w sprzęt spełniający wszystkie normy i atesty. Tereny zielone 

wokół budynków, na których urządzono place zabaw, wyposażone są w odpowiedni sprzęt. 

Zasoby lokalowe, rozmieszczenie oraz wyposażenie żłobków zapewniają wysoki standard 

pobytu wszystkich dzieci uczęszczających do placówek. 

 W codziennej pracy pracownicy dbają o rozwijanie zainteresowań dzieci, 

organizowanie zabaw, zajęć manualnych, rozwijanie nawyków higienicznych, zapewniają 

bezpieczną zabawę oraz uczą funkcjonowania dzieci w grupie poprzez kontakt 

z rówieśnikami. W grupach prowadzone są zabawy dydaktyczne, ruchowe, manipulacyjno-

konstrukcyjne. W każdym żłobku organizowane są imprezy okolicznościowe (m.in. z okazji 

Dnia Dziecka, Dnia Matki, zabawy choinkowe, zajęcia pokazowe). 

 Gmina Miasta Tarnowa uczestniczy w resortowym programie rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. W celu umożliwienia rodzicom  

i opiekunom małych dzieci obowiązków zawodowych i rodzinnych w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach 2011-2018 utworzono 90 dodatkowych 

miejsc oraz dostosowano 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 
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wymagających szczególnej opieki. W ww. okresie pozyskano dotacje z budżetu państwa  

w łącznej wysokości 3.278.075 zł. 

W Tarnowie funkcjonują ponadto trzy niepubliczne żłobki posiadające w sumie  

77 miejsc. 

 

Wykaz żłobków niepublicznych działających w Tarnowie  

wraz z liczbą miejsc dla dzieci 

L.p. Nazwa żłobka i adres 
Liczba 

miejsc 

1. 
„CHATA SKRZATA” Żłobek Niepubliczny Agnieszka Kutek 

Tarnów, ul. J. Piłsudskiego 31 
40 

2. 
„LOKOMOTYWA” Żłobek Niepubliczny  

Tarnów, os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 10 c 
21 

3. 
Żłobek Niepubliczny Małe Szczęścia Kinga Borczuch 

Tarnów, ul. W. Rogoyskiego 15/2 
16 

Łącznie: 77 

Źródło: Rejestr Żłobków 

 

Program Karta Tarnowskiej Rodziny 

W 2018 r. z programem Karta Tarnowskiej Rodziny współpracowało 91 partnerów. 

Beneficjentami programu zostało 1.078 rodzin (4.941 osób). Rodziny wielodzietne 

najczęściej korzystały ze zniżek oferowanych przez komunikację miejską, dofinansowanie 

GMT do przejazdów wyniosło w 2018 r. 401.659 zł (z ulgowej komunikacji miejskiej 

skorzystało łącznie 26.672 osoby z rodzin wielodzietnych; w formie biletów okresowych – 

5.537 osób). Z kolei dofinansowanie Miasta do wypoczynku i rekreacji dla 20.070 osób 

posiadających KTR i korzystających z obiektów sportowych (pływalni, a w okresie zimowym 

ze sztucznego lodowiska) Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosło ponad 120.220 

zł. Kwota zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 152.581 

zł. Dofinansowanie do sprzedaży biletów w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

wyniosło 1.950 zł.  

Łącznie w 2018 r. z budżetu GMT udzielono ulg osobom z rodzin wielodzietnych  

w łącznej wysokości 676.410 zł. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Od czerwca 2014 r. tarnowskie rodziny wielodzietne, na mocy rządowego programu, 

mogą również starać się o uzyskanie Karty Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim, która od 

dnia 1 stycznia 2015 r. wydawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta ta oferuje otwarty katalog uprawnień oraz zniżek, a jej 

posiadacze mogą korzystać m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. Od początku programu do końca grudnia 2018 r. w Tarnowie wydano 

6.785 kart dla 1.871 rodzin. 

Od 2018 r. Karta Dużej Rodziny została dostosowana do najnowszych rozwiązań 

technologii cyfrowej i jest dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach 

mobilnych. 

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego  

W 2018 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także w ramach 

realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 r. Gmina Miasta 
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Tarnowa wspierała finansowo cztery placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

prowadzone przez:  

- Stowarzyszenie Siemacha – placówka pn. SIEMACHA Spot Gemini Park, działająca przy 

ul. 16 Pułku Piechoty 12 w Tarnowie – dotacja w wysokości 537.600 zł dla 140 dzieci, 

- Fundację Partnerstwo dla Przyszłości – placówka M4, działająca przy ul. Parkowej 25 w 

Tarnowie – dotacja w wysokości 115.200 zł dla 30 dzieci, 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej – placówka wsparcia dziennego w 

formie specjalistycznej, działająca przy ul. Gumniskiej 25 w Tarnowie – dotacja w wysokości 

172.800 zł dla 45 dzieci, 

- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA – placówka specjalistyczna wsparcia 

dziennego, działająca przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie – dotacja w wysokości 115.200 zł 

dla 30 dzieci. 

Oferta placówek skierowana była przede wszystkim do dzieci z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami komunikacji językowej, 

zaburzeniami zachowania. W placówce dokonywano okresowej oceny sytuacji każdego 

dziecka oraz zapewniano dzieciom zgodnie z potrzebą m.in. pomoc w nauce, organizację 

wolnego czasu, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne oraz profilaktyczne. Prowadzona 

była również współpraca z rodziną i szkołą dziecka. 

Wszystkie placówki działały od poniedziałku do piątku przez co najmniej 

4 godzinny dziennie przez cały rok (w tym również w wakacje i ferie). Dzieci 

w trakcie pobytu w placówce otrzymywały posiłek. 

W 2018 r. łącznie z działalności placówek skorzystało 329 dzieci. 

Ponadto w II połowie 2018 r. w ramach realizacji projektu pn. „Nowa kamienica – 

aktywna dzielnica” i placówka wsparcia dziennego Akademia Aktywności przy ul. Spytki  

z Melsztyna w Tarnowie powstała placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 

opiekuńczo – podwórkowej, przeznaczona dla 15 dzieci zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w związku z zamieszkiwaniem obszaru zdegradowanego.  

Placówka działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie  

i dofinansowywana jest w ramach projektu: poddziałanie 9.2.1. – „Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie”, typ projektu C – „Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020.  

 

Praca z rodziną 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną i jej poszczególnymi 

członkami. W celu osiągnięcia poprawy sytuacji rodziny bardzo ważne jest, aby wspieranie 

rodziny prowadzone było za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów 

własnych oraz możliwości wsparcia zewnętrznego.  

Dla rodzin z terenu miasta Tarnowa przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie organizuje 

pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny. MOPS w 2018 r. zatrudnił 7 (w tym 1  

z ustawy „Za życiem”) asystentów rodziny. Koszty wynagrodzenia asystentów rodziny 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę zostały dofinansowane ze środków otrzymanych 

od wojewody małopolskiego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Praca asystentów polegała na wspieraniu rodzin poprzez konsultacje i działania  

o charakterze edukacyjnym, np. w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad 
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dzieckiem czy gospodarowania budżetem. W 2018 r. na wniosek pracownika socjalnego 

asystenci rodziny współpracowali z 107 rodzinami (w tym jedenastoma rodzinami 

zobowiązanymi przez sąd do pracy z asystentem), w których wychowywało się 240 dzieci. 

Sześciu zatrudnionych asystentów monitorowało sytuację 48 rodzin po zakończeniu z nimi 

współpracy. MOPS dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny, w szczególności 

rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności 

w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadził projekt socjalny „Intensywna 

praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych”. 

Praca z rodziną była prowadzona także w formie: 

• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego), 

• terapii psychologicznej, 

• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych (przyznawanych w oparciu  

o zapisy ustawy o pomocy społecznej), 

• pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 

• organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, w ramach „Grupy wsparcia dla rodziców”, 

• organizowanie dla osób zajęć edukacyjnych w ramach warsztatów edukacyjnych dla 

rodziców: „Wychowanie bez klapsa”, „Trening budżetowy”, „Używki w ciąży – Fakty 

i mity”. 

Dzięki podjęciu współpracy przez rodziny z asystentem rodziny nastąpiła częściowa 

poprawa funkcjonowania rodzin lub utrzymanie na tym samym poziomie, głównie w 

zakresach kompetencji rodzicielskich, umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego czy umiejętności społecznego funkcjonowania. 

Dodatkowo ośrodek podejmuje nadal działania w kierunku pozyskania rodzin 

wspierających. 

 

13.8. Pomoc dzieciom pozbawionym opieki biologicznych 

rodziców  
 

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza stanowią odrębne - poza systemem pomocy 

społecznej - zadania powiatu.  

 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla rodzin zastępczych  

i wychowujących się w nich dzieci w 2018 r. 

Formy pomocy finansowej 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci/osób 

Kwota 

świadczeń  

(w zł) 

Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci pochodzących z Tarnowa, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie miasta 

79 107 887.431 

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 8 9 14.456 

Świadczenie jednorazowe na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

11 12 12.012 

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na 

pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

6 6 8.900 
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wpływ na jakość sprawowanej opieki 

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza 

miejscem zamieszkania 
28 36 10.800 

Środki finansowe dla rodziny zastępczej 

zawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym 

4 13 28.578 

Świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej 

na pokrycie kosztów niezbędnego remontu 

lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 

3 10 8.667 

Środki finansowe dla rodziny zastępczej 

niezawodowej na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnym 

0 0 0 

Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny 

dom dziecka na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnym 

1 3 2.465 

Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny 

dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego 

remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 

0 0 0 

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom 

dziecka wraz z pochodnymi, wynagrodzenie 

dla rodzin pomocowych 

6 19 146.750 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby 

do pomocy zatrudnionej w rodzinie zastępczej 

zawodowej oraz w rodzinnym domu dziecka 

0 0 0 

Realizacja porozumień  

w sprawie umieszczenia dzieci z innych 

powiatów w rodzinach zastępczych na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

16 
 

16 

 

198.823 

Realizacja porozumień w sprawie umieszczenia 

dzieci z Gminy Miasta Tarnowa w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów wraz  

z wynagrodzeniami dla rodzin zastępczych 

zawodowych (poza budżetem MOPS) 

31 46 608.013 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 
- 7 30.543 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 
- 20 95.871 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie  

w formie rzeczowej lub finansowej dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

- 5 7.731 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych 

- 22 89.157 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla - 6 41.283 
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pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie  

w formie rzeczowej lub finansowej dla 

pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

- 5 7.885 

Realizacja świadczenia 500+ wraz z kosztami 

obsługi 
81 110 518.808 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej  

realizowane przez Dział ds. Pieczy Zastępczej 

Formy pomocy finansowej 
Liczba 

dzieci/osób 

Kwota 

świadczeń 

(w zł) 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich 

wychowanków instytucji, o których mowa w art. 88 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

1 3.444 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków instytucji, o których mowa 

w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

6 33.869 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

instytucji, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

1 3.523 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Łączna kwota świadczeń wypłaconych na rzecz pełnoletnich wychowanków  

w minionym roku wyniosła 40.836 zł. 

 

Projekty socjalne Działu ds. Pieczy Zastępczej 

W 2018 r. pracownicy Działu ds. Pieczy Zastępczej zorganizowali następujące 

projekty na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków 

Nazwa projektu Grupa docelowa Działania Źródło 

finasowania 

Uskrzydleni Młodzież z rodzin 

zastępczych 

Grupa rozwojowa dla 

młodzieży 

MOPS Tarnów 

Uniwersytet 

rodzicielstwa 

zastępczego 

Rodziny zastępcze Zajęcia warsztatowe 

dla rodzin 

zastępczych 

MOPS Tarnów 

„Wielkanoc - kic, 

kic idą święta” 

Dzieci i młodzież  

z rodzin zastępczych 

Zajęcia artystyczne, 

tworzenie wianków 

wielkanocnych, 

drewnianych jajek 

MOPS Tarnów 

„ Mam na imię 

DZIECKO” 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa 

Promocja 

rodzicielstwa 

zastępczego 

MOPS Tarnów 

„Puzzle miłości” Rodziny zastępcze Obchody Dnia 

Rodzicielstwa 

Zastępczego na 

MOPS Tarnów 

+sponsorzy 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 237 

Ranczu Pasja 

„Wakacyjne 

wariacje” 

Dzieci i młodzież  

z rodzin zastępczych 

Organizacja czasu 

wolnego dzieciom i 

młodzieży: m.in. 

wyjścia do kina, na 

tor kartingowy, na 

trampoliny, na kręgle 

MOPS Tarnów 

„Halloween! 

Poczujmy to.” 

Dzieci i młodzież  

z rodzin zastępczych 

Zajęcia artystyczne 

przy współpracy 

uczniów ze szkoły 

średniej dla dzieci  

z rodzin zastępczych 

MOPS Tarnów 

 „Wybuchowe 

andrzejki” 

 

 

 

Dzieci i młodzież  

z rodzin zastępczych 

Zabawa andrzejkowa 

przy współpracy 

uczniów ze szkoły 

średniej dla dzieci  

z rodzin zastępczych 

MOPS Tarnów 

„Skrzaty z naszej 

chaty” 

 

 

Dzieci i młodzież  

z rodzin zastępczych 

Zajęcia artystyczne – 

tworzenie 

świątecznych 

skrzatów 

MOPS Tarnów 

„Świadoma 

samodzielność” 

Młodzież 

rozpoczynająca 

proces 

usamodzielnienia 

Warsztaty edukacyjne MOPS Tarnów 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych 

Od 2013 r. w Tarnowie funkcjonuje mieszkanie chronione, w którym 

usamodzielniający się wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej mogą 

przygotować się do prowadzenia samodzielnego życia. W 2018 r. w mieszkaniu chronionym 

zamieszkiwały trzy osoby. Mieszkanie prowadzone było przez wyłonione w drodze otwartego 

konkursu ofert Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie PSONI - 

Koło w Tarnowie. Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 42.000 zł. 

 

Wspieranie rodzin zastępczych 

Rodziny borykające się z problemami (tj. mające problemy wychowawcze z dziećmi 

czy też problemy związane z prawidłowym wypełnianiem funkcji rodziny zastępczej) mogły 

liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w Dziale ds. Pieczy Zastępczej. Praca  

z rodzinami prowadzona była w sposób różnorodny i dostosowany do indywidualnych 

potrzeb. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali z lokalnymi placówkami 

oświatowymi, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, placówkami medycznymi, 

kuratorami sądowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku  

i rodzinie. Uczestniczyli w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, 

organizowanych w ramach bieżącej pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Zorganizowali także grupę wolontariuszy celem pomocy w nauce dzieciom i młodzieży  

z rodzin zastępczych. 

Praca koordynatora to rodzaj szczególnego kontaktu z rodziną zarówno na terenie 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ale także w środowisku zamieszkania rodziny. To 
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spotkania na wielu płaszczyznach, dotykające wielu problemów, ale także sukcesów i radości. 

Spotkania koordynatora z rodzinami to przede wszystkim wsparcie, ale także psychoedukacja 

między innymi w kwestiach wychowawczych, emocji, ról rodzinnych, również informacja 

dotycząca wiedzy z zakresu prawa i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. To 

przede wszystkim ochrona dziecka. 

Koordynatorzy, oprócz indywidualnych spotkań z rodzinami, tworzyli szereg 

projektów socjoterapeutycznych, zajęć w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży.  

Rodzice zastępczy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez psychologa  

i pedagoga celem podwyższania swoich kompetencji i przeciwdziałania wypaleniu 

zawodowemu. 

W ramach promowania rodzicielstwa zastępczego zorganizowano szereg działań 

ukierunkowanych na pogłębienie świadomości społeczności lokalnej na temat roli rodziny 

zastępczej. Realizowano projekty obejmujące swoim zasięgiem także funkcjonujące rodziny 

zastępcze, gdyż są one nieodłącznym partnerem w poszukiwaniu nowych rodziców 

zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 

 

13.9. Działalność miejskich jednostek pomocy społecznej  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie od 1990 r. funkcjonuje jako 

samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Główna siedziba mieści się  

w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9. Ośrodek dysponuje również pomieszczeniami 

przy ul. Granicznej 8A, ul. Goldhammera 3, ul. Gumniskiej 25 i ul. Chemicznej 10A, gdzie 

mieszczą się Zespoły Pracy Socjalnej oraz w budynku przy ul. Goslara 5, w którym znajduje 

się siedziba Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Zespołu Zarządzającego Projektem 

pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy”.  

Z kolei w budynku przy ul. Spytki 1a/ 5-6 od 2018 r. rozpoczęła działalność Placówka 

Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Akademia 

Aktywności. Placówka mieści się w lokalu dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, jest w pełni umeblowana i wyposażona w sprzęt oraz artykuły niezbędne 

do prowadzenia zajęć z dziećmi. Obszarem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

jest miasto Tarnów. Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą z budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa, dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Unii 

Europejskiej. Zadania realizowane w ramach budżetu MOPS (z kosztami utrzymania ośrodka) 

wynosiły w minionym roku 120.290.539 zł. 

 

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 

Nazwa 

Kwota ogółem 

wydatkowana  

w 2018 r. (w zł) 

(%) 

Ogólny budżet MOPS, w tym: 120.290.539 100 

budżet GMT 22.587.219 18,78 

zadanie zlecone – środki dotacji 89.621.393 74,50 

zadania własne dofinansowane środkami 

dotacji celowej 
8.081.927 6,72 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 
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Środki wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

na realizację zadań w 2018 r. 

Nazwa 

Kwota ogółem 

wydatkowana  

w 2018 r. (w zł) 

Udział środków 

własnych gminy 

(%) 

Świadczenia z pomocy społecznej 14.435.167 55,92 

Utrzymanie ośrodka 7.806.294 89,34 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz dodatek wychowawczy 

(500+) dla rodzin zastępczych 

2.675.713 72,88 

Świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, 

świadczenia rodzicielskie, ustawa „Za 

życiem”, składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne – wraz z kosztami 

obsługi zadania 

32.100.789 0,19 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 5.495.665 97,50 

Projekt dofinansowany ze środków RPO – 

„Aktywnie działamy. Pozytywnie 

wspieramy. Lokalnie zmieniamy”  

905.304 13,91 

 

Projekt dofinansowany ze środków RPO – 

Nowa Kamienica – Aktyna Dzielnica, 

Akademia Aktywności 

88.196 1,83 

Dobry start 300+ (gmina) wraz z kosztami 

obsługi 
3.277.185 0,00 

Dobry start 300+ (rodziny zastępcze) wraz  

z kosztami obsługi 
39.070 0,00 

Świadczenia wychowawcze 500 + 

wraz z kosztami obsługi zadania 
53.467.156 0,00 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Liczba osób, którym w 2018 r. przyznano świadczenia 

Podstawa prawna Liczba osób 

Ustawa o pomocy społecznej w tym1): 

świadczenia pieniężne 

 

świadczenia niepieniężne 

 

świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

 

świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 

6.750 

4.429 

 

3.563 

 

31 

 

5.444 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych 5.489 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 630 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 251 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
2.015 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 1.890 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 6.798 
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Ustaw prawo energetyczne 1.140 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 81 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 7 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” 

7.733 

1Dane liczbowe nie sumują się, ponieważ jedna osoba mogła korzystać z więcej niż jednego 

świadczenia. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Realizowane świadczenia materialne wynikające z ustawy  

o pomocy społecznej i ich finansowanie 

Zasiłki stałe 
2017 r. 

(zł) 

2018 r. 

(zł) 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 648 655 

Liczba świadczeń 6.427 6.517 

Źródło finansowania/ wydatkowana kwota na 

świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

3.063.661 3.174.472 

Środki własne 

0 0 

Średnia wysokość zasiłku 476,69 487 

Zasiłek okresowy 2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 1.132 1.013 

Liczba świadczeń 6.993 6.811 

Źródło finansowania / wydatkowana kwota na 

świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

2.044.870 1.853.874 

Środki własne 

0 0 

Średnia wysokość zasiłku 292.42 272 

Zasiłek celowy 2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 1.111 929 

Liczba świadczeń 2.905 2.182 

Wydatkowana kwota na świadczenie 498.821,19 355.921 

Zasiłek celowy specjalny i na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego 

2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 692 656 

Liczba świadczeń 1.553 1.419 

Wydatkowana kwota na świadczenie 334.659,68 329.354 

Zasiłek celowy na żywność w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 1.712 1.583 

Liczba świadczeń 5.123 4.411 

Źródło finansowania/ wydatkowana kwota na 

świadczenie 

Środki własne 

689.532 578.946 
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Dotacja z budżetu państwa 

997.272 868.419 

Łączny koszt świadczeń 

1.686.804 1.447.365 

Średnia wysokość zasiłku 329 328 

Dożywianie dzieci i młodzieży  

w przedszkolach i szkołach, dożywianie 

dorosłych w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

2017 r. 2018 r. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 975 912 

Liczba świadczeń 103.230 86.670 

Źródło finansowania/ wydatkowana kwota na 

świadczenie 

Środki własne 

124.185 93.522 

Dotacja z budżetu państwa 

219.142 218.218 

Łączny koszt świadczeń 

343.327 311.741 

Opał z przywozem 2017 r. 2018 r. 

Osoby, którym przyznano decyzją świadczenie 655 652 

Wydatkowana kwota 506.194,20 578.592 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

W 2018 r. MOPS realizował również świadczenia w formie bonów towarowych  

w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznawanych 

świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

Dotyczyło to także osób, które nie współpracowały z pracownikiem socjalnym. W minionym 

roku świadczeniami w formie rzeczowej objęto 63 osoby korzystające z pomocy finansowej 

w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Bony towarowe 

można było zrealizować w sieci sklepów TESCO na terenie Tarnowa. Wydano 7.313 sztuk 

bonów o łącznej wartości 73.130 zł. 

W 2018 r. wydano 100 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do zasiłków dla 

opiekunów. 

Zasiłki dla opiekunów 

Wyszczególnienie 

2017 r. 2018 r. 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

(w zł) 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

(w zł) 

Zasiłki dla opiekuna 1.271 658.159 969 512.748 

Składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe opłacane za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 

905 129.429 552 80.592 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna 

1.058 48.438 702 33.687 

Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna - 20.517 - 15.958 
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Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny 

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów 

ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Był przyznawany osobom, które miały 

ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego. W 2017 r. złożono 2.555 wniosków  

o przyznanie dodatku energetycznego, a w 2018 r. - 2.304 wnioski. 

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego 

Wyszczególnienie 

2017 r. 2018 r. 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

(w zł) 

Dla gospodarstw domowych liczących 

1 osobę 
3.269 36.759 3.224 36.441 

Dla gospodarstw domowych liczących 

od 2 do 4 osób 
5.913 92.349 5.098 80.025 

Dla gospodarstw domowych liczących 

co najmniej 5 osób 
1.308 24.514 966 18.188 

Koszty obsługi dodatku energetycznego  

(2 %) 
- 3.072 - 2.693 

Ogółem 10.490 156.694 9.288 137.347 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  

i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych.  

W 2018 r. do MOPS wpłynęły 7.263 wnioski dotyczące świadczenia 

wychowawczego, z tego aż 3.853 wnioski, tj. ok. 53% spraw, dotyczyły przyznania 

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli z progiem dochodowym. Drogą 

tradycyjną wpłynęło 4.558 wniosków, a 2.705 zostało złożonych drogą elektroniczną, przede 

wszystkim za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi drogą 

elektroniczną.  

W celu sprawnej obsługi osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 uruchomiono cztery punkty 

przyjęć wniosków w różnych rejonach miasta. Czasowo zatrudniono dodatkowych 

pracowników i stażystów oraz uruchomiono dodatkowe stanowiska komputerowe. Należy 

zaznaczyć, że większość dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji wniosków 

pracownicy pozyskiwali we własnym zakresie za pomocą systemów teleinformatycznych  

z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. informacje z rejestru PESEL, rejestru Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG, rejestru PUP, informacje  

z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wsparciem Programu „Rodzina 500+” zostało objętych 6.798 rodzin, w tym 3.369 

rodzin otrzymało pomoc na pierwsze dziecko, z tego ok. 360 rodzin wychowuje dzieci 

niepełnosprawne, które kwalifikują się do wyższego progu dochodowego, uprawniającego do 

przyznania pomocy na „pierwsze dziecko w rodzinie”. 

W tym zakresie wydano 8.037 decyzji administracyjnych. Wypłacono 105.906 

świadczeń, z tego 1.375 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 
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Na realizację tego zadania w 2018 r. wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa 

w łącznej wysokości 53.467.156 zł.  

 

Wykonanie świadczenia wychowawczego 500+ 

Nazwa zadania/wydatku 
Razem 2017 r. 

kwota (w zł) 

Wypłata świadczenia wychowawczego 52.665.973 

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego 801.183 

Ogółem: 53.467.156 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Informacja o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 500+ 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

Liczba rodzin pobierających świadczenie 

wychowawcze, w tym: 
6.798 

na 1 dziecko 4.140 

na 2 dzieci 1.993 

na 3 dzieci 513 

na 4 dzieci 112 

na 5 dzieci 30 

na 6 dzieci i więcej 10 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Dodatek wychowawczy wypłacany przez Dział ds. Pieczy Zastępczej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, do świadczenia, o którym 

mowa w art 80 ust. 1 wymienionej ustawy, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku 

życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego  

w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem 

wychowawczym”. Wysokość tego dodatku została określona w art 5 ust. 1 ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci i wynosi 500 zł miesięcznie. Stosownie do brzmienia art 87 

ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prawo do dodatku 

wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. Powyższy dodatek udziela się na wniosek 

odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka W 2018 r. łączna kwota wypłaconych dodatków wychowawczych dla rodzin 

zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin pomocowych wyniosła 513.645 zł. 

Dodatek wychowawczy otrzymały 43 rodziny zastępcze spokrewnione na 51 dzieci, 31 rodzin 

niezawodowych na 42 dzieci, 4 rodziny zawodowe na 12 dzieci, prowadzący rodzinny dom 

dziecka na 3 dzieci oraz 2 rodziny pomocowe na 2 dzieci. Koszty obsługi związane  

z realizacja programu w 2018 r. wyniosły 5.164 zł. 
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Realizacja świadczenia „Dodatek wychowawczy” 

 

 

Rodzaj rodziny Liczba rodzin Liczba dzieci 

Wydatki 

poniesione na 

realizację 

świadczenia 

(zł) 

2018 2018 2018 

Rodzina zastępcza 

spokrewniona 

259.719 51 259.719 

Rodzina zastępcza 

niezawodowa 

195.651 42 195.651 

Rodzina zastępcza 

zawodowa 

52.658 12 52.658 

Rodzinny Dom Dziecka 4.750 3 4.750 

Rodzina pomocowa 867 2 867 

RAZEM: 513.645 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

Od 1 stycznia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadania 

wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”. Na podstawie ww. ustawy jest przyznawane i wypłacane jednorazowe świadczenie - 

z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu - w wysokości 4.000 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 14 wniosków  

o przyznanie nowego świadczenia, natomiast w 2018 r. wpłynęło 9 wniosków. 

 

Wykonanie finansowe w zakresie ustawy  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Kwota (zł) 

2017 2018 

Wypłata świadczeń „Za życiem” 56.000 32.000 

Koszty obsługi „Za życiem” 1.480 990 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Świadczenie „Dobry start 300+” 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2018 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie, tj. program „Dobry start”. 

Celem świadczenia jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych  

z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia  

w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości 

dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Świadczenie otrzymuje rodzina bez względu na stan 

cywilny rodziców. Otrzymują je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku 

małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.  

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie 

sprawuje opiekę nad dzieckiem. W 2018 r. wpłynęło 7.887 wniosków. Tą formą pomocy 

objęto 10.582 dzieci.  
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Wykonanie finansowe w zakresie programu „Dobry start” 

300+ 

Kwota (zł) 

Wypłata świadczeń „Dobry start” 3.171.450 

Koszty obsługi „Dobry start” 105.735 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Świadczenie „Dobry start” 300+ ośrodek realizuje również na rzecz rodzin 

zastępczych. I tak w roku sprawozdawczym 2018 Dział ds. Pieczy Zastępczej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach realizacji programu rządowego „Dobry 

start” przyjął łącznie 127 wniosków złożonych przez rodziny zastępcze, dyrektorów placówek 

opiekuńczo – wychowawczych oraz uczące się osoby usamodzielniane. Wydano jedną 

decyzję odmowną w związku z niespełnieniem wymogów formalnych, wyznaczonych 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Przyznano 126 świadczeń, na 

których realizację przeznaczono 37.800 zł. Poniesione koszty obsługi związane z realizacją 

programu w roku 2018 to kwota 1.270 zł. 

 

Realizacja świadczenia „Dobry start” („300+”) w ramach  

programu rządowego „Dobry start” w 2018 r. na rok szkolny 2018/2019 

Lp. Wnioskodawca Liczba 

rodzin/osób 

Liczba 

wniosków 

Wydatki poniesione 

na realizację 

świadczenia (zł) 

1. Rodzina zastępcza 

spokrewniona 
38 45 13.500 

2. Rodzina zastępcza 

niezawodowa 
25 29 8.700 

3. Rodzina zastępcza 

zawodowa 
3 7 2.100 

4. Rodzinny Dom Dziecka 0 0 0 

5. Dyrektor Placówki 1 41 12.000 

6. Osoba usamodzielniana, 

ucząca się 
5 5 1.500 

RAZEM: 37.800 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Sprawienie pogrzebu  

Sprawienie pogrzebu odbywało się w sposób ustalony przez Gminę Miasta Tarnowa 

na podstawie uchwały nr LIX/725/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

W 2018 r. sprawiono pogrzeb 18 osobom nieposiadającym rodziny, która mogłaby się zająć 

organizacją pochówku. Ponadto po raz drugi zorganizowano pochówek zbiorowy dzieci 

martwo urodzonych, który był możliwy w związku ze zmianą uchwały z 2014 r. (uchwała nr 

XXV/270/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016 r., zmieniającą uchwałę 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa). Wydatkowano na ten cel łączną kwotę 44.198 zł. 

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie jest jednostką 

budżetową Gminy Miasta Tarnowa, której zadaniem jest: 

− orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia, 

− orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16. roku życia, 
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− orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia  

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wydane przez inne organy orzecznicze, 

− wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom 

niepełnosprawnym,  

− wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom 

zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających 

znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

 

W 2018 r. wydano 699 legitymacji osobom niepełnosprawnym, upoważniających do 

korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, w tym 635 legitymacji dla 

osób powyżej 16. roku życia i 64 legitymacje dla osób poniżej 16. roku życia. Ponadto zespół 

wydał 363 karty parkingowe, w tym 355 dla uprawnionych osób fizycznych i 8 dla placówek 

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających 

znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.  

 

Liczba spraw rozpatrzonych przez Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Tarnowie w 2018 r. 

Sprawy rozpatrzone: Liczba 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób 

powyżej 16. roku życia 
2.023 

- w tym wydanych po raz pierwszy 573 

Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia 131 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 363 

Legitymacje osób niepełnosprawnych 699 

Źródło: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie 

 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród dorosłych mieszkańców 

Tarnowa są dysfunkcje narządu ruchu (40 %), schorzenia układu krążenia i oddechowego  

(24 %), choroby neurologiczne (14 %) i choroby psychiczne (16 %). 

Najczęściej występującymi przyczynami niepełnosprawności u dzieci w 2018 r. były 

choroby neurologiczne oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.  

 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (COPOW) prowadzi 

wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla wszystkich tarnowskich 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.:  

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom w Tarnowie, 

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie, 

3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przyjazny Dom w Tarnowie, 

4) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie. 

Przedmiotem działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych jest: 

1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego 

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, 

bytowych, społecznych i religijnych; 

2. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku; 

3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 
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postanowi inaczej; 

4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku  

i możliwości rozwojowych; 

6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

W trakcie pobytu w placówkach zespół specjalistów opracowuje plan pomocy dziecku 

oraz planuje najkorzystniejszą formę opieki. Równocześnie pomaga rodzinie w 

przeprowadzaniu konstruktywnych zmian oraz zrozumieniu problemów dziecka i ich 

rozwiązywaniu. 

Ponadto placówki realizują cel, jakim jest przygotowanie wychowanków do godnego, 

samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie  

z zasadami etyki, nawiązania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie 

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków 

doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pogotowie Opiekuńcze 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, przeznaczoną dla 14 dzieci. 

Celem placówki jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej do 

czasu jego powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 10 do 18. roku życia, skierowane 

przez MOPS na podstawie postanowień sądów. W wyjątkowych przypadkach w placówce 

umieszczane są dzieci poniżej 10. roku życia, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia 

lub dotyczy to rodzeństwa.  

Do zadań Pogotowia Opiekuńczego należy: 

− organizowanie odpowiedniej działalności kompensacyjno – terapeutycznej  

i resocjalizacyjnej, 

− zapewnienie każdemu dziecku warunków do wypełniania obowiązku szkolnego, aby 

w miarę możliwości mogło kontynuować naukę w szkole, 

− opracowanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wskazań 

wychowawczych i dydaktycznych, 

− kwalifikowanie dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz kwalifikowanie 

dzieci do odpowiednich placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

W 2018 r. placówka objęła całkowitą opieką 39 wychowanków, z czego: 

− 14 powróciło do rodziny naturalnej, 

− 8 zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

− 2 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2018 r. wychowankowie uczestniczyli w wycieczkach do Zakopanego i Poronina. 

Brali udział w rajdzie na Jamną, wyjściach na gokarty, kręgle, na lodowisko i basen oraz do 

kina i teatru.  

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 dzieci,  

w szczególności posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Wychowawcy prowadzą dla dzieci zajęcia wyrównawcze, organizują zajęcia 

rekreacyjne, np. grę w piłkę, wyjścia do kina, wieczory filmowe, spacery, gry integracyjne  

i wycieczki. 

W 2018 r. placówka objęła całkowitą opieką 20 wychowanków, z czego: 
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− 6 wychowanków posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, 

− 5 dzieci zostało usamodzielnionych, 

− 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. 

W 2018 r. dzieci uczestniczyły w wycieczce do Krakowa (zoo, mecze piłki nożnej), 

rajdzie na Jamną, wyjściach na gokarty, kręgle, na lodowisko i basen oraz do kina i teatru.  

W ramach wypoczynku zimowego wychowankowie wzięli udział w zimowisku  

w Grywałdzie, natomiast letni wypoczynek wychowankowie spędzili w Kątach Rybackich. 

2018 r. zaowocował sukcesami wychowanków, którzy zdobyli I miejsce w Turnieju 

Piłki Nożnej w ramach XIX Tygodnia Integracji w Krakowie. Ponadto wychowankowie 

placówki zostali wyróżnieni i zdobyli nagrodę w akcji „Domy Pozytywnej Energii 2018 –  

Z energią świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”, której finał odbył się  

w Krakowie na Kopcu Kościuszki. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom w Tarnowie jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 dzieci. Dzieci 

wspólnie z wychowawcami gotują i sprzątają, ucząc się samodzielności i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Na terenie placówki prowadzone są zajęcia wychowawcze, których 

celem jest wypracowanie właściwych systemów wartości, wzorców osobowych i zachowań 

akceptowanych społecznie oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych, które będą 

miały znaczenie w dorosłym życiu. 

W 2018 r. placówka zapewniła opiekę 15 dzieciom. Dzieci uczestniczyły  

w wycieczkach do Krakowa, Zatoru, Stróż, Niedzicy. Brały udział w rajdzie na Jamną, 

wyjściach na gokarty, kręgle, na lodowisko i basen oraz do kina i teatru. W ramach 

wypoczynku zimowego wychowankowie uczestniczyli w zimowisku w Grywałdzie, 

natomiast letni wypoczynek spędzili w Kołkówce.  

W 2018 r. wychowankowie zdobyli II miejsce w konkursie Zielony Tarnów w 

kategorii „Ogród przy instytucji”. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Słoneczny Dom w Tarnowie jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 10 dzieci. Celem 

placówki jest w szczególności przygotowanie do samodzielnego życia ze względu na fakt, że 

trafiają do niej dzieci już w starszym wieku. Wspólnie z dziećmi wychowawcy gotują, pieką 

ciasta, przygotowują świąteczne uroczystości. 

W 2018 r. opieką objęto 11 wychowanków, z czego dwoje dzieci zostało 

usamodzielnionych. 

W 2018 r. dzieci uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Brały udział w rajdzie na 

Jamną, wyjściach na gokarty, kręgle, na lodowisko i basen oraz do kina i teatru. W ramach 

wypoczynku zimowego dzieci przebywały na zimowisku w Grywałdzie, natomiast w ramach 

wypoczynku letniego odpoczywały nad Soliną.  

 

Najważniejsze działania ponadstandardowe realizowane przez Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie w 2018 roku: 

− występ wychowanków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 

w Tarnowie z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

− udział wychowanków placówek w obchodach Małopolskich Dni Osób 

Niepełnosprawnych, 

− organizacja projektu Słoneczna Akademia, którego celem jest zaproponowanie młodzieży 

z tarnowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych atrakcyjnych form zdobywania 
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doświadczeń i wiedzy na temat zagadnień dotyczących regionu, ekologii i ochrony 

środowiska, 

− udział wychowanków z tarnowskich placówek w finale olimpiady sportowej dla domów 

dziecka z krajów europejskich, organizowanego na Węgrzech przez Fundację Egészséges 

Életmódért Hit és Sport Alapítvány Faith and Sport Foundation for Healthy Living, 

− udział w konkursie Domy Pozytywnej Energii, organizowanym przez firmę TAURON, 

zdobycie wyróżnienia przez wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. 

Janusza Korczaka w Tarnowie i udział w uroczystej gali finałowej zorganizowanej  

w Krakowie na Kopcu Kościuszki,  

− zapewnienie wychowankom licznych atrakcji przez tarnowskich przedstawicieli sportów 

motorowych w ramach akcji „Motomikołajki”, której celem jest zaszczepienie w młodych 

ludziach bezpiecznych nawyków wpływających pozytywnie na późniejsze ich zachowanie 

na ulicy i tolerancję wobec innych użytkowników dróg, 

− udział w marszobiegu zorganizowanym przez Grupę Azoty S.A. z okazji Dnia Chemika. 

Tarnowskie placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały dostosowane do wymaganej 

od 2020 r. europejskiej standaryzacji i funkcjonują w tzw. „systemie rodzinkowym”. System 

ten ma przede wszystkim stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych 

odpowiednie warunki do rozwoju, a także ma zapewnić zaspokojenie ich podstawowych 

potrzeb w warunkach jak dla domu jednorodzinnego.  

Mała liczebność dzieci prowadzonych w oparciu o wzorzec „systemu rodzinkowego” 

sprzyja zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dostrzeganiu i realizacji ich 

indywidualnych potrzeb, kształtowaniu poczucia tolerancji i szacunku do samego siebie  

i innych.  

 

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48  

Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym, zapewnia całodobową opiekę osobom, które ze 

względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. 

Dysponuje 87 miejscami przeznaczonymi dla osób starszych.  

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do 

indywidualnych potrzeb mieszkańców. W ramach usług wspomagających mieszkańcy mają 

do dyspozycji gabinet ze sprzętem do rehabilitacji. Seniorzy mogą uczestniczyć w różnych 

formach terapii zajęciowej. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy i obejmują: 

muzykoterapię, kulturoterapię, malarstwo, prace ręczne, sylwoterapię, teatroterapię, 

biblioterapię, kinezyterapię itp. 

W minionym roku mieszkańcy brali również udział w:  

− spotkaniach okolicznościowych w ramach integracji międzypokoleniowej  

z uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – w zabawie karnawałowej, 

majówce, zabawie andrzejkowej, występach artystycznych, pożegnaniu jesieni przy 

ognisku w ramach wolontariatu,  

− biesiadzie integracyjnej dla mieszkańców domu, podopiecznych  

z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej i seniorów z Tarnowa, zorganizowanej 

dzięki wsparciu sponsorów, 

− konkursach plastycznych organizowanych dla osób niepełnosprawnych przez 

Galerię Aniołowo w Tarnowie, 

− projekcie realizowanym przez Filię nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Tarnowie pn. „Książka na telefon”, 

− projekcie realizowanym w Muzeum Okręgowym w Tarnowie pn. „Muzeum 

dla pensjonariuszy DPS”, 

− biesiadach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej  

w powiecie tarnowskim, 
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− wycieczkach turystycznych i imprezach kulturalnych organizowanych dla 

mieszkańców Tarnowa: spektaklach w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie, Tarnowskim 

Tygodniu Seniora, obchodach Małopolskich Dni Niepełnosprawnych. 

W celu polepszenia standardu świadczonych usług w 2018 r. poniesiono wydatki na: 

− remonty w kwocie 47.372 zł - obejmowały roboty remontowe w pomieszczeniach na 

parterze budynku: jadalni, świetlicy, holu, pomieszczeniu biurowym, korytarzu, oraz 

wymianę oświetlenia,  

− inwestycje w kwocie 248.559 zł - obejmowały roboty remontowe w 14 pokojach 

mieszkalnych, pokoju biurowym i na korytarzu II piętra z poszerzeniem wejścia do pokoi, 

wymianą instalacji elektrycznej, oświetlenia, remontem natrysków w łazience, naprawę 

dachu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę szybu  

z windą osobową dla osób niepełnosprawnych poruszających na wózkach inwalidzkich,  

− zakupy w kwocie 37.083 zł - wymieniono wyeksploatowane urządzenia: szafę chłodniczą, 

zamrażarkę, pralkę, kosę spalinową, zakupiono łóżka rehabilitacyjne z materacami 

przeciwodleżynowymi (4 szt.), sprzęt pomocniczy do pielęgnacji mieszkańców: 

podnośnik kąpielowy, wózki prysznicowe, odzież i pościel dla pensjonariuszy. 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie jest miejską 

jednostką organizacyjną o zasięgu ponadgminnym. DPS dysponuje 154 miejscami dla osób 

przewlekle somatycznie chorych oraz 10 miejscami dla osób w podeszłym wieku.  

Działalność domu łączy całodobową opiekę nad mieszkańcami DPS oraz świadczenie 

usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu dla mieszkańców Tarnowa, którzy nie 

zamieszkują w DPS. Dom dysponuje 50 miejscami dziennego pobytu. Jest to forma pomocy 

w trybie dziennego wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb życiowych. 

W stacjonarnej placówce, oprócz sprawowania całodobowej opieki oraz zaspokajania 

niezbędnych potrzeb bytowych i opiekuńczych, prowadzona jest działalność rehabilitacyjna  

i terapeutyczna. Dla mieszkańców domu i podopiecznych dziennego wsparcia do dyspozycji 

są sale gimnastyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń, a dla mieszkańców 

domu także gabinet rehabilitacji, fizykoterapii i masażu, co sprzyja podnoszeniu sprawności 

fizycznej i utrzymaniu dobrej kondycji. 

Wszystkie osoby korzystające z usług domu mogą uczestniczyć w różnorodnych 

formach terapii zajęciowej. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy i obejmują: 

arteterapię, sylwoterapię, ergoterapię, muzykoterapię, biblioterapię i ludoterapię. Dodatkowo 

dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu prowadzone są zajęcia komputerowe  

w specjalnie przystosowanej i wyposażonej pracowni komputerowej. Mieszkańcom domu 

dzięki organizacji wycieczek i wyjść do placówek kulturalnych stwarza się szansę na 

nawiązywanie i utrzymywanie nowych kontaktów społecznych. 

W 2018 r. w ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowano wiele spotkań, 

m.in.: 

−  XVII majówkę integracyjną pn. „Przybyli ułani pod okienko”, w której udział wzięli: 

mieszkańcy domu, podopieczni Domu Dziennego Pobytu, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 

seniorzy miasta Tarnowa, członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału w Tarnowie, seniorzy  

z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej, a także grupa wokalna z Pałacu Młodzieży, 

− zabawę karnawałową i andrzejkową prowadzoną we współpracy z alumnami 

Wyższego Seminarium Duchownego, 
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− międzypokoleniowe spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia 

Seniora, wizyty przedszkoli, szkół, wolontariuszy,  

− warsztaty kulinarne z przedszkolakami z okazji Tygodnia Zdrowia, 

− integracyjne lekcje historii „Droga do niepodległości”, spotkania z młodzieżą  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie, 

− spotkania integracyjne w DPS: Nowodworze, Sieradza, Stróże, Wietrzychowice, 

Tarnów, ul. Czarna Droga, 

− spotkania i wspólne modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 

− piknik integracyjny w plenerze w Wietrzychowicach, Janowicach, 

− zajęcia ruchowe w plenerze Góry Świętego Marcina i Parku Strzeleckiego, 

− spotkania i spektakle w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 

− udział w obchodach Małopolskich Dni Niepełnosprawnych, 

− warsztaty w Galerii Aniołowo, 

− mikołajki – spotkania, wesołe niespodzianki, przedstawienia prezentowane przez 

przedszkola, szkoły, wolontariuszy, alumnów Wyższego Seminarium w Tarnowie, 

− cykliczne spotkania w klubie „Miszmasz” (klub dyskusyjny z elementami biblioterapii 

prowadzony przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej), 

− celebrację i kultywowanie tradycji poprzez wspólne warsztaty rękodzielnicze wraz  

z młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 

spotkania na śniadaniu wielkanocnym, spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie m.in.  

z Kumotrami, jasełka. 

W 2018 r. w celu podniesienia standardu usług w placówce kontynuowano remont pokoi 

mieszkalnych – koszt modernizacji pokoi wraz z wymianą instalacji oraz projektem wyniósł 

265.741 zł. W 2019 r. planowana jest kontynuacja dalszych prac remontowych. Dodatkowo 

dokonano zakupu nowego wyposażenia pokoi – łóżek sterowanych pilotem za kwotę 61.806 

zł oraz łóżka kąpielowego za 11.900 zł. Wymieniona została również winda zewnętrzna – 

platforma za kwotę 63.720 zł. 

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy  

Realizuje zadania: 

a) ośrodka interwencji kryzysowej (oik), w ramach którego udziela pomocy prawnej, 

psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego pobytu) osobom znajdującym się  

w sytuacjach kryzysowych – mieszkańcom miasta Tarnowa, 

b) specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (sowdop), w ramach 

którego udziela kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej, w tym 

schronienia osobom – ofiarom przemocy domowej; prowadzi działalność o charakterze 

edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest jedną z 35 takich 

placówek w kraju - dofinansowywanych z budżetu państwa - i jedną z dwóch  

w województwie małopolskim, 

c) opracowuje i realizuje programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

Na realizację zadań ośrodka w 2018 r. uzyskano dotację z budżetu państwa  

w wysokości 410.977 zł, w tym: 

• na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie –

385.617 zł, 

• na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy –

25.380 zł. 

Natomiast Gmina Miasta Tarnowa w 2018 r. przekazała na realizację zadania pn. 

„Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” środki w wysokości 544.709 zł, w tym środki 
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z budżetu powiatu dąbrowskiego w wysokości 9.000 zł na realizację zadania polegającego na 

zapewnieniu gotowości świadczenia usług ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców 

powiatu dąbrowskiego w zakresie: 

a) natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym 

nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

b) zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do trzech miesięcy. 

W 2018 r. z wymienionej pomocy skorzystało ośmioro mieszkańców powiatu dąbrowskiego. 

W ramach realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej osobom doświadczającym 

trudnej sytuacji życiowej udziela się natychmiastowej pomocy, w tym poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, psychoterapii, a w uzasadnionych 

sytuacjach – całodobowego schronienia. Liczba przeprowadzonych interwencji –3.770, liczba 

klientów – 1.067, liczba osób korzystających z całodobowego pobytu – 5. 

Ponadto na podstawie postanowień sądów na terenie ośrodka odbywają się spotkania 

rodziców z dziećmi mieszkającymi z drugim rodzicem. W 2018 r. ośrodek realizował ponad 

30 postanowień w ww. sprawie. 

W ramach realizacji zadań specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie ośrodek udzielał pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i osobom 

będącym świadkami przemocy domowej oraz ich rodzinom. Liczba przeprowadzonych 

interwencji – 675, liczba klientów ambulatoryjnych – 69, liczba osób korzystających  

z całodobowego pobytu – 28, w tym 13 osób dorosłych i 15 dzieci. 

Realizując powyższe dwa zadania, ośrodek objął pomocą łącznie 1.197 osób, 

przeprowadził 4.445 interwencji. 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie TOIKiWOP prowadził 

programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – skazanych, przebywających  

w tarnowskim zakładzie karnym oraz w formie ambulatoryjnej dla osób kierowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dobrowolnie zgłaszających się lub zobowiązanych 

nakazem sądu (na terenie siedziby Straży Miejskiej w Tarnowie).  

Łącznie programem objęto 33 osoby w dwóch grupach. 

 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych 

Zgodnie z uchwałą nr L/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 

roku Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych, 

jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa, zostało utworzone w celu realizacji 

projektu pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim”. 

Centrum zlokalizowane przy ul. Sanguszków 28A zapewnia usługi opieki zastępczej, 

umożliwiające czasowe przebywanie jednocześnie 15 osób niesamodzielnych pod 

profesjonalną opieką w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez ich 

opiekunów. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości samodzielnie dojechać do centrum, 

zostanie zabezpieczona usługa transportu osób niesamodzielnych z miejsca ich zamieszkania 

lub pobytu do placówki i z powrotem. Jednostka w zależności od potrzeb będzie 

koordynowała również opiekę środowiskową i wparcie w domach osób niesamodzielnych, 

które ze względu na przeciwwskazania lekarskie nie mogą zostać przewiezione do ośrodka.  

W budynku jest również ulokowana bezpłatna wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego. Łącznie wypożyczalnia jest wyposażona w kilkaset sztuk różnego rodzaju 

sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz „opaski życia” z przyciskiem alarmowym. 

Opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymają wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, grup 
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wsparcia i indywidualnego poradnictwa, szkoleń e-learningowych dostępnych na portalu 

internetowym. Znajdujące się w centrum pokoje i pomieszczenia bez barier 

architektonicznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej 

Słoneczne Wzgórze 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej Słoneczne 

Wzgórze powstało na mocy uchwały nr XXXIX/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 

Zakładu Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórze i nadania mu statutu. Rok 2018 był 

pierwszym pełnym rokiem działalności tej placówki. Według stanu na 31.12.2018 r. ZAZ 

zatrudniał 46 osób, z czego 33 to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności. W 2018 ZAZ Słoneczne Wzgórze posiadał następujące źródła 

finansowania: środki PFRON – 240 500 zł, środki Województwa Małopolskiego – 65 746 zł, 

środki Gminy Miasta Tarnowa – 193 000, w tym 75 000 zł (dotacja przedmiotowa) oraz 

118.000 zł (dotacja inwestycyjna), środki samodzielnie wypracowane przez ZAZ – 44 313 zł.  

Zakład Aktywności Zawodowej jest kolejnym, po warsztatach terapii zawodowej, 

krokiem dla osób niepełnosprawnych do osiągnięcia umiejętności niezbędnych do 

poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Oprócz utrwalania umiejętności 

manualnych pracownicy rozwijają swoją samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji  

i organizacji czasu pracy, co w przyszłości umożliwi im zdobycie niezbędnych kwalifikacji. 

W ramach działalności tarnowskiego ZAZ-u dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych 

prowadzona jest nie tylko rehabilitacja zawodowa i społeczna, ale także lecznicza.  

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku tarnowski ZAZ prowadził pracownie ramiarską  

i rękodzieła artystycznego oraz przyjmował drobne zlecenia prac remontowych i utrzymania 

zieleni.  

W październiku 2018 roku na terenie Parku Sanguszków oddano do użytku 

gruntownie zmodernizowany obiekt dawnego internatu, będący siedzibą ZAZ, w którym jego 

pracownicy nabywają nowych umiejętności i zwiększają swoje kompetencje zawodowe. 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej Słoneczne 

Wzgórze zajmuje 3/4 powierzchni kompleksu trzech połączonych ze sobą budynków przy ul. 

Sanguszków 28 A w otoczeniu parku. Na parterze znajduje się hol główny, recepcja, 

restauracja, zaplecze socjalne, magazyn, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia przeznaczone na 

rehabilitację. Na I piętrze budynku umiejscowione są sale konferencyjne, magazyn, część 

administracyjna i socjalna, na półpiętrach znajdują się pokoje hotelowe. W piwnicach 

zlokalizowano magazyny, chłodnie, obieralnię warzyw i owoców, pracownię remontowo-

porządkową, pralnię hotelową oraz szatnię personelu. W ofercie pensjonatu jest 

organizowanie przyjęć okolicznościowych, konferencji czy obsługa imprez plenerowych.  

W czwartym kwartale 2018 roku prowadzone były intensywne prace związane z zakupem  

i instalacją wyposażenia oraz rekrutacją kadry, niezbędnych do pełnego rozruchu placówki. 

 

13.10. Niepubliczne domy pomocy społecznej  
 

Poza domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Gminę Miasta Tarnowa na 

terenie miasta prowadzą działalność dwa niepubliczne domy pomocy społecznej. 

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie przy ul. Robotniczej 4 prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo. Posiada 80 miejsc statutowych. Zgodnie z decyzją wojewody 

małopolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniona została proporcja liczby miejsc  

i obecnie dom jest przeznaczony dla 65 dzieci i młodzieży oraz 15 osób dorosłych. 
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2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie 

przy ul. Modrzejewskiej 48 prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie. Placówka dysponuje 17 miejscami 

statutowymi. 

Wymienione domy posiadają stałe zezwolenie wojewody małopolskiego na 

prowadzenie działalności. Niepubliczne domy pomocy społecznej są finansowane z dotacji 

pochodzącej z budżetu państwa. Organizacje prowadzące niepubliczne domy pomocy 

społecznej są wyłaniane w drodze postępowania konkursowego. 

 

13.11. Środowiskowe domy samopomocy  
 

Na terenie Tarnowa funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi 

przy al. M. B. Fatimskiej 6, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny  

z Nazaretu. Placówka ma charakter ośrodka wsparcia dziennego, zapewnia opiekę dzienną  

i rehabilitację oraz naukę i uczestnictwo w terapii zajęciowej. Dom ma charakter 

ponadlokalny. Z usług placówki korzysta 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Zielona Przystań (typ A i C) w Tarnowie przy ul. 

Piotra Skargi 29a prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną BioVitaMed. Obecnie liczy 45 

miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 20 miejsc dla osób przewlekle 

psychicznie chorych typu A oraz 25 miejsc dla osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych typu C. Dom przeznaczony jest dla osób z różnymi 

postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, 

zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz z organiczną 

zmianą nastrojów. ŚDS zapewnia osobom skierowanym przez MOPS dzienny pobyt, 

częściową opiekę oraz pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i poradnictwo 

psychologiczne. Dla podopiecznych prowadzone są treningi funkcjonowania w codziennym 

życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, rozwiązywania problemów  

i nauka samodzielności umożliwiającej funkcjonowanie w środowisku. Z usług placówki  

w 2018 r. skorzystały 53 osoby, w tym 30 w typie C i 23 w typie A. 

Środowiskowe domy samopomocy finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu 

państwa.  

 

13.12. Praca socjalna i działania niestandardowe  
 

Jednym z obowiązkowych zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

jest prowadzenie pracy socjalnej – działalności zawodowej, mającej na celu niesienie pomocy 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest głównym narzędziem pozamaterialnego 

wsparcia klientów pomocy społecznej.  

W 2018 r. wsparciem w ramach pracy socjalnej zostało objętych 3.191 rodzin – 6.344 

osoby w rodzinach. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej prowadzone były 

przede wszystkim w następujących obszarach: 

• zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych, 

• zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

• przeciwdziałania problemowi bezrobocia, 

• poprawy stanu zdrowia, 

• zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 

• wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, 
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• zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, 

• poprawy funkcjonowania: rodziny, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób 

uzależnionych od alkoholu, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,  

• poprawy funkcjonowania rodzin biologicznych w celu powrotu dzieci z pieczy 

zastępczej, 

• monitorowania rodzin po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty, 

• motywowania do prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz 

podjęcia działań zmierzających do wyjścia z nałogu,  

• współpracy z policją, oświatą, jednostkami służb medycznych, kuratorami, sądami. 

 

Kontrakt socjalny 

Realizacja ustaleń zawartych w kontraktach socjalnych przyczyniła się do odzyskania 

zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i prawidłowego pełnienia ról 

społecznych. W 2018 r. zawarto 330 kontraktów w ramach działań realizowanych przez 

pracowników socjalnych Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej, 

Skuteczne działania osiągnięte w ramach kontraktów socjalnych dotyczyły między 

innymi: 

Rodzaj działania 

Liczba osób 

objętych 

działaniem 

Zapewnienie dziecku czasowej opieki w okresie braku możliwości 

sprawowania opieki przez rodzica 
3 

Podniesienie standardu zajmowanego lokalu 3 

Podjęcie zatrudnienia 62 

Podjęcie terapii odwykowej indywidualnej i grupowej w warunkach 

leczenia otwartego 
10 

Utrzymywanie kontaktów z dziećmi w sytuacjach 

ograniczenia/zawieszenia władzy rodzicielskiej 
6 

Pozyskanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego 41 

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego 9 

Podjęcie i utrzymywanie współpracy z policją, prokuraturą, kuratorem  

i sądem 
5 

Podjęcie/kontynuowanie terapii rodzinnej, logopedycznej, 

psychologicznej, pedagogicznej 
14 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 20 

Systematyczne leczenie specjalistyczne 23 

Utrzymanie klienta w miejscu zamieszkania 6 

Terminowe regulowanie wydatków np. na czynsz, prąd, gaz 29 

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności 5 

Poprawa realizowania funkcji opiekuńczo - wychowawczych 53 

Udział w TCIS (Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej) 12 

Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego  3 

Zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, utrzymanie 

rejestracji w PUP 
31 

Skierowanie do placówek wsparcia dziennego 1 

Skierowanie do ośrodka wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych  153 

Współpraca ze szkołą, przedszkolem, pedagogiem szkolnym  17 

Złożenie wniosku o mieszkanie komunalne  1 

Uczestnictwo w warsztatach: „Wychowanie bez klapsa”, „Trening 12 
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budżetowy” dla osób nieumiejętnie gospodarujących domowym 

budżetem  

Utrzymanie mieszkania w czystości  11 

Dbanie o czystość i higienę dzieci oraz o ich prawidłowe żywienie  19 

Kreatywne spędzanie wolnego czasu  18 

Wyrobienie dowodu osobistego 1 

Podjęcie działań w celu zatrudnienia  1 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Wśród projektów socjalnych realizowanych przez pracowników ośrodka w minionym 

roku na szczególną uwagę zasługują: projekty socjalne Działu Specjalistycznej Pomocy 

Środowiskowej 

Nazwa projektu Grupa docelowa Działania w 2018 r. Źródło finasowania 

„Intensywna praca 

asystenta rodziny  

z rodziną 

przeżywającą 

trudności  

w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych” 

 

Rodziny  

z małoletnimi 

dziećmi 

przeżywające 

trudności  

w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

Objęcie wsparciem 

asystenta rodziny 61 

rodzin w ramach 

projektu socjalnego 

Środki zewnętrzne -

koszty 

wynagrodzenia 

asystentów rodziny 

zostały 

dofinansowane ze 

środków 

otrzymanych od 

wojewody 

małopolskiego  

w ramach 

„Programu asystent 

rodziny  

i koordynator 

rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 

2018”, ogłoszonego 

przez Ministra 

Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

Warsztaty 

edukacyjne dla 

rodziców 

„Wychowanie bez 

klapsa” 

Rodzice-klienci 

MOPS w Tarnowie 

niewydolni 

wychowawczo, 

zagrożeni problemem 

przemocy w rodzinie, 

zainteresowani 

tematem 

wychowywania bez 

użycia przemocy 

Odbyły się 3 cykle 

warsztatów, 

obejmujące  

7 dwugodzinnych 

spotkań 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

„Trening budżetowy” Klienci Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Tarnowie 

Odbyły się 2 cykle 

zajęć, obejmujące  

4 dwugodzinne 

spotkania 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

„Grupa wsparcia dla Rodzice-klienci Odbyło się 14 Budżet Gminy 
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rodziców” MOPS w Tarnowie, 

zainteresowani 

wprowadzeniem 

zmian w swoich 

relacjach z dziećmi 

spotkań grupy 

wsparcia dla 

rodziców. 

Spotkania trwały po 

2 godziny  

i zazwyczaj 

odbywały się  

w odstępach 

dwutygodniowych 

Miasta Tarnowa 

„Używki w ciąży – 

fakty i mity” 

Kobiety planujące 

zajście w ciążę lub 

będące w ciąży, ich 

partnerzy oraz osoby 

z ich bliskiego 

otoczenia 

 

W ramach realizacji 

projektu odbyły się 

dwa spotkania 

z wyznaczonych 

pięciu spotkań  

w 1 cyklu 

szkoleniowym. 

Projekt nie został 

zrealizowany ze 

względu na 

nieobecność 

uczestników na 

zajęciach 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

„Grupa wsparcia dla 

osób 

doświadczających 

przemocy  

w rodzinie” 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa. Osoby 

zdiagnozowane jako 

doświadczające 

przemocy  

w rodzinie 

Odbyło się łącznie 

13 spotkań grupy 

wsparcia dla osób 

doznających 

przemocy w rodzinie 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

„Grupa 

psychoedukacyjna 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie” 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa. Osoby 

zdiagnozowane jako 

stosujące przemoc  

w rodzinie 

Odbyło się łącznie  

9 spotkań grupy 

psychoedukacyjnej 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

Grupa terapeutyczna 

„Pokonaj depresję”  

z wykorzystaniem 

technik 

terapeutycznych 

terapii poznawczo-

behawioralnej 

Osoby cierpiące na 

depresję, dystymię,  

a także na inne 

zaburzenia 

psychiczne 

zmagające się  

z obniżonym 

nastrojem  

i negatywnymi 

myślami oraz osoby 

znajdujące się  

w kryzysie 

psychologicznym, 

zamieszkujące 

miasto Tarnów 

Odbyło się 8 spotkań 

grupy terapeutycznej, 

w spotkaniach 

uczestniczyło 7 osób. 

Żadna z nich nie 

otrzymała 

zaświadczenia  

o ukończeniu grupy 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

„Wiem więcej, 

pomagam 

Dzieci w wieku 

szkolnym  

Zajęcia warsztatowe, 

jak pomagać osobom 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 
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świadomie” i przedszkolnym niepełnosprawnym, 

nauka savoir – vivre 

oraz uwrażliwienie 

dzieci na potrzeby 

tych osób.  

W zajęciach 

warsztatowych 

wzięło udział 141 

dzieci 

„Monitoring osoby 

długotrwale 

bezrobotnej” 

Osoby długotrwale 

bezrobotne 

mieszkające na 

terenie Gminy 

Miasta Tarnowa, 

zarejestrowane  

w PUP, osoby 

samotne jak  

i posiadające rodziny 

Zawarto 21 

kontraktów 

socjalnych; 7 osób 

brało udział  

w spotkaniach  

z doradcą 

zawodowym  

i psychologiem; 

przeprowadzono 53 

rodzinne wywiady 

środowiskowe 

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 

Grupa wsparcia dla 

rodziców dzieci z 

niepełnosprawnością 

lub trudnościami 

adaptacyjnymi „Per 

aspera ad astra” 

Rodzice dzieci z 

niepełnosprawnością, 

posiadających 

orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego lub 

indywidualnego, 

dzieci z trudnościami 

adaptacyjnymi oraz 

wymagających 

wsparcia 

ogólnorozwojowego 

Spotkania grupy 

mają różny 

charakter: 

warsztatowy, spotkań 

ze specjalistami, 

pikników itp. 

Działania dotyczą 

wielu aspektów 

funkcjonowania 

rodziny i dzieci z 

niepełnosprawnością

- część działań opiera 

się na zwiększeniu 

posiadanej wiedzy, 

wymianie 

doświadczeń, 

udzieleniu 

wzajemnego 

wsparcia, inne 

wpływają na 

zwiększenie poczucia 

sprawczości, siły 

wewnętrznej, 

umocnienie rodziny 

itp., jeszcze inne 

rozwijają 

zainteresowania.  

Budżet Gminy 

Miasta Tarnowa 
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Współpraca z Centrum Integracji Społecznej 

MOPS w 2018 r. kontynuował współpracę z Centrum Integracji Społecznej – 

jednostką lokalną Spółdzielni Socjalnej Serwis w Tarnowie, Tarnowskim Centrum Integracji 

Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej, ul. Hodowlana 5. W 2018 r. pracownicy 

socjalni sporządzili 58 pozytywnych opinii klientom MOPS, zmotywowanym do udziału  

w zajęciach centrów. W 2018 r. 61 osób realizowało podpisane Indywidualne Programy 

Zatrudnienia Socjalnego. Osobom tym MOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(jeśli nie posiadały innego tytułu do ubezpieczenia).  

 

 

Grupa terapeutyczna „Pokonaj depresję” z wykorzystaniem technik 

terapeutycznych terapii poznawczo-behawioralnej 

W 2018 r. do osób z zaburzeniami psychicznymi adresowany był projekt pn. grupa 

terapeutyczna „Pokonaj depresję” z wykorzystaniem technik terapeutycznych terapii 

poznawczo-behawioralnej. Projekt oddziaływań psychologicznych był skierowany do osób 

chorych na depresję, znajdujących się w kryzysie psychologicznym czy cierpiących na inne 

zaburzenia natury psychicznej oraz do osób z problemami, które chciały poznać techniki 

radzenia sobie z nimi. Udział w wymienionej grupie miał pomóc im w pokonaniu 

depresyjnych myśli, wyrównaniu nastroju oraz zwiększeniu poziomu aktywności. Depresja 

stanowi kombinację różnych myśli, uczuć, zachowań i doświadczeń. Fachowa diagnoza  

o nazwie ,,duże zaburzenia depresyjne” pozwalała stwierdzić, że u pacjenta występował 

obniżony nastrój i obniżona aktywność przez co najmniej 2 tygodnie i pojawiły się m.in. takie 

objawy jak poczucie bezwartościowości, poczucie winy, trudności z koncentracją, 

podejmowaniem decyzji, bezsenność lub hipersomnia (nadmierna senność), utrata lub wzrost 

wagi czy myśli samobójcze. Celem głównym projektu było znalezienie racjonalnych 

zrównoważonych myśli dotyczących siebie, otaczającej rzeczywistości, przyszłości, 

psychoedukacja osób z zaburzeniami depresyjnymi w zakresie możliwości poradzenia sobie  

z negatywnymi myślami i nastrojem oraz brakiem motywacji do działania. W 2018 r. 

spotkania prowadzone były przez psychologa ośrodka i odbywały się w budynku przy  

ul. Granicznej 8a.  

 

13.13. Pomoc mieszkaniowa  
 

W Gminie Miasta Tarnowa zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem reguluje 

uchwała nr XLIX/540/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2018-2022”. Natomiast realizację zadań nałożonych ustawowo umożliwia podjęta 

przez Radę Miejską w Tarnowie uchwała nr XXXIV/452/2009 z dnia 19 marca 2009 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Tarnowa (Dz. U. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 3652 z późniejszymi zmianami).  

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi ogółem 2 549 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni użytkowej 107 303 m2, w tym 418 lokali posiadających status lokali socjalnych 

 o łącznej powierzchni użytkowej 12 198 m² i 17 lokali posiadających status tymczasowych 

pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 228 m² .  

Lokale te położone są w 121 budynkach stanowiących w 100% własność gminy oraz w 125 

budynkach stanowiących własność gminy i osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowe). 

Zasobem zarządza Miejski Zarząd Budynków Spółka z o. o. w Tarnowie, którego 

zakres działania ogranicza się do sprawowania zwykłego zarządu nad budynkami 

stanowiącymi mienie komunalne gminy. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 

pokrywane są z wpływów czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które w całości 
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pozostają w dyspozycji zarządcy. Ponadto w 2018 r. dodatkowe źródło finansowania 

stanowiły wpłata właściciela spółki na pokrycie udziałów objętych w podwyższonym kapitale 

zakładowym (uchwała nr XXXIX/543/13 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12.09.2013r.),  

a także środki z podpisanych umów na dofinansowanie Przestrzeni Regionalnej – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, 

dotyczące poniższych zadań: 

1. renowacja budynku Rynek 7 (2019-2020); 

2. renowacja budynku przy ul. Spytki 1A wraz z otoczeniem budynków: Spytki 1A  

i Spytki 1C (2019-2020); 

3. rewitalizacja budynku przy ul. Wekslarskiej nr 2 (2018-2020); 

4. rewitalizacja ciągu budynków położonych przy ul. Żydowskiej nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 15 (2017-2020). 

 

Wpływy i wydatki w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Tarnowa 
Wyszczególnienie 2018 r.  

Należne wpływy z lokali mieszkalnych (zł) 

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu (zł)                  

SALDO 

Pokrycie kosztów należnymi wpływami w % 

6.680.657 

8.326.404 

                           - 1.645.747 

80,23% 

Należne wpływy z lokali użytkowych (zł) 

Koszty utrzymania lokali użytkowych (zł) 

SALDO 

3.698.774 

1.510.953 

2.187.821 

Rzeczywiste wpływy z lokali mieszkalnych (zł) 

Ściągalności czynszów z lokali mieszkalnych w % 

6.605.627 

98,87% 

Rzeczywiste wpływy z lokali użytkowych (zł) 

Ściągalności czynszów z lokali użytkowych w % 

3.653.473 

98,77% 

Dane dot. wielkości zasobu oraz wpływów i wydatków w mieszkaniowym zasobie GMT zostały 

przekazane przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  

 

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje stawka czynszu w wysokości 6,70 zł. za 1 m² 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych z wyłączeniem lokali socjalnych. Może ona być 

obniżona maksymalnie o 45% przy uwzględnieniu czynników obniżających, tj. położenie 

lokalu, wyposażenie itp. Natomiast za 1 m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych  

i tymczasowych pomieszczeń obowiązuje stawka czynszu w wysokości 1,84 zł.  

 

Wynajem lokali mieszkalnych i realizacja wyroków eksmisyjnych 

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych należących do gminy reguluje ww. uchwała  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Tarnowa, która określa między innymi wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy 

czyniący starania o wynajem lokalu.  

 

Realizacja uchwały w 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2018 r. 

1. Liczba wniosków złożonych w danym roku : 

- o wynajem lokalu na czas nieoznaczony 

- o wynajem lokalu socjalnego  

 

122 

40 

2. 

 

Liczba umieszczonych na listach osób uprawnionych do 

wynajmu lokalu: 

- na czas nieoznaczony 

- socjalnego  

 

 

65 

42 
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3. 

 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych w trybie 

szczególnym /uprawnienie do wynajmu lokalu na czas 

nieoznaczony/ 

26 

4. Ilość skierowań wydanych w danym roku 25 

5. 

 

Skreślenia z list z uwagi na niespełnianie kryteriów uchwały przy 

ponownej weryfikacji przed skierowaniem do wynajmu lokalu 
7 

 

4 lipca 2018 r. opracowano listy osób uprawnionych do wynajmu lokali mieszkalnych 

z zasobów gminy, na których ujęto łącznie 101 wnioskodawców, z czego 59 do wynajmu 

lokali na czas nieoznaczony oraz 42 do wynajmu lokali socjalnych. Listy zostały opracowane 

z wniosków, które wpłynęły w 2017 r. Ponadto w dniu 22 listopada 2018 r. opracowano listę 

dodatkową osób uprawnionych do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony, obejmującą 

sześcioro wnioskodawców. Lista ta została opracowana z wniosków złożonych od 1 stycznia 

2018 r. do 31 października 2018 r. przez osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych 

Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178.  

O kolejności realizacji list osób uprawnionych do wynajmu lokali z mieszkaniowego 

zasobu gminy decyduje system punktacji zgodny z zasadami określonymi w załączniku do 

ww. uchwały. Ponadto 26 wnioskodawców uzyskało uprawnienie do otrzymania lokalu na 

czas nieoznaczony w trybie szczególnym (osoby te nie są objęte listami). 

Pozostałe wnioski złożone w 2018 r. będą ostatecznie rozpatrzone do 30 czerwca 2019 

roku.  

31 grudnia 2018 r. na wynajem lokalu na czas nieoznaczony oczekiwało łącznie 85 

wnioskodawców ujętych na listach osób uprawnionych do wynajmu takiego lokalu w latach 

2012 – 2018. Natomiast na wynajem lokalu socjalnego oczekiwało łącznie 141 

wnioskodawców ujętych na listach osób uprawnionych do wynajmu takiego lokalu w latach 

2010 – 2018.  

Do końca 2018 r. zrealizowano łącznie 20 wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego 

na czas nieoznaczony z tytułu niskich dochodów i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 

oraz pięć wniosków o wynajem lokalu socjalnego z tytułu bardzo niskich dochodów. W 2018 

r. siedmioro wnioskodawców skreślono z list uprawnionych do wynajmu lokali mieszkalnych. 

W 2018 r. wpłynęły łącznie 162 wnioski, z czego 122 o wynajem lokalu na czas 

nieoznaczony (w tym 1 został wycofany przez wnioskodawcę) i 40 o wynajem lokalu 

socjalnego (w tym jeden został wycofany przez wnioskodawcę).  

Oprócz wynajmu lokali na czas nieoznaczony na rzecz osób objętych listą, gmina 

realizuje również wynajem takich lokali osobom uprawnionym w trybie szczególnym (osoby 

te nie są wykazywane na przedmiotowych listach). Oczekujących na wynajem lokalu na czas 

nieoznaczony w tym trybie było 55 wnioskodawców.  

Podsumowując: na koniec 2018 r. na wynajem lokalu na czas nieoznaczony 

oczekiwało łącznie 140 wnioskodawców, a na wynajem lokalu socjalnego oczekiwało 141 

wnioskodawców. Powyższe osoby zostały uprawnione do wynajmu lokali na podstawie 

przepisów ww. uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa.  

Ponadto lokale na czas nieoznaczony wynajmowane są również jako lokale zamienne 

na rzecz rodzin zamieszkujących w budynkach komunalnych np. przeznaczonych do remontu, 

z uwagi na planowane przez miasto inwestycje lub gdy zachodzi konieczność opróżnienia 

lokali położonych w gminnych budynkach szkół, placówek oświatowych czy w przypadku 

zapewnienia lokalu w związku z klęską żywiołową. W 2018 r. wydano jedno skierowanie do 

objęcia tej kategorii lokalu z tytułu zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na utworzenie 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży rodzin zamieszkujących okolice ul. 
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Spytki w Tarnowie. Na koniec 2018 r. na wykwaterowanie z lokalu mieszkalnego z tytułu 

planowanej sprzedaży budynku oczekiwała jedna osoba.  

Osoby, które uzyskały uprawnienie do lokalu socjalnego w wyroku sądowym, 

uprawnione są do zawarcia umowy najmu bez uprzedniego objęcia listą. W tym przypadku  

o kolejności realizacji wyroków decyduje nie tylko data wpływu wyroku i liczba 

odzyskiwanych lokali socjalnych, ale również metraż tych lokali czy też porozumienia  

z wierzycielami.  

Na 31 grudnia 2017 r. łączna liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych 

wynosiła 125. W 2018 r. wpłynęło 47 wyroków eksmisyjnych, przy czym zrealizowano 55 z 

nich. Tym samym do realizacji na koniec 2018 r. pozostało 117 wyroków orzekających 

eksmisję, z czego 103 z prawem oraz 14 bez prawa do lokalu socjalnego, które wpłynęły od 

wierzycieli z różnych zasobów. Ponadto gmina, po wezwaniu przez komornika sądowego 

realizującego wyrok, może być jeszcze zobowiązana do zapewnienia 6 tymczasowych 

pomieszczeń na rzecz osób objętych wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego 

lub zamiennego. Należy zaznaczyć, że w przypadku orzeczonych sądownie wyroków 

eksmisyjnych, w których sąd przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego, przy braku ich 

realizacji właścicielowi lokalu przysługuje od gminy pełne roszczenie odszkodowawcze.  

W 2018 roku gmina z tego tytułu wypłaciła odszkodowanie w wysokości 5 737,37 zł.  

Zapisy ww. uchwały określają również zasady postępowania w przypadku zamian 

lokali oraz w zakresie regulacji tytułów prawnych do lokali należących do gminy. W 2018 r. 

rozpatrzono i pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski o zamianę lokali między stronami. 

Wpłynęły 3 wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na zajmowane bez 

tytułu prawnego lokale mieszkalne i stan ten zalegalizowano poprzez zawarcie umowy najmu. 

Wpłynęło również 9 wniosków o przywrócenie tytułu prawnego osobom, którym 

wypowiedziano najem z uwagi na zadłużenie, a które spłaciły zadłużenie oraz wpłaciły kaucje 

za lokale. Pozytywnie załatwiono 7 wniosków, 1 pozostał do rozpatrzenia, natomiast 1 został 

pozostawiony bez rozpoznania z uwagi na zgon wnioskodawcy. O uznanie wstąpienia  

w najem lokalu po zmarłym najemcy wpłynęło 25 wniosków, z czego uznano 19 wstąpień  

w najem, 3 wnioski rozpatrzono odmownie, a 3 pozostały do rozpatrzenia.  

Uwzględniając ustawowy obowiązek gmin w zakresie tworzenia warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, aby go w pełni zrealizować, 

Gmina Miasta Tarnowa na koniec 2018 r. winna zapewnić łącznie 258 lokali socjalnych (117 

lokali socjalnych z tytułu realizacji sądowych wyroków eksmisyjnych i 141 lokali socjalnych 

na rzecz wnioskodawców objętych listami uprawnionych do wynajmu takiego lokalu) oraz 

141 lokali na czas nieoznaczony (85 na rzecz wnioskodawców objętych listami uprawnionych 

do wynajmu takiego lokalu, 55 na rzecz wnioskodawców uprawnionych w trybie 

szczególnym i 1 z tytułu zapewnienia lokalu zamiennego).  

Ponadto gmina, po wezwaniu przez komornika sądowego realizującego wyrok, może 

być jeszcze zobowiązana do zapewnienia 6 tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób 

objętych wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego. 

 

Liczba osób oczekujących na wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu  

Gminy Miasta Tarnowa (stan na 31 grudnia 2018 roku) 

l.p Tytuł uprawnienia Ilość wnioskodawców 

oczekujących na realizację 

1 Lista osób uprawnionych do wynajmu lokalu na czas 

nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 

Tarnowa. 

85 

2. 
Lista osób uprawnionych do wynajmu lokalu na czas 

nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
55 
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Tarnowa w trybie szczególnym. 

3. Lokal zamienny z tytułu wykwaterowania z budynku 

przy ul. Św. Ducha 5 przeznaczonego do zbycia przez 

Gminę Miasta Tarnowa 

 

1 

4 

Lista osób uprawnionych do wynajmu lokalu 

socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 

Tarnowa. 

141 

5. Sądowe wyroki eksmisyjne 117 

 

Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234  

z późniejszymi zmianami) o konieczności uchwalenia przez gminę wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym i w związku z dezaktualizacją „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2013 – 

2017”, opracowano kolejny program w przedmiocie sprawy obejmujący lata 2018 – 2022. 

Program ten został przyjęty uchwałą nr XLIX/540/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

1 marca 2018 r. i zawiera najistotniejsze cele oraz kierunki działania służące rozwiązywaniu 

problemów mieszkaniowych w ramach gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

W ww. programie zostało ujętych szereg zadań i inwestycji mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Większość 

zapisanych zadań była realizowana w latach obowiązywania poprzednich programów i nadal 

jest kontynuowana. Do ważniejszych rozpoczętych inwestycji należy zmiana ogrzewania 

lokali mieszkalnych z paliwa stałego na centralne ogrzewanie systemowe lub etażowe 

gazowe, którą realizuje Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  

W 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 2.496,4 tys. zł, z czego wykonano 

m.in.: 

• zmianę systemu ogrzewania (likwidacja pieców opalanych węglem na centralne 

ogrzewanie z sieci MPC) budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych  

(w których Gmina Miasta Tarnowa nadal posiada udziały). Inwestycja objęła budynki 

komunalne przy ul. Żydowskiej nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, Westwalewicza nr 4, 

Kołłątaja 3, Św. Ducha 11 oraz wspólnot mieszkaniowych przy ul. Bema 22 - Urszulańskiej 

12, Elektrycznej 55 i 57, Limanowskiego 8, Warzywnej 5. 

• docieplenie budynków komunalnych przy ul. Polnej 11 i Spytki 1A, które wykonano 

w ramach projektu: „Renowacja budynku przy ul. Spytki 1A wraz z otoczeniem budynków 

przy ul. Spytki 1A i Spytki 1C (2019-2020) oraz wspólnot mieszkaniowych przy ul. 

Limanowskiego 8, Wieniawskiego 6, Krakowskiej 27” (finansowane z funduszu 

remontowego wspólnot mieszkaniowych, koszty nieuwzględnione w nakładach na inwestycje 

– jw.). 

W ramach remontów i modernizacji wykonano: 

• remonty pustostanów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg  

i posadzek; 

• remonty instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, 

osuszanie budynków, roboty dekarskie, uszczelniania kominów i inne na kwotę 3.618 

tys. zł. 

W ramach podpisanych umów na dofinansowanie programu osi priorytetowej 11 - 

Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 wykonano: 

• rewitalizację ciągu budynków położonych przy ul. Żydowskiej nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

11, 13, 15 (2017-2019) na kwotę 365.722 zł; 

• rewitalizację budynku przy ul. Wekslarskiej nr 2 (2018-2020) na kwotę 60.000 zł. 
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Równocześnie z uwagi na pogłębiający się problem rosnącego zapotrzebowania na 

lokale dla mniej licznych gospodarstw domowych oraz dla osób niepełnosprawnych podjęte 

zostały działania w celu dostosowania w tym zakresie mieszkaniowego zasobu gminy.  

Ponadto gmina nawiązała współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu 

przystosowania lokali na potrzeby osób niepełnosprawnych. W 2018 roku największa 

spółdzielnia na terenie Tarnowa, tj. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła 

planowanie i projektowanie nowego budynku mieszkalnego z pulą lokali przystosowanych na 

potrzeby osób niepełnosprawnych.  

Należy podkreślić, że Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. oraz działające na terenie 

miasta spółdzielnie mieszkaniowe w miarę istniejących możliwości likwidują ewentualne 

utrudnienia występujące w budynkach i w ich najbliższej okolicy, które ze względu na 

rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę 

ruchu osobom z niepełnosprawnością.  

Wszystkie wymienione powyżej inwestycje zostały sfinansowane ze środków MZB, 

nie obciążają budżetu gminy. 

 

13.14. Sami-Dzielni - nowe standardy mieszkalnictwa 

 

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

Gmina Miasta Tarnowa jest partnerem we wspólnej realizacji projektu pn. „Sami-

Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II oś priorytetowa 

– „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.8 

„Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”. Liderem projektu jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a partnerem spoza sektora finansów 

publicznych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 

Koło w Tarnowie. 

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania 

mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form 

zdeinstytucjonalizowanych. Standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem 

niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie „Ogólnoeuropejskie 

wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności” oraz będzie uwzględniał rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa 

wspomaganego, wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV osi priorytetowej 

POWER. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 POWER poprzez 

opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, 

umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co 

najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głucho-

niewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym 

psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie rozumiane jako posiadanie 

zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca 

zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego.  

Grupę docelową projektu stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, których właściwość miejscowa obejmuje województwo małopolskie. W ramach 

projektu wsparciem objętych jest 5 gminnych JST z obszaru województwa małopolskiego, 

zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-demograficznej (w których występują 

zdiagnozowane potrzeby w zakresie obszaru wsparcia projektu), w których pilotażowo 

wdrożony zostanie standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób  
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z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowany  

w ramach projektu.  

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.03.2022 r. Wartość projektu: 

10.175.999,95 zł, w tym dla Gminy Miasta Tarnowa: 201.817 zł. 

W 2018 r. w ramach I etapu projektu opracowano standard usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osiągnięto zatem I kamień 

milowy projektu i wskaźnik produktu, tj. liczbę opracowanych standardów na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług. 

 

13.15. CRSiZ-ZAZ Słoneczne Wzgórze 
 

Projekt „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej Zakładzie Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórze” 

Projekt adresowany jest do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia z terenu 

Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa 

201 osób niepełnosprawnych poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających szanse tych 

osób na zatrudnienie na stanowiskach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb  

i możliwości. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2018-2020.  

W ramach projektu realizowanych jest szereg działań wspierających osoby 

niepełnosprawne. 

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników poprzez prowadzenie diagnozy 

funkcjonalnej opracowanej przez zespół składający się z psychologa i terapeuty 

zajęciowego. W 2018 r. diagnozę przeprowadzono u 78 osób niepełnosprawnych. 

2. Trening umiejętności społecznych nakierowany na rozwój i doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych. W 2018 r. działaniem objęto 29 osób niepełnosprawnych. 

3. Wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach warsztatów terapii 

zajęciowej, polegające na prowadzeniu dodatkowych zajęć terapeutyczno- 

rehabilitacyjnych zwiększających kompetencje osób niepełnosprawnych. W 2018 roku 

dodatkową rehabilitacją w warsztatach terapii zajęciowej objęto 15 osób 

niepełnosprawnych. 

4. Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie  

z wymogami lokalnego rynku pracy. W 2018 r. w kursach i szkoleniach uczestniczyło 

50 osób niepełnosprawnych. 

5. Poradnictwo i pośrednictwo pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, który 

udziela pomocy osobom niepełnosprawnym między innymi w dokonaniu wyboru 

zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami. W 2018 r. ze wsparcia doradcy 

zawodowego skorzystało 78 osób niepełnosprawnych. 

6. Staże zawodowe umożliwiające praktyczną naukę zawodu, pozwalające osobom 

niepełnosprawnym na zdobycie doświadczenia zawodowego. W 2018 r. ze staży 

zawodowych skorzystały 23 osoby niepełnosprawne. 

7. Zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej na stanowiskach dostosowanych do 

potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. W 2018 r. w zakładzie aktywności 

zawodowej, który jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, 

zatrudnionych zostało w ramach projektu łącznie 18 osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osób zaliczonych do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 

upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 

8. Prowadzenie mieszkania wspomaganego, które ma na celu przygotowanie osób 

niepełnosprawnych w nim przebywających do prowadzenia samodzielnego życia. 
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W 2018 r. ze wsparcia udzielanego przez opiekunów mieszkania i psychologa 

skorzystały 3 osoby niepełnosprawne. 

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w latach 2018-2022 oszacowano na 

poziomie 6.521.487,00 zł, w tym dofinansowanie na 5.963.943,00 zł. W 2018 r. na realizację 

projektu poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.084.426,34 zł, w tym 647.839 zł zostanie 

sfinansowane ze środków zewnętrznych. 

W 2018 roku na inwestycję wydatkowano 10 053 848,37 zł. Inwestycja wieloletnia została 

zrealizowana. Zadanie obejmowało rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku byłego 

internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 

Słoneczne Wzgórze, świadczącego usługi noclegowo-gastronomiczne wraz z usługami 

opiekuńczo – rehabilitacyjnymi w trybie dziennym i dobowym, dostosowanymi dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych, wraz z zakupem i montażem dźwigów, 

platformy schodowej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.  

Projekt Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze 

jest odpowiedzią miasta na zdiagnozowane, na etapie opracowania gminnego programu 

rewitalizacji, występujące na obszarze rewitalizacji problemy społeczne związane  

z bezrobociem – w szczególności osób niepełnosprawnych, i bezradnością społeczną osób 

niesamodzielnych, głównie starszych. 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach osi priorytetowej 11 – „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 kwietnia 2018 roku. 

Całkowita wartość projektu to 11 432 055,19 zł, współfinansowanie UE wynosi 5 836 963,37 

zł, a współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 897 994,37 zł, co łącznie stanowi  

6 734 957,74 zł dofinansowania zewnętrznego (75% wartości wydatków kwalifikowalnych; 

25% poniesionych wydatków zapewnia GMT).  

Projekt został zrealizowany w budynku dawnego internatu położonego przy ul. 

Sanguszków 28A w Tarnowie, na terenie pałacowo-parkowym w tzw. „południowej strefie 

rekreacyjnej” miasta, na części działki numer 1/51 obręb 264, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Tarnowa, z towarzyszącą infrastrukturą: chodnikami, drogą dojazdową oraz terenem, 

na którym powstał parking. Jest to kompleks składający się z trzech segmentów połączonych 

przewiązką, tworzących kształt litery „H”, w tym są dwa budynki dwukondygnacyjne 

mieszkalne bez podpiwniczenia oraz jeden parterowy podpiwniczony, kuchenno-żywieniowo-

świetlicowy. Powyższe budynki połączone są podpiwniczoną przewiązką. Zakres projektu 

obejmował wszelkie inwestycje niezbędne do doprowadzenia obiektu byłego internatu 

szkolnego do stanu umożliwiającego oddanie go na cele działalności 2 operatorów 

prowadzących, istotne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta, działania 

społeczne: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - ZAZ Słoneczne Wzgórze  

i Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych  

w subregionie tarnowskim (SCWONON) – Bezpieczna Przystań. Działania ZAZ-u kierowane 

są do osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji zawodowej (prowadzenie usług 

hotelarskich i uzupełniających, jak usługi gastronomiczne, organizacja przyjęć 

okolicznościowych, konferencji, obsługa imprez plenerowych, a także zagospodarowanie 

zieleni, nasadzeń, pielęgnacja parków i ogrodów oraz niespecjalistyczne sprzątanie budynków 

i obiektów przemysłowych), a Subregionalnego Centrum do osób niesamodzielnych i ich 

nieformalnych opiekunów (spotkania, warsztaty i szkolenia dla opiekunów osób 
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niesamodzielnych w ramach wsparcia psychologicznego oraz doraźne wsparcie medyczne  

i niezbędne terapie ruchowe dla osób niesamodzielnych, które mogą pozostać na miejscu  

w okresie do 2 tygodni w ramach tzw. usługi wytchnieniowej dla ich opiekunów). 

W szczególności zakres prac obejmował: prace budowlane, instalacyjne oraz różnego rodzaju 

działania dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wraz 

z odpowiednim wyposażeniem obiektu w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 

budynku. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 roku i zakończyły się z końcem roku 2018. 

Uroczyste otwarcie działalności obu podmiotów nastąpiło w styczniu 2019 roku.  

Dzięki realizacji ww. projektu Gmina Miasta Tarnowa dysponuje obecnie w pełni 

odnowioną infrastrukturą, dostosowaną do osób niepełnosprawnych i starszych, z której 

korzystać mogą zarówno osoby ze środowiska lokalnego (usługi cateringowe, ogrodnicze, 

organizacja imprez rodzinnych i wesel, rodziny osób niesamodzielnych, osoby starsze), jak  

i goście z województwa małopolskiego czy nawet dalszych regionów kraju. Dzięki pracy 

osób zatrudnionych w ZAZ-ie w usługach noclegowo-gastronomicznych czy ogrodniczych na 

lokalnym rynku tworzone są mechanizmy rozwojowe dla współpracy tych środowisk  

i wypracowanie dokładnych narzędzi. W znaczący sposób podniesiona została estetyka 

przestrzeni w tym rejonie (Park Sanguszków), jak też wzrosło bezpieczeństwo i komfort jej 

użytkowania, a to powinno wpłynąć pozytywnie na przyciągnięcie mieszkańców do spędzania 

wolnego czasu w parku jako miejscu spotkań/zabaw/rekreacji dla osób starszych  

i rodzin z dziećmi. Przewiduje się, że w wyniku działań podejmowanych przez zatrudnione w 

CRSiZ – ZAZ Słoneczne Wzgórze osoby nastąpi ożywienie pod względem wypoczynkowo-

rekreacyjnym, jak i kulturalnym tego pięknego, acz niewykorzystującego w pełni swego 

potencjału, Parku Sanguszków. 

Projekt adresowany jest do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia  

z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego, w szczególności z powodu niepełnosprawności.  

W 2018 roku w wyniku indywidualnej diagnozy potrzeb przeprowadzonej u 78 osób 

niepełnosprawnych i wsparciu wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, dokonanych przez 

zespół psychologa, terapeuty oraz doradcy zawodowego: 

• 29 osób skierowano na trening umiejętności społecznych nakierowany na rozwój  

i doskonalenie umiejętności interpersonalnych;  

• 50 osobom umożliwiono podniesienie kwalifikacji zawodowych w szkoleniach;  

• 23 osoby miały możliwość praktycznej nauki zawodu w formie stażu zawodowego; 

• 3 osoby mogły przygotować się do prowadzenia samodzielnego życia, mieszkając w 

mieszkaniu wspomaganym; 

•  15 uczestników objęto dodatkową rehabilitacją prowadzoną w warsztatach terapii 

zajęciowej. 

Na najlepszych 18 uczestników projektu czekało zatrudnienie w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej na stanowiskach dostosowanych do potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych.  
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14. EDUKACJA  
 

14.1. Edukacja w liczbach 

Tarnów pełni funkcję ponadregionalnego ośrodka edukacji. Jego system oświaty jest 

bardzo zróżnicowany i zawiera większość placówek, o których mówi ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), obejmuje zarówno 

placówki publiczne, jak i niepubliczne.  

 

Liczba szkół i placówek oświatowych publicznych, dla których Gmina Miasta 

Tarnowa jest organem prowadzącym w roku 2018 

Typ szkoły/placówki 2018 

Przedszkola publiczne 24 

Szkoły podstawowe 13 

Licea ogólnokształcące 6 

Zespoły szkół 14 

Szkoły specjalne 3 

Pozostałe placówki 5 

Razem 65 

      Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Liczba szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2018 roku 

Wyszczególnienie 2018 

Przedszkola 18 

Punkty przedszkolne 2 

Szkoły podstawowe 8 

Szkoły podstawowe specjalne 2 

Gimnazja 10 

Gimnazja specjalne 2 

Licea ogólnokształcące dla młodzieży 2 

Technika dla młodzieży 1 

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 2 

Szkoły zawodowe specjalne 2 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 1 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 4 

Szkoły policealne 15 

Bursy 3 

Poradnie 4 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 1 

Ogółem: 77 

       Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

W 2018 r. w szkołach publicznych kształciło się 16.954 uczniów, czyli o 580 uczniów 

mniej niż rok wcześniej (w 2017 r. - 17.534 uczniów). Zmniejszająca się od kilku lat liczba 

uczniów tarnowskich szkół związana jest głównie z niżem demograficznym. Zjawisko to  
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w ostatnich latach jest szczególnie widoczne w szkołach podstawowych i szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

  

Liczba dzieci i młodzieży uczącej się w tarnowskim systemie edukacji ogółem  

w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

Typ składowej 2017/2018 2018/2019 

Publiczne 

Przedszkola 3.177 3.102 

Szkoły podstawowe 6. 030 6.854 

Gimnazja/ oddziały gimnazjalne 1. 961 931 

Szkoły ponadgimnazjalne 9.357 9.169 

Suma 20 525 20 056 

Szkoły policealne i dla dorosłych 
318 277 

Szkoły specjalne 
337 247 

Niepubliczne 

Przedszkola 892 946 

Szkoły 5.522 5.214 

Suma 6.414 6.160 

Uczelnie wyższe 5.626 5 614 

Suma końcowa 33. 260 32.354 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Rekrutacja do tarnowskich przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2018/2019 po raz kolejny była przeprowadzona z zastosowaniem elektronicznego systemu 

naboru. Natomiast nabór do szkół podstawowych przeprowadzony został w oparciu  

o rekrutację tradycyjną, tzn. w formie papierowej. W związku z reformą oświaty nie 

dokonywano naboru do oddziałów gimnazjalnych i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.  

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazja, które przestaną 

istnieć 1 września 2019 roku. 

Łączna liczba dzieci przyjętych do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 

wyniosła 3.102, w tym 856 dzieci sześcioletnich, 798 dzieci pięcioletnich, 734 dzieci 

czteroletnich, 656 dzieci trzyletnich i 40 dzieci mniej niż trzyletnich. W 2018 r. obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego w 24 przedszkolach publicznych realizowało 856 

dzieci sześcioletnich. Tarnowskie szkoły podstawowe zapewniły miejsca wszystkim chętnym 

dzieciom. 

We wszystkich niepublicznych jednostkach systemu oświaty w 2018 r. kształciło się 

średnio miesięcznie 5 214 uczniów (w 2017 r. – 5 522), czyli o 308 uczniów średnio 

miesięcznie mniej niż w roku poprzednim. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 

średnio miesięcznie 946 dzieci (w 2017 r. – 892). Liczba uczniów niepublicznych jednostek 

systemu oświaty ogółem w roku bieżącym spadła w porównaniu do roku ubiegłego. 

Liczba studentów tarnowskich szkół wyższych w 2018 r. wyniosła 5 614,  

w porównaniu z rokiem ubiegłym utrzymuje się na podobnym poziomie (2017 r. - 5.626 

studentów). 
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Liczba studentów tarnowskich szkół wyższych w 2018 r. 

L.p. Nazwa uczelni 2018 

1 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa 
4 003 

2 

Małopolska Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna 
670 

3 

Wyższa Szkoła Biznesu, National-

Louis University - Wydział 

Zamiejscowy w Tarnowie 

92 

4 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - 

Wydział Teologiczny 

Sekcja w Tarnowie 

96 

5 Tarnowska Szkoła Wyższa 627 

6 Wyższe Seminarium Duchowne 126 

Razem 5 614 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa w oparciu o dane z wyższych uczelni 

 

Na sześciu tarnowskich uczelniach w trakcie roku akademickiego (stan na  

31.12.2017 r.) kształciło się 5 626 studentów. Obecnie w szkołach wyższych studiuje 5 614 

osób (stan na 31.12.2018 r.). Największa z nich - PWSZ, kształci w szerokim zakresie 

obszarów nauki, obejmujących kierunki humanistyczne i ekonomiczne, matematyczno-

przyrodnicze i techniczne, związane z ochroną zdrowia i kulturą fizyczną, a także artystyczne. 

Uczelnia znów jest najchętniej wybieraną wyższą szkołą zawodową w Polsce. 

Potwierdzeniem jest oficjalny komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

PWSZ na szczycie zestawienia znalazła się czwarty rok z rzędu. Zgodnie z „Informacją o 

wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/18” szkoła wyższa może pochwalić się 

najlepszymi wynikami naboru spośród wszystkich polskich wyższych szkół zawodowych.  

  

Liczba studentów tarnowskich szkół wyższych w 2018 r. wg rodzajów studiów 

Wyszczególnienie 

Studenci 

ogółem 

2018 r. 

studia licencjackie 

ogółem 

w tym 
3 007 

stacjonarne 1 969 

niestacjonarne 1 038 

studia inżynierskie 

ogółem 

w tym 
581 

stacjonarne 581 

niestacjonarne 0 

studia magisterskie 

ogółem 

w tym 
1 543 

stacjonarne 696 

niestacjonarne 847 

studia podyplomowe ogółem 483 

studia doktoranckie ogółem 0 

Razem: 5 614 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa w oparciu o dane z wyższych uczelni 
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Decydujący wpływ na jakość kształcenia ma kadra pedagogiczna, jej kwalifikacje, 

staż pracy i poziom awansu zawodowego oraz inne kompetencje zawodowe. Statystyczny 

nauczyciel tarnowski w roku szkolnym 2018/2019 to: nauczyciel wykwalifikowany  

z wykształceniem wyższym magisterskim, kobieta (77% K, 23% M) średnio z 18-letnim 

stażem pracy i ma najwyższy stopień awansu zawodowego (jest nauczycielem 

dyplomowanym – 66% zatrudnionych nauczycieli). Na dzień 31.12.2018 r. w tarnowskich 

jednostkach oświatowych zatrudnionych było łącznie 2918 nauczycieli. Liczba nauczycieli 

stanowiła 2704,84 etatów przeliczeniowych. 

14.2. Oferta edukacyjna Tarnowa 

Tarnowska edukacja stwarza tarnowianom oraz osobom spoza miasta atrakcyjną  

i różnorodną ofertę kształcenia. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Miasta Tarnowa była 

organem prowadzącym 65 placówek oświatowych publicznych. Szkoły podstawowe jako 

główne cele do realizacji w nowym roku szkolnym przyjęły: zapewnienie pełnej opieki 

świetlicowej i organizację zajęć dodatkowych. Do głównych celów postawionych przed 

szkołami ponadgimnazjalnymi zaliczyć należy utrzymanie na wysokim poziomie kształcenia 

w liceach ogólnokształcących, a także dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego. Zmiany 

nastąpiły w sieci niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Ich liczba z 74 działających  

i pobierających dotację z budżetu gminy w 2017 r. zwiększyła się do 77 na koniec 2018 r.  

W 2018 roku na terenie Tarnowa powstały i pobierały dotację z budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa następujące placówki: Tarnowskie Przedszkole Montessori, Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego ZKS Unia Tarnów oraz Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia przy 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Libertia”. 

11-12 kwietnia 2018 r. odbyły się XV Miejskie Targi Edukacyjne, zorganizowane 

przez Wydział Edukacji przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

Ochotniczych Hufców Pracy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 

Pracy w Tarnowie. Targi odwiedziło blisko 1550 uczniów z 29 gimnazjów z całego 

subregionu i 16 z terenu Gminy Miasta Tarnowa. W ciągu dwóch dni rozdano 500 

informatorów. Podczas Targów zorganizowano zajęcia informacyjno-doradcze, warsztaty: 

„Gimnazjalisto – planuj przyszłość już dziś”, „Jak wybrać zawód”, „Moje decyzje – moja 

przyszłość”, „Poznajemy zawody”, w których wzięło udział 268 uczniów. Uczniowie 

skorzystali również z indywidualnych konsultacji i porad udzielanych przez doradców 

zawodowych w zakresie: określenia predyspozycji zawodowych, planowania kariery 

zawodowej, wyboru szkoły, tworzenia indywidualnego planu działania.  

Dnia 7 listopada 2018 r. po raz ósmy zorganizowano w III Liceum 

Ogólnokształcącym Tarnowskie Spotkania Edukacyjne dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych w formie targów. Około 150 osób skorzystało z szansy bezpośredniego 

kontaktu z 8 uczelniami (m.in. Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączy, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, 

Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie), które przygotowały profesjonalną ofertę. Pomocy w wyborze 

dalszego kierunku kształcenia udzielali nauczyciele w szkołach, doradcy zawodowi w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) w Tarnowie, ponadto - znajdujące się w strukturze OHP 

– Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biuro Pracy oraz Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej.  
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Od kilku lat miasto czyni starania o wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w celu 

podniesienia atrakcyjności szkół zawodowych, a także wyposażenia uczniów w kwalifikacje 

ułatwiające znalezienie miejsca na rynku pracy. Wyrazem tych działań są: 

1) Prowadzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w ZSO2, 

2) Kształcenie zawodowe w Tarnowie zlokalizowane w kilku nowoczesnych centrach: 

a. o charakterze mechaniczno-elektrycznym (Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego TCKPiU), 

b. kształcenia plastycznego (Zespół Szkół Plastycznych z możliwością kontynuacji na 

studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Instytut Sztuki), 

c. o charakterze budowlanym (Zespół Szkół Budowlanych we współpracy  

z Politechniką Krakowską - „Poligon Energooszczędności” jako element 

„Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego”). 

3) Nabywanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w projektach:  

a. „Omnibus budowlany”, realizowany w Zespole Szkół Budowlanych - budżet 

projektu wynosi 4 841 240,88 zł. Zajęcia w ramach projektu odbywają uczniowie 

Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i 

Słabo Słyszących. 

b. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, realizowany w Tarnowskim 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - budżet projektu wynosi  

8 641 380,00 zł. Zajęcia w ramach projektu odbywają uczniowie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu Szkół 

Technicznych, Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, Zespołu Szkół 

Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. 

Projekty „Omnibus budowlany” i „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 

wspierają edukację zawodową poprzez dofinansowanie: certyfikowanych kursów, 

certyfikowanych szkoleń, zajęć przygotowawczych na studia, stażów i praktyk  

w przedsiębiorstwach, zajęć wyrównawczych; uczniowie uzyskują dodatkowe kwalifikacje 

potwierdzone certyfikatami. Ponadto projekty zapewniają: opiekę wykwalifikowanego 

doradcy zawodowego, doświadczoną kadrę nauczycieli, wyjazdy zawodoznawcze do 

pracodawców, stypendium dla najlepszych uczniów w każdym roku szkolnym, nowoczesną 

bazę  

i wyposażenie techniczno – dydaktyczne. W projektach udział mogą wziąć uczniowie 

tarnowskich szkół: techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, 

szkół policealnych, uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Udział uczniów w projekcie 

„Ominibus budowlany” - ponad 600; „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” - 

ponad 4000. Wsparcie dla ucznia - stypendium stażowe – 1 500 zł na osobę za 150 godzin 

praktyki. W projekcie przewidziano 499 500 zł. Stypendia dla uczniów najzdolniejszych – 75 

uczniów po 600 zł miesięcznie przez dwa lata – 900 000,00 zł. 

c. Małopolska Chmura Edukacyjna – to przedsięwzięcie, które stanowi innowacyjną 

propozycję przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych 

przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w 

Małopolsce. W I etapie pilotażowym wzięły udział 3 tarnowskie szkoły: II LO w ZSO nr 2, 

IV LO w ZSO nr 1 i ZSB. Po doposażeniu w sprzęt – budżet to kwota prawie 374 tys. zł, w 

tym wkład GMT to 60 tys. złotych plus dodatkowe prace w kwocie ok. 30 tys. zł - w ramach 
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projektu zrealizowanych zostało 120 godzin zajęć on-line (po 30 godz. z obszarów 

tematycznych takich jak: informatyka, przedsiębiorczość, biologia, rozwijanie zainteresowań 

zawodowych i predyspozycji matematycznych w kontekście kompetencji naukowo-

technicznych) i 510 godzin zajęć kół naukowych (łącznie 17 kół naukowych po 30 godzin),  

a także warsztaty weekendowe i letnie na uczelniach wyższych (finansowane przez lidera 

projektu). Budżet „tarnowskiej” części projektu wyniósł ok. 100 tys. zł, w całości został on 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W II etapie od 2017 r. do 

ww. szkół dołączyły: I LO (doposażenie w sprzęt w 2018 r.), III LO, V LO, XVI LO, ZSM-E 

(doposażenie w sprzęt zakończono w X 2017 r.) - budżet to 1,55 mln złotych, w tym wkład 

GMT wynosi 155 tys. zł. Zajęcia w szkołach rozpoczynają się sukcesywnie po doposażeniu w 

sprzęt.  

d. Porozumienie patronackie zawarte z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  

w Tarnowie, obowiązujące od dnia 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. PWSZ obejmuje 

patronat nad klasami poszczególnych szkół: II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum 

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych. W dniu 04.09.2017 r. wprowadzono aneks do 

porozumienia patronackiego pomiędzy GMT, szkołą i PWSZ- obowiązujący od 04.09.2017 r. 

dla ZSO nr 2 i ZST. Na terenie PWSZ odbywają się zajęcia ćwiczeniowe (laboratoryjne), 

prowadzone przez nauczycieli uczelni – ilość grup, przedmiot i wymiar godzin zapisane są  

w porozumieniu. Terminy zajęć określają harmonogramy ustalone między PWSZ  

a poszczególną szkołą. 

4) Wspomaganie szkolnictwa zawodowego – kształcenie ustawiczne prowadzi się  

w formach:  

a. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, 

której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach  

w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Aktualnie realizowane 

są kursy w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych (monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych 712616, kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem  

i remontem instalacji sanitarnych, 708,7 godzin rocznie, liczba uczestników 24) oraz  

w Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

• technik usług fryzjerskich 514105 - kwalifikacja AU.21 Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich (1252 godziny rocznie, liczba uczestników 20), 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - kwalifikacja TG.07 

Sporządzanie potraw i napojów (656 godzin rocznie, liczba uczestników 20), 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - kwalifikacja TG.16. 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (570 godzin rocznie, liczba 

uczestników 20), 

• kierowca mechanik 832201 - kwalifikacja AU.04 Eksploatacja środków transportu 

drogowego (860 godzin rocznie, liczba uczestników 20). 

b. Kurs umiejętności zawodowych - realizowany w aktualnym roku szkolnym tylko w 

CKZiU - „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” (100 

godzin rocznie, liczba uczestników 7). 

 

Tarnów konsekwentnie wspiera edukację na każdym etapie kształcenia. Oferta 

edukacyjna uwzględnia preferencje dzieci, młodzieży i rodziców oraz zmiany w edukacji i na 

rynku pracy. Jej mocną stroną jest bogata oferta edukacyjna, wysoki nabór do szkół, 

wykraczanie poza obowiązkowe zadania edukacyjne, wspomaganie procesu edukacji  

i podwyższanie jego jakości poprzez realizację licznych programów i projektów oraz 

inwestowanie w lepszą bazę edukacyjną. 
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14.3. Edukacja, wychowanie i profilaktyka zagrożeń, opieka  

i bezpieczeństwo, programy edukacyjno-wychowawcze 
 

W roku szkolnym 2017/2018 priorytetami były: wspomaganie rozwoju dzieci i uczniów 

(uwzględnienie ich indywidualnych sytuacji ze zwróceniem uwagi na dziecko młodsze oraz 

przygotowanie do zmian w systemie edukacji), „edukacja włączająca” uczniów 

niepełnosprawnych, wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców, 

zwłaszcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z autyzmem.  

Celem stawianych co roku priorytetów jest wsparcie szkoły i rodziny w działaniach 

profilaktyczno-wychowawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, 

wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w szkołach i placówkach oświatowych, wspieranie 

zdrowia psychicznego oraz doskonalenie form doradztwa zawodowego. W działaniach 

wychowawczych kładzie się nacisk na wychowanie do wartości i patriotyczne.  
 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Tarnowski system oświaty zapewnia każdemu dziecku, w tym niepełnosprawnemu, 

uczęszczającemu do przedszkola, szkoły lub placówki, wsparcie w rozwoju i pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb w tym zakresie. Wspomaga pełny 

rozwój dzieci i uczniów, akcentuje „edukację włączającą” uczniów niepełnosprawnych. 

Kształcenie specjalne jest specyficzną formą wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami zachowania, deficytami rozwojowymi, psychofizycznymi lub 

schorzeniami. Stwarza odpowiednie warunki dla uczniów zdolnych. 

Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa, wspierających edukację uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należą: 

− sukcesywne wyposażanie przedszkoli i szkół w odpowiednie pomoce i technologie 

edukacyjne, 

− zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów, 

− wdrażanie projektów edukacyjnych, uwzględniających specjalne potrzeby tej grupy 

dzieci i młodzieży, 

− rozwijanie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 

7 lat w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii, 

− prowadzenie wielostronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych, oddziałach integracyjnych, specjalnych, 

nauczania indywidualnego, prowadzenie różnych form zajęć dla osób 

niepełnosprawnych, wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i socjoterapii, 

− usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

− zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do szkoły i przedszkola oraz zwrot kosztów indywidualnego dowozu 

dziecka jego rodzicom lub opiekunom.  

 

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa prowadzone są różnorodne działania i formy 

kształcenia specjalnego na rzecz tarnowskich dzieci i młodzieży, z których korzystają również 

rówieśnicy z gmin ościennych. Uczniowie ci otrzymują skierowania na cały okres kształcenia 

do odpowiednich oddziałów lub klas. Z uwagi na dzieci (w wieku 0 - 7 lat) zdiagnozowane,  

a potrzebujące specjalistycznej pomocy, działają w Tarnowie trzy Zespoły Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 18 przy ul. Westerplatte 10, 
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w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej 3 oraz od 1.09.2017 r.  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Romanowicza 9. 

 

Nadzorowane przez miasto placówki zajmujące się szkolnictwem specjalnym  

w latach 2017/2018 i 2018/2019 

Szkoły/Przedszkola 2017/2018 2018/2019 Uwagi 

Oddziały integracyjne Funkcjonują w czterech przedszkolach 

(nr 1, 14, 18 i 35), 

czterech szkołach podstawowych 

(nr 1, 3, 9, 11),  

dwóch oddziałach gimnazjalnych  

(w SP 1 oraz SPI 25) oraz 

jednej szkole ponadgimnazjalnej (XX LO). 

 

liczba oddziałów 52 53 

liczba uczniów 

ogółem 
913 881 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
218 220 

 

Oddziały specjalne dla uczniów autystycznych 
Oddziały specjalne dla uczniów 

autystycznych i dzieci z innymi 

niepełnosprawnościami (sprzężenia) 

istnieją w SOSW  

(19 oddziałów, 59 dzieci i uczniów) oraz  

w SP 11 (4 oddziały, 14 uczniów). 

W SOSW w każdej grupie liczącej 2-4 

dzieci jest co najmniej jedno dziecko  

z autyzmem. 

liczba oddziałów 19 23 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
74 75 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 

 

 

liczba oddziałów 48 51 

liczba uczniów 230 230 

liczba wychowanków 

w internacie 
54 42 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących  

i Słabo Słyszących 
 

liczba oddziałów 11 11 

liczba uczniów 54 50 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych W ZSSP funkcjonują oddziały specjalne 

dla dzieci i uczniów chorych, nauka przy 

łóżku dziecka. 

liczba oddziałów 6 6 
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liczba uczniów 1468* 819** 

W roku szkolnym 2017/2018, w związku  

z reformą szkolnictwa w ZSSP 

funkcjonowało 6 oddziałów: 1 oddz. 

przedszkola specjalnego (dzieci 3, 4, 5 i 6-

letnie łączone), 4 oddz. szkoły 

podstawowej (łączony kl. 4, łączony kl. 7, 

oddz. chirurgii dziecięcej kl. 1-3 i 5-6, 

oddz. wewnętrzny z laryngologią, 

okulistyką, ortopedią i rehabilitacją kl. 1-3 

i 5-6) oraz 1 oddz. łączony klas 

gimnazjalnych (kl. 2 i 3). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ZSSP 

funkcjonuje 6 oddziałów: 1 oddz. 

przedszkola specjalnego (dzieci 3, 4, 5 i 6-

letnie łączone), 4 oddz. szkoły 

podstawowej (łączony kl. 6, łączony kl. 7-

8, oddz. chirurgii dziecięcej kl. 1-3 i 4-5, 

oddz. wewnętrzny z laryngologią, 

okulistyką, ortopedią i rehabilitacją kl. 1-3 

i 4-5) oraz 1 oddz. łączony klasy 

gimnazjalnej (kl. 3). 
* Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w roku 

szkolnym 2017/2018, wyniosła ogółem 1.468. 

** Rzeczywista liczba uczniów, która przewinęła się przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych od 

1.09.2018 r. do 31.01.2019 r., wyniosła ogółem 819. 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Działania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie  

kształcenia specjalnego w 2017 i 2018 roku 

Działania 2017 2018 Uwagi 

Skierowania do wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 
33 42* 

Na podstawie opinii PPP. 

 

Skierowania do nauczania 

indywidualnego 
111 106 

Na podstawie orzeczeń do kształcenia 

specjalnego wydanych przez PPP 

i wniosków rodziców. 

Skierowania do oddziałów integracyjnych Na podstawie orzeczeń do kształcenia 

specjalnego wydanych przez PPP 

w Tarnowie i wniosków rodziców. 

liczba rozpatrywanych spraw 51 52 

liczba skierowań 51 52 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

Na podstawie opinii PPP i wniosków 

rodziców. Skierowania wydawane są 

tylko do szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Do szkół 

ponadgimnazjalnych naboru dokonuje 

szkoła. 

liczba skierowań 4 3 

skierowania do nauczania 

indywidualnego 
3 2 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

(SOSW) 
Na podstawie orzeczeń PPP i wniosków 

rodziców lub postanowień sądu. 

Skierowania wydawane są tylko do 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Do 

szkół ponadgimnazjalnych naboru 

liczba skierowań 31 36 

skierowania do zajęć 

rewalidacyjnych 
7 10 
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skierowania do nauczania 

indywidualnego 
9 3 

dokonuje szkoła. 

Resocjalizacja i socjoterapia Kierowanie do MOW w Polsce - na 

podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich w 

Tarnowie. 

Kierowanie do MOS na terenie kraju –

wyłącznie na podstawie orzeczeń PPP  

i wniosków rodziców. Starosta powiatu 

właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia, nieprowadzący 

ośrodka socjoterapii, kieruje ucznia do 

ośrodka wskazanego przez wnioskodawcę 

lub do najbliższego powiatu 

prowadzącego taki ośrodek. Starosta 

powiatu prowadzący MOS kwalifikuje 

wniosek w miarę wolnych miejsc  

w ośrodku i wydaje skierowanie. 

liczba rozpatrywanych spraw 24 18 

skierowania do Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych 
17 10 

skierowania do Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii 
3 2 

*liczba opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez Poradnie Pedagogiczno-

Psychologiczną w 2018 r. (obecnie Wydział Edukacji nie wydaje skierowań do wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka). 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana była w formie: zajęć rozwijających 

uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacji indywidualnej, zajęć 

specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, gimnastyki 

korekcyjnej, innych - warsztaty, porady i konsultacje. Wymienione formy zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miasta Tarnowa były realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem przydzielonych 

przez organ prowadzący dodatkowych godzin. Ponadto w trakcie roku szkolnego organ 

prowadzący przyznaje dodatkowe godziny na realizację nauczania indywidualnego, 

indywidualny program i tok nauki. 

W oparciu o miejskie badania ankietowe za rok szkolny 2017/2018, wykonane przez 

PPP na około 23.646 dzieci i młodzieży, w szkołach i placówkach publicznych objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną było 8.107 uczniów i przedszkolaków, czyli 34 % 

(2016/2017 – 46,1%).  
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Liczba uczniów w szkołach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 

Wyszczególnienie 

2016/2017 2017/2018 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

objętych 

ppp 

Objęci 

ppp % 

uczniów 

w szkole 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

objętych 

ppp 

Objęci 

ppp % 

uczniów 

w szkole 

Przedszkola 

publiczne 

- oddz. przedszk. 

przy SP 

3.168 1.504 47,5 4.057 1.044 26 

Szkoły 

podstawowe 
5.159 

8.074 45,8 

7.160 

19.859 36  Gimnazja 2.920 2.340 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 
9.543 10.089 

Razem: 20.790 9.578 46,1 23.646 8.107 34 

Tabela opracowana na podstawie analizy wypełnionych ankiet przez publiczne szkoły i przedszkola  

w Tarnowie za rok szkolny 2017/2018 - stan na 30.06.2018 r. Zagadnienie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej rozeznawano odpowiednio: w 2016/2017 – w 46 szkołach i 25 przedszkolach, w 2017/2018 – w 

43 szkołach i 25 przedszkolach. 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa w oparciu o dane z PPP 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają 

uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni we 

współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, 

szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa było:  

− logopedów – 67 osób na łączny wymiar 29,24 etatu,  

− doradców zawodowych – 15 osób na łączny wymiar 7,22 etatu,  

− psychologów – 38 osób na łączny wymiar 30,29 etatu,  

− pedagogów – 71 osób na łączny wymiar 52,74 etatu,  

− nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne – 118 osób na łączny 

wymiar 80,58 etatu. 

Istotną rolę w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odgrywają 

dwie funkcjonujące w Tarnowie miejskie poradnie pełniące rolę koordynującą, doradczą, 

szkoleniową; udzielają również pomocy psychologicznej i terapeutycznej.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami 

oświatowo-wychowawczymi w Tarnowie. Ponadto prowadzi diagnozę i orzecznictwo dzieci  

i uczniów słabo widzących i niewidomych z powiatu Dąbrowa Tarnowska. W roku szkolnym 

2017/2018 na wniosek rodziców i pełnoletnich uczniów poradnia wykonała 3215 diagnoz 
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specjalistycznych dzieci i młodzieży, wydała 925 opinii, natomiast Zespół Orzekający 

działający w poradni wydał 327 orzeczeń i 42 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju. Diagnozy dotyczyły zakresu psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego  

i doradztwa zawodowego badanych. Wykonano badania przesiewowe sześciolatków w 33 

tarnowskich przedszkolach w liczbie 828. 

Wydano 327 orzeczeń, w tym: kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego 213,  

z czego najliczniejsze są: 

− z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 36,  

− z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 14, 

− z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze) – 9, 

− z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 41,  

− autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 32 

− dzieci niesłyszące i słabo słyszące – 15, 

− dzieci niewidome i słabo widzące - 12, 

− z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją – 35.  

Najwięcej było orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego – 114. Znaczną liczbę 

stanowiły również orzeczenia dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 17.  

Ponadto wydano pisemne opinie, m.in. w sprawach: 

− odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 23, 

− dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

– 313, 

− udzielenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki (dzieci wybitnie 

uzdolnione) – 15, 

− objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu – 53, 

− objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce 

oświatowej – 329, 

− specyficznych trudnościach w uczeniu się – 132, 

− inne opinie o przebadanych – 44. 

 

Udzielanie pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 

2017/2018: 

1) Pomoc dzieciom i młodzieży 

 Opieka terapeutyczna była realizowana w ramach:  

− zajęć logopedycznych – 323 dzieci, 

− zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 353 uczniów,  

− terapii EEG Biofeedback - 59 dzieci, 

− terapią psychologiczną objęto – 27 klientów,  

− terapią z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – 16 uczniów, 

− socjoterapią objęto – 10 uczniów.  

Całościową terapią w II Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęto 13 

dzieci.  

Poradnia koordynuje na terenie Tarnowa kompleksową pomoc dla dzieci i ich rodzin  

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w ramach realizacji programu „Za życiem”. 

Program dedykowany jest dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

w wieku od 0 do 9. roku życia.  

W roku 2018 beneficjentami programu było 55 dzieci. Jak co roku zorganizowano  

w poradni zajęcia warsztatowe: „Pedagogiczna terapia grupowa z elementami metody 

Dennisona”.  
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W placówkach oświatowych zorganizowano warsztaty wspierające kompetencje 

społeczne uczniów:  

− „Kształtowanie umiejętności asertywnych”,  

− „Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje”,  

− „Lęki – jak sobie z nimi radzić?”, 

− warsztaty dla klas maturalnych „Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym?”, „Jak 

sobie radzić z trudnymi uczuciami?”, „Moja idealna klasa”, „Jak się teraz czuję i jak 

to wyrażam? – część I”, „Jakie to uczucie i jak sobie z nim poradzić? – część II”. 

− zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla uczniów w ramach interwencji kryzysowej. 

Z zakresu orientacji poradnictwa zawodowego przeprowadzono: 

− diagnozy specjalistyczne – 20 uczniów, 

− zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu – 318 uczniów,  

− zajęcia grupowe warsztatowe realizowane na terenie poradni i poza nią dla 552 

uczniów, 

− indywidualne porady zawodowe po badaniu i bez badań dla 614 uczniów, 

− wsparcie działań doradczych nauczycieli, wychowawców i rodziców – 176 osób. 

 

2) Pomoc rodzicom  

− konsultacje indywidulane dla rodziców na terenie poradni oraz placówek, 

− parady dla rodziców bez badań w liczbie 221, 

− cykl spotkań warsztatowych pn. „Szkoła dla rodziców” – 36 uczestników, 

− utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu,  

− organizacja punktu konsultacyjnego w trakcie konferencji „Życie na niebiesko – 

zrozumieć autyzm”, 

− przekazywanie na bieżąco porad dotyczących badanych dzieci i młodzieży, 

− przeprowadzanie prelekcji w placówkach oświatowych Tarnowa. 

 

3) Pomoc nauczycielom 

− konsultacje indywidulane dla nauczycieli na terenie poradni oraz placówek, 

− zajęcia warsztatowe pn. „Szkoła dla wychowawców”, 

− dyżur specjalistów poradni w ramach Tarnowskiego Tygodnia Autyzmu pn. „Meandry 

autyzmu” oraz wygłoszenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli w PP 14 pt. „Dziecko 

z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym”, 

− szkolenia rad pedagogicznych, 

− współtworzenie i modyfikowanie IPET-ów dla dzieci i uczniów posiadających 

orzeczenie do kształcenia specjalnego. 

Pracownicy poradni przez cały rok realizowali cykliczne spotkania dla pedagogów szkół  

i doradców zawodowych dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, interpretacji 

opinii i orzeczeń w sensie formalnym, wdrażali zmiany w przepisach z tego zakresu (sześć 

spotkań). Zorganizowano dwa spotkania z dyrektorami przedszkoli, cztery z dyrektorami  

i pedagogami szkół. Pracownicy systematycznie kontaktowali się z placówkami 

oświatowymi, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, dziećmi w celu wsparcia działań 

doradczych: psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych oraz z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna specjalizuje się w terapii  

i profilaktyce zaburzeń, mediacjach. Swoim działaniem obejmuje szkoły, a w nich uczniów  
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z terenu miasta Tarnowa. Z pomocy mogą korzystać rodzice i opiekunowie uczących się  

w Tarnowie uczniów, a także nauczyciele. Poradnia w roku szkolnym 2017/2018 

kontynuowała realizację sprawdzonych form pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami  

i nauczycielami, takich jak: konsultacje i porady, terapia indywidualna dzieci, młodzieży  

i rodziców, terapia małżeńska i systemowa terapia rodzinna. Pomoc udzielana grupowo – 

socjoterapia, a także terapia EEG Biofeedback jako metoda wspomagająca inne formy pracy  

z dziećmi i młodzieżą. Objętych działaniami Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-

Terapeutycznej było:  

a) 1399 dzieci i młodzieży, w tym:  

− terapią psychologiczną, w tym psychoterapią: 455 os., 

− socjoterapią: 33 os., 

− terapią logopedyczną: 16 os., 

− terapią dla zagrożonych uzależnieniami: 18 os., 

− EEG Biofeedback : 6 os., 

− innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym: 20 os., 

− zajęciami grupowymi prowadzonymi w szkołach i placówkach oświatowych (zajęcia 

profilaktyczne, zajęcia integracyjne): 684 os., 

− interwencją kryzysową: 18 os., 

− innymi formami pomocy indywidualnej: 10 os., 

− innymi formami pomocy grupowej (interwencje w szkole, zajęcia psychoedukacyjne  

w poradni dla uczniów): 124 os., 

− poradami bez badań: 15 os. 

b)  2000 osób dorosłych, w tym: 

− rodziców (terapia rodzinna, konsultacje wychowawcze): 602 os., 

− opiekunów prawnych lub realnych dzieci, wychowawców z placówki opiekuńczej, 

kuratorów sądowych (konsultacje, interwencje w sprawie dzieci i młodzieży): 20 os., 

− nauczycieli – 41 os., 

− rodziców uczestniczących w warsztatach, szkoleniach i wykładach podczas 

konferencji, szkoleń w szkołach: 782 os., 

− nauczycieli uczestniczących w warsztatach, prelekcjach, szkoleniach RP, wykładach: 

540 os., 

− pedagogów w zespołach superwizyjnych – 15 os.  

Najczęściej zgłaszane problemy obejmowały: trudności wychowawcze w radzeniu sobie  

z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży (ADHD, agresja, obniżony poziom rozwoju); 

zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży, zachowania lękowe własne i dziecka, ostre 

konflikty z obszaru okołorozwojowego, zachowania depresyjne i depresja, szczególnie  

w okresie adolescencji; pracę z ofiarami przemocy (sposoby rozładowania emocji swoich  

i dzieci, Niebieska Karta); relację małżeńską i partnerską (kryzys i konflikt; molestowanie 

seksualne dziecka).  

Poradnia w roku szkolnym 2017/2018 wspierała kompetencje wychowawcze rodziców  

i wychowawców poprzez warsztaty: 

− „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 

− „Czego boi się i dlaczego boi się nastolatek?”, 

− „Jak wspierać rozwój zbuntowanego nastolatka?”, 

− „Norma w rozwoju seksualnym dzieci w wieku przedszkolnym”, 

− „Integracja zespołu klasowego”, 

− „Formy i metody realizacji zaleceń z opinii psychologicznych”. 
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Ponadto Pałac Młodzieży wspiera dzieci i rodziców w zakresie różnorodnych form 

organizacji wolnego czasu, proponując na rzecz niepełnosprawnych m.in. arteterapię, zajęcia 

grupowe i indywidualne uczące radzenia sobie z trudnościami, słabościami, emocjami; 

udzielanie wsparcia; poznanie technik wzmacniania poczucia własnej wartości. 

 

Działania z zakresu wychowania, profilaktyki, opieki i bezpieczeństwa 

 

Systemowe działania z zakresu wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży na 

terenie Tarnowa nadzoruje Zespół Koordynujący obejmujący Specjalistyczną Poradnię 

Profilaktyczno-Terapeutyczną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Wydział Edukacji w 

Urzędzie Miasta Tarnowa. Ich efektem jest współpraca i większa integracja środowiska 

lokalnego w aktywności na rzecz wychowania młodego pokolenia. 

Od 2003 r. organizowane są przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną 

przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa działania systemowe, których 

celem jest współpraca z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.  

W ramach tych działań odbywają się m.in. Miejskie Konferencje Wychowawcze, dotyczące 

wychowania i profilaktyki zagrożeń, spotkania robocze, akcje społeczne na rzecz dzieci  

i młodzieży, tworzone są programy i zajęcia profilaktyczne w oparciu o bieżącą diagnozę 

zagrożeń.  

Priorytetowe działania obejmowały:  

1. W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się XXX Miejska Konferencja Wychowawcza pt. 

„Autoagresja – rzeczywista krzywda – symboliczne rany” (7.12.2017 r.), a w roku 

szkolnym 2018/2019 XXXI Miejska Konferencja Wychowawcza pt. „Moi rodzice się 

rozstają…Jak wspierać dziecko w kryzysie rodziny?” (10.10.2018 r.). 

2. 18 grudnia 2018 r. w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności 

Zawodowej Słoneczne Wzgórze odbyła się konferencja pn. „Depresja w rodzinie - rodzina 

w depresji”, która zgromadziła wielu uczestników zainteresowanych tematyką zdrowia 

psychicznego i wspieraniem rodziny. Organizatorami konferencji byli: Urząd Miasta 

Tarnowa, „Dom terapii” Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju oraz ARKA – 

Poradniana Specjalistyczna i Telefon Zaufania.  

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała w dniu 24.05.2018 r. spotkanie 

warsztatowe z przedstawicielami instytucji miejskich i organizacji pozarządowych.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji: MOPS w Tarnowie, 

Sąd Rejonowy w Tarnowie, CKiW OHP w Tarnowie, Ośrodek Adopcyjny w Tarnowie, 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie, Ich Lepsze Jutro, 

COPOW w Tarnowie. Uczestnicy spotkania przedstawili informacje o zakresie 

oferowanych usług i form pomocy dla dzieci i młodzieży. Wskazano na konieczność 

zintensyfikowania współpracy poszczególnych instytucji z poradnią w celu 

kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży.  

4. Z myślą o osobach niepełnosprawnych organizowane jest co roku szereg wydarzeń  

i imprez. W dniach 27.05. – 21.06.2018 r. odbyły się obchody Małopolskich Dni Osób 

Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim, z aktywnym udziałem w nim szkół  

i placówek oświatowych. Ponadto 25-27.11.2018 r. w Teatrze im. Ludwika Solskiego w 

Tarnowie odbył się XXIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Śpiewaj z nami”. Organizatorami festiwalu jest Specjalny Ośrodek 

Szklono – Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Bądźmy 

razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie. 
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5. Katolickie Centrum Edukacji Młodzież KANA w ramach otrzymanej dotacji z Gminy 

Miasta Tarnowa prowadziło całorocznie działające Centrum Systemowego Rozwoju. 

Projekt zakładał objęcie działaniem 80 dzieci, jednak ze względu na duże zainteresowanie 

na regularne zajęcia odbywające się w ramach projektu Centrum Systemowego Rozwoju 

przyjęto 119 kart zgłoszeniowych. Zrealizowano 50 cyklicznych spotkań edukacyjno-

sportowych, 22 spotkania rekreacyjno-szkoleniowe, 66 godzin zajęć z doskonalenia 

pływania, 24 dwugodzinne spotkania z gry w szachy, 25 zajęć z gry w piłkę nożną, 12 

dwugodzinnych zajęć z robotyki. Zapewniono dzieciom stymulowanie postaw twórczych, 

swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania 

własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć, wyzwalanie kreatywności, 

rozwijanie zdolności, zaspokajanie twórczej i fizycznej aktywności, odnajdywanie swojego 

miejsca w grupie, kształtowanie postaw prospołecznych, ekologicznych, duchowych, 

kulturowych. Realizowano zajęcia integracyjne, grupowe, edukacyjne, informatyczne, 

radiowe, plastyczne, muzyczne, sportowe oraz warsztatowe. Poprzez przyjęcie dzieci 

umożliwiono rodzicom wykorzystanie wolnego czasu dla siebie. W spotkaniach 

uczestniczyli również zaproszeni goście. W trakcie cyklu zajęć odbywały się indywidualne 

konsultacje z rodzicami. Odbył się Piknik Rodzinny, „Dzień rodziny – jesienny kolorowy 

zawrót głowy”, spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz spotkanie opłatkowe. 

 

6. Wychowanie patriotyczne pełni kluczową rolę w edukacji dzieci i młodzieży. Przejawia się 

to między innymi poprzez: 

− rozbudzanie uczuć patriotycznych (zapoznanie z hymnem, barwami i symbolami 

narodowymi naszego państwa i miasta),  

− kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, 

postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i rocznic,  

− promocję aktywnej postawy obywatelskiej, 

− rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,  

− wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia,  

− kształtowanie postaw i szacunku do innych narodów i kultur,  

− umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,  

− kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, 

państwowych,  

− rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej,  

− tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez 

uczestnictwo w spotkaniach, uroczystościach i konkursach (m.in. organizowanie 

spotkań z przewodnikiem po mieście Tarnowie, z kombatantami, regionalnymi 

artystami (poetka, pisarz)). 

Realizacja w/w działań polega między innymi na: 

− udziale w uroczystościach zawierających treści patriotyczne, w rocznicowych 

akademiach i apelach szkolnych (m.in. z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada, Święta Flagi, Święta 

Szkoły i Święta Patrona Szkoły), 
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− współpracy z instytucjami pozarządowymi, m.in. Muzeum Okręgowym i Związkiem 

Sybiraków w Tarnowie,  

− organizacji konkursów dotyczących problematyki regionalnej i narodowej,  

− udziale w zajęciach w Muzeum Okręgowym i Muzeum Etnograficznym. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 zakończył się miejski projekt edukacyjny Narodowe 

Święto Niepodległości w formie trzyletniego przygotowania do 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Konkurs zaadresowano do wszystkich publicznych 

placówek oświatowych miasta Tarnowa. Organizatorami była: Rada Miejska Tarnowa  

i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, przy aktywnej współpracy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Konkurs odbywał się pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa, Romana Ciepieli. Gala 

podsumowująca projekt odbyła się w Sali Lustrzanej w Tarnowie 14.12.2017 r. Ponadto 

w dniu 17.10.2018 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie z udziałem zaproszonych gości  

i wszystkich szkół uczestniczących w projekcie dokonano uroczystej prezentacji całego 

projektu oraz wydanej publikacji „Tarnowskie świętowanie niepodległości” pod redakcją 

Danuty Ciszek i Mieczysława Czosnyki. W projekcie udział wzięli: Szkoła Podstawowa 

nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 24, Gimnazjum nr: 1, 4, 6, 7, 10, 11, Liceum 

Ogólnokształcące nr: II, III, IV, VII, XVI, XX, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół 

Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Ogrodniczych, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących. 

7. Działania na rzecz zdolnych uczniów 

Tarnowskie szkoły systematycznie wspomagają uczniów zdolnych i podejmują 

działania wykraczające poza obowiązkowe zadania edukacyjne. Uczeń zdolny ma 

możliwość m. in.: 

− nauki w klasach językowych, przygotowania się do matury międzynarodowej, 

− uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, w tym rozwijających 

jego zainteresowania i uzdolnienia np.: sportowe, przedmiotowe, artystyczne, 

− uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, m.in. w wolontariacie, 

− uzyskania pomocy od nauczyciela w przygotowywaniu się do olimpiad 

przedmiotowych, konkursów szkolnych i pozaszkolnych,  

− uczestniczenia w projektach edukacyjnych,  

− realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania, 

− skorzystania z doradztwa zawodowego, 

− skorzystania ze stypendium. 

 

Najważniejsze realizowane w tym zakresie przedsięwzięcia to:  

− Tarnowska Liga Debatancka (TLD) młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – celem jest 

rozwój postaw obywatelskich i poziomu umiejętności społecznych wraz z podniesieniem 

poczucia odpowiedzialności za swoją „małą” i „dużą” ojczyznę. Szkoły uczestniczące  

w projekcie pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, 

gospodarcze, historyczne, kulturalne itp. Sezon 2017/18 zaangażował 15 szkół 

ponadgimnazjalnych z Tarnowa (3 szkoły wystawiły po dwa zespoły). Szacunkowa liczba 

uczniów objętych projektem to ponad 200 osób. Liczba zaangażowanych nauczycieli to 

blisko 30 trenerów - coachów swoich drużyn. Zwycięzcą VI sezonu Tarnowskiej Ligi 
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Debatanckiej 2018 została drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w 

Tarnowie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z II LO, a trzecie - z III LO. 

− Projekt POKL Małopolska Chmura Edukacyjna - stworzenie możliwości 

bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami 3 szkół w Tarnowie. 

− Klasy patronackie – forma współpracy szkół ponadpodstawowych (II LO, III LO, 

ZSME, ZSB, ZST) z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Celem patronatu 

jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy 

zawodowego poprzez: umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania swoich 

zainteresowań, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania 

wiedzy, rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu 

ich zainteresowań, wszechstronny rozwój intelektualny oraz wymianę doświadczeń. 

Zajęcia te umożliwiają uczniom klas patronackich: uczestnictwo w wybranych wykładach 

organizowanych przez PWSZ, współpracę z wybranymi Kołami Naukowymi działającymi 

w PWSZ, dostęp do zasobów czytelni PWSZ, w tym także zasobów multimedialnych. 

− Poprawa efektywności pracy szkół przez rozwijanie innowacji. W roku szkolnym 

2017/2018 organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie różnych innowacji 

pedagogicznych (m. in. w SP1, ZSO1, ZSO2). - SP1 - innowacja: „Jestem Europejczykiem 

- języki obce nie są mi obce” - 22 uczniów, innowacja: „Efektywna nauka - obserwować, 

badać i uczyć się” - 29 uczniów. - ZSO1 – innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego 

oraz klasa śpiewająca – łącznie 250 uczestników. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018  

w Szkole Podstawowej nr 17 w ZSO1 w Tarnowie realizowany był eksperyment 

pedagogiczny „E-przygoda z językiem” na lata 2017-2020, który obejmuje dwa oddziały 

szkoły podstawowej. Eksperyment zakłada naukę języka angielskiego oraz naukę drugiego 

języka obcego, francuskiego lub niemieckiego, który uczeń wybiera, przystępując do 

eksperymentu. 

− Uhonorowanie 51 najzdolniejszych uczniów dyplomami i tytułami Prymusów 

Tarnowa podczas Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018. 

 

8. Działania na rzecz bezpiecznej szkoły/przedszkola w 2018 r. 

Działania na rzecz bezpiecznej szkoły/przedszkola to nie tylko przeciwdziałanie 

agresji czy przestępczości. Troska o bezpieczne otoczenie i bezpieczne zachowanie ucznia 

dotyczy także: poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, wspierania 

rozwijania kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży, promocji zdrowia i zdrowego 

stylu życia, zapobiegania nadwadze i otyłości, a także zaangażowania młodzieży  

w działania profilaktyki rówieśniczej. Głównym zadaniem edukacji jest zapobieganie 

(profilaktyka pierwszorzędowa). Z ważniejszych obszarów aktywności w tej dziedzinie 

wymienić należy: 

− ramowe programy działań profilaktyczno-wychowawczych, programy w szkole  

i przedszkolu w tym naprawcze,  

− przygotowanie i reagowanie w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji 

kryzysowych,  

− rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli, a w sytuacjach 

problemowych stosowanie skutecznych form interwencji profilaktycznych  

i wychowawczych,  

− odpowiedzialność pracowników szkoły za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, opieki i wychowania,  

− gromadzenie i stosowanie scenariuszy zajęć dla uczniów (profilaktyka, kształtowanie 

umiejętności prospołecznych, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji, konsekwencje 

niewłaściwych wyborów, przestrzeganie przed demoralizacją i przestępczością). 
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9. Programy profilaktyczne i edukacyjno-wychowawcze: 

 

Szkoły i przedszkola realizują ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Od 2011 r. w Tarnowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym znajduje się 5 przedstawicieli edukacji. 

SPPT i PPP są aktywne w pracy w tym zespole oraz udzielaniu pomocy rodzinom i członkom 

rodzin z przemocą.  

Rozwiązywanie problemów narkomanii, alkoholizmu, przestępczości wśród młodzieży w 

stopniu głębszym, bardziej zaawansowanym znajduje się w kompetencjach Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej oraz policji. Obejmuje w dużej mierze dzieci i młodzież żyjące 

w rodzinach patologicznych lub zagrożonych patologią. Realizowane są programy i szkolenia 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach zadań ujętych w Gminnym 

Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 r. W zakończonych w 2018 r. programach  

i szkoleniach skierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli uczestniczyło łącznie 

7.675 uczniów, 2.147 rodziców oraz 74 nauczycieli i 19 osób z różnych grup zawodowych.  

Poniższa tabela przedstawia wybrane programy edukacyjno-wychowawcze organizowane 

w szkołach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, z pominięciem programów 

realizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 

 

Wybrane programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w szkołach  

i przedszkolach w latach 2017/2018 i 2018/2019. 
Przedszkole Publiczne nr 1 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Światowy dzień 

autyzmu” 

Podnoszenie świadomości dzieci na temat zaburzeń związanych ze 

spektrum autyzmu. Udział  

w zabawach, quizach, konkursach.  

Publiczne Przedszkole nr 3 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Popularyzowanie czytelnictwa 

wśród dzieci, angażowanie rodziców, dziadków do czytania dzieciom 

książek. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, nauka radzenia sobie z 

emocjami, wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci, kształtowanie 

prawidłowych nawyków wypowiadania się. 

3. 
„Śmiało rozmawiamy 

dla dobra dzieci” 

Program „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” ma na celu 

poszerzenie wiedzy rodziców  

i nauczycieli na temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób wieku 

przedszkolnego po to, aby szybko  

i w odpowiedni sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu. Zbudowanie 

świadomości, że choroby wieku przedszkolnego nie wynikają z 

zaniedbań w domu czy przedszkolu, ale mogą przydarzyć się każdemu 

dziecku i nie powinny być tematem tabu. 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

Międzynarodowy 

Projekt Edukacyjny 

,,Piękna nasza Polska 

cała” 

Poznawanie historii Polski, budzenie tożsamości narodowej i 

regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz integracja 

placówek oświatowych i środowisk wychowawczych w Europie 

podczas realizacji programów edukacyjnych oraz cyklów zajęć, 

konkursów, występów, wystaw, wycieczek itp. 
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2. 

Udział w grantowych 

projektach 

edukacyjnych 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Krakowie 

,,Zrównoważone 

wykorzystanie 

zasobów - lepsze jutro 

dla Ziemi” 

Realizacja autorskich programów edukacji ekologicznej: ,Jak małe 

smoki pokonują smogi”, ,,Dzielne dzieci sprzątają elektrośmieci”. 

Wdrażanie grantowych projektów proekologicznych, organizacja akcji, 

konkursów, wycieczek, angażowanie środowiska wychowujących oraz 

najbliższego środowiska. 

Publiczne Przedszkole nr 5 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Śmiało rozmawiamy 

dla dobra dzieci” 

Celem programu jest edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie 

przyczyn, przebiegu  

i pielęgnowania dolegliwości wieku przedszkolnego oraz 

uświadomienia im, że dolegliwości te są naturalnym etapem rozwoju 

dziecka i nie powinny być tematem tabu. 

2. 
„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do 

ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 

3,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 11. maluchy  

z przedszkoli w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, 

podczas których nauczą się troszczyć  

o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i 

dowiedzą się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają 

korzyści płynące z ruchu. 

Przedszkole Publiczne nr 6 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
 „Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

Proekologiczna edukacja dzieci, zachęcanie do ruchu od najmłodszych 

lat. Poprzez realizację programu dzieci poznają przyrodę, rozwijają 

kreatywność, poznają zasady dbania o środowisko naturalne, uczą się 

segregowania odpadów, aktywnego wypoczynku i zdrowego 

odżywiania. 

Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
 „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Raz w miesiącu do przedszkola zapraszane są osoby – przedstawiciele 

różnych grup zawodowych, które czytają dzieciom utwory z literatury 

dziecięcej. Celem tych spotkań jest nauka kulturalnego zachowania, 

kształcenie słuchania ze zrozumieniem, poznawanie czynności 

charakterystycznych dla danego zawodu, rozbudzanie poznawania 

świata poprzez samodzielne czytanie książek w przyszłości. 

2. 

Program „Zabawy na 

ściance 

wspinaczkowej”  

Realizowany jest od 3 lat we współpracy z PWSZ w Tarnowie. W 

zajęciach prowadzonych na ściance wspinaczkowej przez naszą 

nauczycielkę wraz z trenerką od wspinania biorą udział  

dzieci 5- i 6-letnie. Zajęcia realizowane są raz w tygodniu. Dzieci uczą 

się etapów wspinania, zasad bezpieczeństwa, pokonywania własnych 

słabości, współpracy z innymi i wykonywania zadań wg poleceń. 

3. 

Program zajęć 

plastycznych 

„Warsztaty Pani 

Kredki” 

Od 7 lat program ten realizowany jest wraz z dziećmi 5- i 6-letnimi, 

uzdolnionymi plastycznie. Dzieci działając na materiałach 

recyklingowych, uczą się wykorzystywania ich po raz drugi, tworząc 

wiele użytkowych przedmiotów,  

a ponadto uczą się samodzielności, uważnego słuchania innych, 
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wykonywania zadań wg instruktażu słowno– pokazowego, rozwijają 

sprawność manualną oraz kreatywność. Nabywają postawy 

ekologiczne. 

Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 
Kształtowanie postawy małego ekologa, przyjaciela przyrody. 

2. 
„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie literatury 

dziecięcej i autorów książek dla dzieci. 

3. 
Wszystkie Kolory 

Świata -UNICEF 

Zapoznawanie z życiem i kulturą w innych krajach świata, 

uświadamianie konieczności pomagania potrzebującym. 

Przedszkole Publiczne nr 18 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

Międzynarodowy 

Projekt Edukacyjny 

„Piękna nasza Polska 

cała” 

W ramach projektu placówka zobligowana była do realizacji 11 zadań o 

tematyce patriotycznej  

i rozpowszechniającej kulturę regionalną.  

Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1.  

Ogólnopolski program 

czytelniczy „Mały miś 

w świecie wielkiej 

literatury” 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we 

współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, 

szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i 

publicznymi  

w całej Polsce i za granicą. 

2.  

Ogólnopolski program 

edukacyjny o tematyce 

ekologicznej 

„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do 

ruchu już od najmłodszych lat. Organizowana jest seria zajęć 

tematycznych, podczas których dzieci uczą się troszczyć o środowisko 

naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują się, 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z 

ruchu. 

Przedszkole Publiczne nr 27 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

„Kubusiowi 

przyjaciele natury” - 

ogólnopolski program 

edukacyjny 

Edukacja proekologiczna – troska o środowisko naturalne, poznanie 

podstawowych zasad ekologii, zasad zdrowego odżywiania się oraz 

korzyści płynących z ruchu. 

Przedszkole Publiczne nr 29 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. „Bezpieczny patrol” Wpajanie dzieciom bezpiecznych zachowań, nie tylko na drodze.  

3. 
„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

Wprowadzanie w świat przyrody, nauka o ochronie środowiska, dbania 

o swoje zdrowie. 

Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

 Poprzez wspólne czytanie z dzieckiem wprowadzamy go w świat baśni 

i bajek, kreujemy jego wyobraźnię  

i zachęcamy do wspólnego przebywania i integracji. 

Publiczne Przedszkole nr 32 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

Program edukacji 

ekologicznej „Chcemy 

żyć w czystym i 

Programem objęto wychowanków przedszkola w wieku 3-6 lat. Celem 

programu było budowanie świadomości dzieci o szkodliwym działaniu 

zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, jakim oddychamy, na zdrowie i 
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zdrowym środowisku”, 

realizowany przy 

współpracy z 

WOŚUMT 

otoczenie; wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań i 

postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób 

nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale 

również na jego ochronę. W realizację programu włączeni zostali 

rodzice, dziadkowie i sojusznicy przedszkola. 

2. 

„Moja mała i duża 

ojczyzna” – projekt 

realizowany w ramach 

programu Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

Małopolska Lokalnie 

Południe – edycja 2018 

Skierowany do dzieci 5- i 6-letnich, uczęszczających do Przedszkola 

Publicznego nr 32  

w Tarnowie. Głównym i nadrzędnym celem było zapoznanie dzieci z 

pięknem tradycji  

i zwyczajów ludowych naszej małej ojczyzny – Tarnowa i najbliższych 

okolic, oraz dziedzictwa kulturowego Polski. 

Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

„Mały ratownik” we 

współpracy z PWSZ 

oraz ratownikami 

medycznymi 

Celem projektu było zapoznanie dzieci z udzielaniem pierwszej 

pomocy; dzieci 6-letnie zdobyły odznakę Mały Ratownik. 

2. 

„Smok czy smog – 

wiem, czym 

oddychamy“, 

organizator: 

Wojewódzki 

Małopolski Inspektorat 

Ochrony Środowiska 

Poznanie przez dzieci jednego z czterech składników przyrody – 

powietrza, jego znaczenia dla życia na Ziemi, stanu czystości, zagrożeń 

ze strony człowieka. 

Przedszkole Publiczne nr 35 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
„Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury” 
Rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. 

2. 
„Piękna nasza Polska 

cała” 

Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest uwrażliwianie 

na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości 

narodowej dzieci. 

3. 
„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

„Kubusiowi przyjaciele natury” to jeden z największych ogólnopolskich 

programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce 

ekologicznej. 

4. 
„Książka dla 

przedszkolaka” 

Projekt edukacyjny promujący zainteresowania czytelnicze dzieci 

poprzez organizowanie zajęć z pisarzami, wyjść do bibliotek, itp. 

5. 
„Eksperymenty 

fizyczne” 

Program obejmujący interaktywne pogadanki dla dzieci, które w sposób 

bardzo przystępny objaśnią podstawowe prawa przyrody.  

6. 
„Twoje miasto bez 

elektrośmieci” 

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w 

zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym, aktywizowanie rodziców i dzieci.  

7. Czysta Małopolska 

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym 

odżywianiu wśród dzieci przedszkolnych  

i uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 
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1. 
„Wychować człowieka 

mądrego” 

Przygotowani nauczyciele-tutorzy przyjmują rolę mentora, przewodnika 

dla niewielkiej grupy uczniów w celu wspomagana ich mocnych stron 

oraz kształtowania umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów. Cel jest realizowany poprzez spotkania z uczniami. 

2. 

„Przeciwdziałanie 

nieporządnym 

zachowaniom” 

Projekt modyfikujący niewłaściwe postawy uczniów poprzez określenie 

szczegółowych celów do realizacji przez ucznia (raporty dzienne), 

wspieranie ucznia w toku zajęć i współpraca z domem. 

3. 

Obserwatorium 

Ekonomiczne Uczniów 

Tarnowskich Szkół 

Podstawowych 

Kształtowanie u uczniów szkół podstawowych postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości oraz kształtowanie u nich odpowiedzialności przy 

podejmowaniu w przyszłości decyzji finansowych, w tym m.in. w 

zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych. 

4. 
Tarnowski Uniwersytet 

Pierwszego Wieku 

Główne cele projektu to kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i 

kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu w przyszłości 

decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i 

korzystaniu z usług finansowych. 

5. 
Akademia Chóralna 

„Śpiewająca Polska” 

Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych 

przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki 

merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, 

konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji 

przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. 

6. 
 XXIV sesja Sejmu 

Dzieci i Młodzieży 

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na 

temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

procesu legislacyjnego. XXIV sesja ma też za zadanie przybliżyć 

młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. 

Promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także 

zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na 

etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. 

7. SPiNKA 

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa 

edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów 

szkół gimnazjalnych, w szczególności klas trzecich, tak, by ich wybory 

edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego 

rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.  

8. 

ERASMUS+: „Prawo 

do edukacji uchodźców 

i odrobina empatii” 

Współpraca europejska w ramach wymiany szkolnej na rzecz innowacji 

i wymiany dobrych praktyk. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie 

Lp. Nazwa programu Opis 

1. 
Klub bezpiecznego 

Puchatka 
Program dla klas I z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

6. 
„Filmowe 

drogowskazy” 

Całoroczny cykl profilaktyczny związany z tematyką relacji 

koleżeńskich i rodzinnych (przyjaźń, więzi koleżeńskie, strata bliskiej 

osoby, choroby) itp. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie 

Lp. Nazwa programu Opis 

1. 
Program „Magiczne 

kryształy” 
Odpowiedzialne korzystanie z sieci i narzędzi mobilnych. 

6. 
Program „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” 

Edukacja antytytoniowa. Działania prozdrowotne. Kształtowanie 

właściwych postaw wobec własnego zdrowia. Zachowania asertywne. 

7. Program „Debata” Promowanie postaw trzeźwości wobec środków psychoaktywnych. 
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9. 
Program „Jak się 

uczyć” - kl. IV 

Wpajanie zasad efektywnego uczenia się realizowane przez 

pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie 

Lp.  Nazwa programu Opis 

1. 

Program edukacyjno-

wychowawczy „Dla 

Niepodległej”  

Program realizowany w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Celem programu było kształtowanie 

postaw patriotycznych. 

2. 

Projekt 

„Cyfrowobezpieczni.pl 

– Bezpieczna Szkoła 

Cyfrowa”  

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji uczniów, 

nauczycieli i rodziców  

w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz 

przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu.  

3. 

Ogólnopolska 

Kampania 

Profilaktyczno-

Edukacyjna „Bądźmy 

poszukiwaczami 

autorytetów”  

Program zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki 

zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych. 

W ramach programu uczniowie wypełnili ankietę /pretest/, wzięli udział  

w warsztatach prowadzonych przez szkolnych koordynatorów,  

a następnie powtórnie wypełnili ankietę /posttest/. Odbyło się również 

szkolenie rady pedagogicznej  

i rodziców, mające na celu przybliżyć wagę wartości autorytetów w 

procesie wychowawczym. 

5. 
Projekt eTwinnig, 

„Traveler Toys”  

W projekcie wzięli udział uczniowie klas trzecich. Nawiązano 

współpracę z trzema szkołami  

z zagranicy: Ukrainy, Turcji i Hiszpanii. W ramach projektu uczniowie 

opiekowali się maskotką  

i opisywali w formie pamiętnika swoje doświadczenia. 

6. 
Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 

Głównym celem programu była poprawa stanu czytelnictwa oraz 

rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych.  

W ramach programu przeprowadzono szereg działań skierowanych do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Szkołą Podstawowa nr 8 w Tarnowie 

Lp.  Nazwa programu  opis  

1.  

Program Zintegrowana 

Polityka 

Bezpieczeństwa – 

Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo 

Działania z zakresu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa społeczności 

szkolnej, takie jak warsztaty dla uczniów pn. „Nie daj się dopalić”, 

„Mobbing w szkole”, „Przeciw mowie nienawiści”, „Agresja w szkole”, 

„Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Uwaga obcy” itp; prelekcje dla 

rodziców i nauczycieli; spotkanie psychoedukacyjne, rodzicielskie 

wywiadówki, zespoły wychowawcze lub interdyscyplinarne, mediacje 

uczniowskie, apele wychowawcze, procedury szkolne; spotkania z 

dzielnicowym, strażakiem, programy profilaktyczne, np. „Spójrz 

inaczej”, „Trzy koła” itp. 

3. 

Program pn. „Pszczoła 

a zdrowie człowieka” - 

grant dofinansowany 

ze SZMP / dla uczniów 

szkół tarnowskich 

Działania z zakresu zdrowego stylu życia, np. konkursy fotograficzny, 

plastyczno- twórczy, interaktywny turniej wiedzy oraz wycieczka i 

prelekcja z pokazem, Festiwalu Miodu, spotkanie uczniów oraz lokalnej 

społeczności  

z zaprzyjaźnionymi pszczelarzami. 
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4. 
Ogólnopolski Program 

Cyfrowobezpieczni.pl 

Działania z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, np. turniej wiedzy, 

konkursy plastyczno-twórcze, warsztaty, prelekcje, happening, praca z 

filmem, program autorski „Dzieci w sieci”, obchody Dnia 

Bezpiecznego Internetu, program pn.”3,2,1 Internet” oraz „Owce w 

sieci”, „Zaplątani w sieci” itp. 

5. 

Ogólnopolski program 

„Ratujemy  

i uczymy ratować” 

Działania edukacyjno- wychowawcze dot. kształtowania właściwych 

nawyków – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. 

Działania: bicie rekordu resuscytacji, warsztaty, pokazy instruktażowe 

dla całej społeczności szkolnej itp. 

6. 
Program Szkoła 

Młodych Patriotów 

Działania z okazji 100-lecia świętowania odzyskania niepodległości 

przez Polskę, np. konkursy, happeningi, śpiewanie pieśni 

patriotycznych, gra terenowa, gazetki szkolne, wyjście do muzeum itp. 

7. 

Program pn 

„Świętujemy 

Niepodległą” 

Działania z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

np. konkursy recytatorskie, plastyczne, sonda uliczna, happening, apel 

wychowawczy, przedstawienie teatralne, udział w uroczystościach 

miejskich. 

8. 
Ogólnopolski Program 

SPiNKA 

Działania rozwijające kompetencje społeczno-zawodowe, z zakresu 

rozwoju ścieżki kariery zawodowej, np. targi edukacyjne, wyjścia do 

zakładów pracy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

warsztaty, testy diagnozujące kompetencje uczniów itp. 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie 

Lp. Nazwa programu Opis 

1. 

 „Młody odkrywca z 

gałązką tarniny” - 

opracowanie 

programów kształcenia 

i realizacja działań 

dydaktycznych 

służących rozwijaniu 

kompetencji 

kluczowych i 

umiejętności 

uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku 

pracy” 

W ramach projektu dla dzieci zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe 

z historii i nauk o zdrowiu, połączone z nauką języka angielskiego, a 

także wycieczki edukacyjne i udział w konkursach. Dla rodziców 

natomiast zaplanowano cykl warsztatów doskonalących kompetencje 

wychowawczo-społeczne.  

2. 

„Zielony projekt” – we 

współpracy z Radą 

Osiedla Rzędzin 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych u uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.  

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. „Spójrz inaczej” 

Program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej – uczenie umiejętności radzenia sobie w życiu z emocjami 

i rozumieniem siebie nawzajem, niesięganie po używki w trudnych 

sytuacjach. 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. XIV Przegląd Małych Przegląd Małych Form Artystycznych jest cyklicznym projektem 
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Form Artystycznych patriotycznym i ma charakter międzyszkolny. Skierowany jest do 

uczniów szkół podstawowych klas 1 – 8 z terenu miasta, gminy i 

powiatu tarnowskiego. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim 

rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczniów, 

podnoszenie ich świadomości społecznej ukształtowanej na gruncie 

historii oraz budowanie więzi z krajem ojczystym. 

2. 
VIII Mała Olimpiada 

Ekologiczna 

Mała Olimpiada Ekologiczna jest cyklicznym projektem ekologicznym 

i ma charakter międzyszkolny. Skierowana jest do uczniów klas 1 – 3 

tarnowskich szkół podstawowych. Celem Olimpiady jest stworzenie 

uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy teoretycznej z 

zakresu szeroko rozumianej ekologii, zastosowania jej w praktyce oraz 

rozwijanie kreatywności myślenia i działania. Ta cykliczna impreza to 

również okazja do promowania zdrowego trybu życia, kształcenia 

dobrych nawyków ekologicznych, a przede wszystkim do integracji 

środowisk uczniowskich i nauczycielskich oraz wymiany doświadczeń. 

3. 

Projekt pod nazwą 

„Ekologiczny 

przedszkolak” 

Projekt obejmował cykl atrakcyjnych zajęć organizowanych przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Integracyjnej „Jeden świat” na 

terenie SP Integracyjnej nr 11 w Tarnowie. Skierowany był do dzieci z 

tarnowskich przedszkoli. Celem programu było poszerzenie wiedzy na 

temat zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie człowieka, 

poznanie sposobów ochrony powietrza, kształtowanie umiejętności 

dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza oraz nawyku 

korzystania z ekologicznych środków transportu. Celem programu było 

wzbogacenie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców 

miasta oraz kształtowanie gotowości do podejmowania działań 

proekologicznych i prozdrowotnych. 

4. 

Projekt pod nazwą 

„Smaki Świąt Bożego 

Narodzenia” 

Projekt cykliczny skierowany do uczniów SP Integracyjnej nr 11 w 

Tarnowie, ich rodziców oraz mieszkańców dzielnicy Chyszów. Celem 

projektu jest zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi w krajach 

Unii Europejskiej, degustacja potraw świątecznych, a przede wszystkim 

integracja społeczności szkolnej i lokalnej. 

5. 

Program działań 

ekologicznych pod 

nazwą „Czyste 

powietrze – czysta 

sprawa” 

Program skierowany do uczniów SP Integracyjnej nr 11 w Tarnowie 

oraz mieszkańców miasta. 

6. 
XV Przegląd Małych 

Form Artystycznych 

Przegląd Małych Form Artystycznych jest cykliczną imprezą 

patriotyczną i ma charakter międzyszkolny. Skierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych klas 1 – 8 z terenu miasta, gminy i powiatu 

tarnowskiego. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozwijanie 

postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczniów, podnoszenie ich 

świadomości społecznej ukształtowanej na gruncie historii oraz 

budowanie więzi z krajem ojczystym. 

7. 

Program Erazmus + 

„W drodze do 

zdrowego stylu życia z 

naszymi europejskimi 

przyjaciółmi”. 

Program, dzięki któremu upowszechnia się wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania i aktywności fizycznej oraz tworzy warunki umożliwiające 

kształtowanie prawidłowych wzorców odżywiania. 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie 

Lp. Nazwa programu Opis 

1. 
„Jak nie czytam , jak 

czytam” 
Ok. 600 uczniów wzięło udział we wspólnym czytaniu książek. 

2. „Odkrywcy tajemnic” Dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i rozwojem 
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kompetencji z chemii. Efekty: rozwinięcie zainteresowań naukami 

przyrodniczymi, rozbudzenie ciekawości na otaczającą przyrodę i 

przemiany, jakie w niej zachodzą. Liczny udział w pozaszkolnych 

formach zajęć, warsztaty z pracownikami akademickimi PWSZ  

w Tarnowie, udział w wycieczkach przedmiotowych, rozbudzenie w 

uczniach pasji naukami eksperymentalnymi. 

3. „Odkryj smak fizyki” 

Dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i rozwojem 

kompetencji z fizyki. Efekty: uczniowie wdrożyli się do pracy 

naukowo- badawczej, rozwinęli zainteresowania naukami 

przyrodniczymi, brali udział  

w różnorodnych zajęciach, konkursach z fizyki i astronomii. 

4. 
„I ty możesz zostać 

mistrzem” 

Innowacyjny program z piłki siatkowej. Efekty: liczne osiągniecia 

sportowe, podniesienie umiejętności sportowych, propagowanie 

zdrowego i higienicznego trybu życia. 

5. 

„Edukacja teatralna 

kluczem do poznania 

samego siebie” 

Udział uczniów w kole teatralnym, przedstawienia. 

6. 

„Jestem twórcą i 

odtwórcą – sztuka 

filmowa” 

Młodzież poznała projekcje filmowe o szczególnych walorach 

artystycznych, premiery filmowe, podjęła próbę krytyki danego dzieła, 

zrealizowała kilka projektów. 

7. 

„Innowacyjny program 

nauczania geografii 

ogólnej  

w systemie 

dwujęzycznym” 

Rozszerzenie kompetencji językowych uczniów poprzez zwiększoną 

częstotliwość obcowania  

z językiem angielskim. 

8. 

„Innowacyjny program 

nauczania biologii w 

systemie 

dwujęzycznym” 

Rozszerzenie kompetencji językowych uczniów poprzez zwiększoną 

częstotliwość obcowania  

z językiem angielskim. 

9. 
„Od chemii i biologii 

do kosmetologii” 

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą wykorzystywania roślin 

w pozyskiwaniu naturalnych składników stosowanych w kosmetyce, 

poznali zawody związane z kosmetologią. 

10. „Lepsza szkoła” 

Program pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, bada efektywność 

nauczania oraz przygotowanie do egzaminu zewnętrznego, daje 

możliwość porównania wyników swoich uczniów z wynikami klas z 

całej Polski oraz pozwala zaplanować swoją pracę. 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. „Strażnicy sieci” 
Klasy V – program edukacyjno-profilaktyczny: bezpieczeństwo w 

wirtualnym świecie. 

2. 
„Jak nie czytam, jak 

czytam” 

Ogólnopolski program mający na celu promocję czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają więcej niż dorośli. 

3. „Przyroda z klasą” 

Projekt edukacyjny organizowany przez Fundacje Uniwersytet Dzieci. 

Scenariusze tego programu wykorzystują technologie informacyjne, 

tworzone są przez naukowców na bazie metody pytań i doświadczeń. 

5. 

„Cybernauci – 

kompleksowy projekt 

kształtowania 

bezpiecznych 

zachowań w sieci” 

Ogólnopolski program edukacyjno- profilaktyczny. Głównym celem 

programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci 

przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

6. 

„Jak poprawić efekty 

nauczania poprzez 

celowe 

Program ma na celu wsparcie szkoły w efektywnej realizacji wyzwań w 

obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na 

podstawie rzetelnego rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki. Po 
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wykorzystywanie TIK” przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb nasi trenerzy 

zaproponują odpowiednie formy wsparcia, których wdrażanie będzie 

cały czas przez nich monitorowane. Projekt jest adresowany do całej 

organizacji i uwzględnia potrzeby uczniów, nauczycieli i dyrekcji. 

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1.  
 Projekt: Misja 

„Małgorzata” 

Spotkanie z wolontariuszkami reprezentującymi projekt : Misja 

„Małgorzata”- profilaktyka zagrożeń handlu ludźmi. Spotkanie miało 

charakter informujący i uświadamiający młodych ludzi odnośnie 

zagrożeń związanych  

z korzystaniem z ofert pracy za granicą, przybliżając jednocześnie 

zjawisko niewolnictwa XXI wieku. Uczniowie poznali procedury 

zachowania w sytuacji uprowadzenia lub zwerbowania do pracy za 

granicą, w tym w seks biznesie. Poruszano również tematykę 

bezpiecznego korzystania z Internetu w celu uniknięcia w/w zagrożeń.  

W programie wzięli udział uczniowie wszystkich klas I i II. 

2.  

Audycje szkolne 

edukacyjno - 

profilaktyczne 

Program poświęcony następującym zagadnieniom: dzień bezpiecznego 

Internetu, wybitni absolwenci I LO  

w Tarnowie – życie, działalność, twórczość, znani i nieznani patroni 

tarnowskich ulic. 

3.  

Program higiena życia 

psychicznego 

człowieka. 

Spotkanie z lekarzem psychiatrą – kierownikiem Poradni Zdrowia 

Psychicznego – warsztaty i wykład. Profilaktyka depresji, objawy 

depresji, leczenie depresji – klasy II i III – 100 uczniów. 

4.  

Program „Od tego, co 

bliższe, do tego, co 

dalsze”. 

Poznawanie historii Tarnowa i historii szkoły. Współpraca z PTTK w 

Tarnowie, spotkania i wycieczka, zwiedzanie Tarnowa. W programie 

biorą udział wszyscy uczniowie klas I . 

5.  Program etyczny 

Zasada poszanowania godności człowieka, poszanowanie dóbr 

materialnych, zasada uczciwości, rzetelności, kultury osobistej, dbanie o 

wizerunek i dobre imię szkoły, sprzeciw wobec patologii życia 

szkolnego i społecznego. Program objął uczniów klas pierwszych w 

ramach warsztatów z etykiem i psychologiem. 

6.  
Niepełnosprawność nie 

wyklucza 

Spotkanie i współpraca z Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Głuchych 

i Niedosłyszących oraz uczniami ze Szkoły dla Głuchych i 

Niedosłyszących w Tarnowie. Program obejmował umiejętności 

tworzenia relacji z osobami niepełnosprawnymi oraz naukę języka 

migowego – uczniowie klas II. Utworzono kurs języka migowego dla 

uczniów zainteresowanych oraz członków szkolnego wolontariatu – 50 

osób. 

7.  
Program „Chemia 

doświadczalna” 

Warsztaty, zajęcia laboratoryjne, wykłady i spotkania rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów w zakresie chemii. Program 

obejmuje 20 godzin zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Prowadzony jest w małych grupach uczniowskich pod 

kierunkiem pracowników naukowych UJ. W ramach programu 

uczniowie przygotowywani są teoretycznie do części doświadczalnej 

innowacyjnych zajęć „Chemia doświadczalna”. 60 uczniów. 
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8.  

Program 

matematyczne 

czwartki i 

matematyczne piątki 

Programem objęci są uczniowie klas matematycznych, którzy 

uczestniczą w warsztatach i wykładach na Wydziale Matematyki i 

Informatyki UJ w Krakowie oraz w PWSZ w Tarnowie.  

9.  
Program Pamięci 

Historycznej 

Opieka nad grobami i mogiłami żołnierzy wyklętych i bohaterów 

różnych epok - w tym absolwentów I LO spoczywających na 

tarnowskich cmentarzach. Stała opieka nad grobem profesora I LO w 

Tarnowie, Józefa Salibila - współpraca z Miejskim Zarządem 

Cmentarzy w Tarnowie. W programie bierze udział grupa 60 uczniów. 

10.  

Program edukacyjny: 

Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

Program obejmujący obszar biologii i języka angielskiego. W 

programie bierze udział grupa 30 uczniów. 

11.  Program czytelniczy 

Promowanie czytelnictwa, korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i 

innych, kultura słowa, świadome uczestnictwo w kulturze- wszyscy 

uczniowie szkoły. 

12.  

Rozwijanie logicznego 

myślenia i 

kreatywności uczniów 

 Warsztaty i zajęcia z brydża sportowego dla pasjonatów tej dyscypliny 

i uczniów uzdolnionych matematycznie - 40 uczniów. 

III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. „Cyberprzemoc” 

Warsztaty i lekcje wychowawcze prowadzone przez nauczycieli i 

zaproszonych specjalistów z KMP w Tarnowie na temat zjawiska 

cyberprzemocy.  

2. „Dobrze ułóż życie” 

Warsztaty wychowawcze prowadzone przez członków fundacji Misja 

„Małgorzata” dla uczniów z wybranych klas na temat zjawiska handlu 

ludźmi.  

V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. Stres pod kontrolą  
Dotyczy umiejętności radzenia sobie ze stresem. Kl. 3, liczba uczniów 

120, rodziców 50. 

2. Cybernauci  Bezpieczeństwo w sieci. Klasy 1, 125 uczniów. 

3. EDUCAMP Zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas 1, 130 uczniów. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. 
Zintegrowana Polityka 

Bezpieczeństwa  

Kontynuacja projektu, w ramach którego dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice oraz partnerzy szkoły podejmują kolejne wspólne 

działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w 

szkole oraz na terenie jej przyległym.  

2. 
„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

Program profilaktyczno – wychowawczy, dotyczący zachowań 

ryzykownych i sposobu odmawiania. 

3. „Trzymaj formę” 
Program profilaktyczno – wychowawczy, dotyczący zdrowia, 

właściwego odżywiania się oraz higieny. 
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4. „Co ja czytam”  
Ogólnopolska akcja czytelnicza, promująca czytelnictwo wśród dzieci i 

młodzieży w szkole i na portalach społecznościowych. 

5. 

„Mirabelka – 

kiełkująca historia 

100licy” 

Akacja promująca czytelnictwo, postawy i zachowania patriotyczne 

wśród dzieci i młodzieży. 

6. 
„Upoluj swoją 

książkę” 

Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, 

zainteresowanie nowościami wydawniczymi. 

7. 
Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

8. 

Projekt „Młody 

odkrywca z gałązką 

tarniny”  

Organizowany przez TSzW, biorą w nim udział kl. III b i VII a. W 

ramach modułu promotorzy zdrowia organizowane są zajęcia i wykłady 

w języku angielskim, dotyczące np. piramidy żywieniowej, zdrowych 

nawyków żywieniowych. Dzieci układają jadłospisy. Podczas 

warsztatów z chemii dzieci wykonywały ozdobne mydełka oraz kule do 

kąpieli.  

9. 

Ogólnopolski projekt 

edukacyjny cyfrowo 

bezpieczni pt. 

„Bezpieczna szkoła 

cyfrowa”  

Projekt obejmuje zajęcia z informatyki oraz opisuje zagrożenia 

występujące w sieci.  

10. 

Miejski Projekt 

Edukacyjny Narodowe 

Święto Niepodległości 

Projekt przygotowywał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę – wychowanie patriotyczne wśród dzieci i młodzieży. 

11. 
„Katyń… ocalić od 

zapomnienia” 

Program kultywowania pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni 

katyńskiej. Akcja polegała na posadzeniu dębów  

i opiece szkoły nad nimi. Nasza szkoła opiekuje się 7dębami przy Alei 

Dębów w Tarnowie.  

13. 

Modernizacja 

Kształcenia 

Zawodowego w 

Małopolsce  

Polega on na prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu 

orientacji zawodowej.  

14. „Owocowy patrol” 

Akcja polega na zachowaniu bezpieczeństwa wokół szkoły – 

wychowawcy klas wraz z wychowankami oraz pedagogiem szkolnym 

we współpracy z KMP Wydziałem Ruchu Drogowego dokonują 

pomiaru prędkości pojazdów przejeżdżających ulicą Norwida. Akcja 

odbywa się w klasach 1 – 3 SP.  

18. 
Światowy Dzień 

Kropki 

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie 

organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć 

talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. 

19. 
Europejski Tydzień 

Kodowania Code week 

Wydarzenie o zasięgu europejskim. Tydzień, w którym odbywają się 

zajęcia związane z kodowaniem  

i programowaniem. 

20. 
„Uczymy dzieci 

programować” 
Ogólnopolski program nauki programowania w klasach młodszych. 

21. 

„100-lecie odzyskania 

niepodległości” z 

„Uczymy dzieci 

programować” – 

podzielmy się radością 

kodowania. 

Ogólnopolskie wydarzenie, podczas którego najmłodsze dzieci uczą się 

zasad programowania. 

23. 

„Cała Polska czyta 

dzieciom – czytająca 

szkoła” 

Zapraszanie gości (np. rodziców uczniów), którzy czytają dzieciom 

książki, propagowanie czytelnictwa. 
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24. „Sprzątanie świata” 
Ogólnopolska akcja polegająca na zachowaniu czystości i dbaniu o 

środowisko. 

26. „Przyroda z klasą” 
Projekt Fundacji Uniwersytetu Dziecięcego. Cykl lekcji oparty na 

scenariuszach, które uczą dzieci szacunku do przyrody i dbania o nią.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie  

Lp. nazwa projektu Opis 

1. 
Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

Zajęcia edukacyjne z matematyki i informatyki – on –line i koła 

naukowe. 

2. 
Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

Dotyczy uczniów klas dwujęzycznych. Obszar tematyczny „Rozwijanie 

kompetencji uczenia się”. Zajęcia prowadzone są w formie on –line 

oraz koła naukowego. 

3. 
„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Program promuje ideę głośnego czytania dzieciom. Uczniowie naszej 

szkoły przeprowadzają zajęcia dla dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania składają się z 

głośnego czytania literatury dziecięcej oraz zabaw nawiązujących do 

przeczytanej lektury. 

5. 
Młodzieżowe Debaty 

Obywatelskie  

Program realizowany poprzez organizację debat oksfordzkich dla 

uczniów gimnazjum. Działania obejmują kształtowanie postaw 

obywatelskich wśród młodzieży; integrację wiedzy szkolnej z 

pozaszkolną, rozwijanie twórczego myślenia; uczenie się współpracy 

oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji publicznych. 

6. 
 Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa  

 Program ma na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród 

młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych, realizację projektów, 

akcji czytelniczych, konkursów i wycieczek tematycznych. 

7. 

Małopolski Turniej 

Debat Historycznych, 

organizowanych przez 

IPN 

Program mający na celu zapoznanie uczniów szkół średnich z historią 

Polski XX wieku z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej. 

8. 
Ogólnopolski Turniej 

„Moja Niepodległa” 

Turniej przygotowany przez IPN dla uczczenia wysiłku naszych 

przodków, którzy przed stu laty wywalczyli suwerenną Polskę. 

9. 
„Polonia Libre – droga 

do wolności” 

Projekt edukacyjny przygotowany przez Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II, umożliwiający młodzieży 

poznanie kulis procesu odrodzenia Polski, zdobycie wiedzy dotyczącej 

politycznego, prawnego  

i gospodarczego tła wydarzeń lat 1918 i 1919. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. 

Tarnowski Uniwersytet 

Ekonomiczny 

Pierwszego Wieku  

Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz 

przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu i kształtowanie 

odpowiedzialności przy podejmowaniu w przyszłości decyzji 

finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i 

korzystaniu z usług finansowych, oraz przygotowanie nauczycieli do 

prowadzenia zajęć z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod nauczania – uczenia się  

i narzędzi ICT. 

2. 

Modernizacja 

kształcenia 

zawodowego w 

Małopolsce II  

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół 

zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej 

ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Działania w projekcie dotyczą 

utworzenia SPIneK – Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, 

stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-
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zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - 

umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy  

o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w 

zakresie doradztwa zawodowego  

w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej. 

3. 

Akademia Planowania 

Przyszłości 

Zawodowej 

Rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w 

Tarnowie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz kształtowanie u 

nich umiejętności planowania przyszłości zawodowej poprzez 

poznawanie różnych zawodów na współczesnym rynku pracy, 

tworzenie własnego (e)-portfolio przyszłego przedsiębiorcy i 

korzystania z usług instytucji finansowych, w celu zapobieżenia w 

przyszłości wykluczeniu finansowemu, z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi ICT oraz przygotowanie 8 nauczycieli szkoły 

podstawowej i gimnazjum do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji 

ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – 

uczenia się (w tym metody lapbooka i narzędzi ICT (w tym programu 

Mahara) 

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 
Bezpieczeństwo w 

Internecie 
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przemocą w Internecie. 

2. 

Projekt realizowany 

przez TCKP 

„Kwalifikacje 

zawodowe sukcesem 

na rynku pracy”  

Rozwijanie kompetencji zawodowych. 

3. 

Program praktyk 

zagranicznych w 

ramach programu 

Erasmus + 

Kształtowanie umiejętności zawodowych. 

4. 

Konkurs „Mam zakład 

- mam fantazję”. 

Modernizacja 

kształcenia 

zawodowego w 

Małopolsce II 

Rozwijanie kompetencji zawodowych. 

Zespól Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. 

Program dający 

dodatkowe 

kwalifikacje 

zawodowe: barista, 

barman, carving, 

obsługa kas fiskalnych, 

płatnik –(ZUS) 

Dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę z udziałem fachowców 

zewnętrznych celem poszerzenia możliwości młodzieży na rynku pracy 

– program cykliczny. 

2. 

Tarnowskie Centrum 

Młodych Inwestorów 

w naszej szkole. 

Poznanie rynku 

kapitałowego w Polsce 

we współpracy z 

Warszawską Giełdą 

Papierów 

Wartościowych 

TCMI w naszej szkole corocznie organizuje warsztaty, jak też 

Tarnowski Konkurs Menedżerski dla młodzieży szkól tarnowskich, 

pragnącej poszerzyć wiedzę i umiejętności dotyczące rynku 

kapitałowego. 
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3. Erazmus +  
Pogłębienie wiedzy i kompetencji młodzieży ZSEG na temat Unii 

Europejskiej. 

4. Program POWER  Udział młodzieży ZSEG w zagranicznych praktykach zawodowych. 

 

Program współpracy z 

Towarzystwem 

Miłośników Lwowa i 

Kresów Południowo - 

Wschodnich 

Współpraca młodzieży w ramach wolontariatu w organizacji corocznej 

akcji i wyjazdu na Ukrainę „Pomóż Świętemu Mikołajowi trafić na 

Kresy” dla polskich rodzin. 

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie  

Lp. nazwa programu Opis 

1. „Stres pod kontrolą” Zajęcia w klasach maturalnych dotyczące stresu przedmaturalnego. 

2. „Oblicza dialogu” 

Poznawanie tradycji i kultur oraz obyczajów religijnych różnych 

społeczności w Polsce. Promowanie dialogu międzykulturowego i 

międzyreligijnego. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie 

Lp. nazwa programu Opis 

1. „Ku patriotyzmowi” 

Projekt edukacyjno – wychowawczy o charakterze ogólnoszkolnym i 

integracyjnym, mający na celu utrwalenie wiedzy o historii Polski i 

bohaterach narodowych, wdrażanie u uczniów postawy patriotycznej i 

obywatelskiej, która polega na prawidłowym zachowaniu także w 

czasach pokoju, w tym dbaniu o ekologię, szacuneku do symboli 

narodowych, kultywowaniu tradycji, pracy dla dobra ojczyzny. Projekt 

trwał od roku 2017/2018 do 11 listopada 2018 r. 

2. 

 Projekt unijny: 

Kwalifikacje 

Zawodowe Sukcesem 

na Rynku Pracy 

W projekcie uczestniczą uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia i 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W ramach projektu realizowany 

był: kurs języka migowego, kurs komputerowy, wizyty 

zawodoznawcze, kurs zdobienia ciast i tortów. 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie 

Lp. nazwa programu  Opis 

1. 
„Ars, czyli jak dbać o 

miłość” 

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, 

narkotyki, dopalacze). Uczniowie w ramach programu zyskują 

świadomość tego, jaki wpływ na ich ciało i zachowanie mają substancje 

psychoaktywne i jakie są skutki ich zażywania. 

2. 

Innowacyjne metody 

nauczania oparte na 

metodzie 

rozwiązywania 

problemów 

Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania metodą WebQuest. 

3. 
„Twoje dane, twoja 

sprawa” 
Nauka chronienia swoich danych osobowych. 

4. 

„Kwalifikacje 

zawodowe sukcesem 

na rynku pracy” 

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. 

5. „Omnibus budowlany” Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. 

6. 
Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 
Promowanie czytelnictwa wśród uczniów i rodziców. 

 Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa na podstawie informacji ze 

szkół/przedszkoli 
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14.4. Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i wyróżnienia 

 
Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny (stypendium szkolne i zasiłek 

szkolny, wyprawka szkolna, bezpłatne podręczniki oraz dożywianie) lub motywacyjny (za 

szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne). 

 

Stypendia socjalne przyznane w latach 2017 i 2018 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 

Liczba uczniów 1.126 990 

Wypłacona kwota stypendium razem z jednorazowymi 

zasiłkami szkolnymi, w tym jednorazowy zasiłek szkolny: 
555.667,62 554 032,95 

- liczba uczniów 16 16 

- kwota 9.580,00 9 796,00 

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 443.210,96 450 488,00 

Własne środki Gminy Miasta Tarnowa 112.456,66 113 340,95 

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej za 2018 r. wypłacono 990 uprawnionym uczniom na kwotę 554 032,95 zł, a 

zasiłki szkolne 16 uczniom na kwotę 9 796,00 zł. 

Od września do listopada 2018 r. realizowano rządowy program pomocy uczniom 

„Wyprawka szkolna”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1796). Przyznano dofinansowanie 122 uczniom (w 2017 r. – 125). 

Wszystkie osoby objęte programem posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Są wśród nich uczniowie: 5 

ze szkół podstawowych (kl. III - materiały edukacyjne) i 117 ze szkół ponadgimnazjalnych 

(licea ogólnokształcące – 30, branżowe szkoły I stopnia – 46, technika – 16, oraz szkoły 

specjalne przysposabiające do pracy – 25). Łączny koszt pomocy finansowej na zakup 

książek wyniósł 27 125,97 zł (2017 r. - 27.950,90 zł).  

Dotacja podręcznikowa to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów (bezpłatny dostęp) z zakresu kształcenia ogólnego, określone w ramowych 

planach nauczania dla tych szkół.  

W 2018 r. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu:  

- 9 593 uczniów w materiały ćwiczeniowe (z klas I-VIII szkół podstawowych – 8 412, z klas 

II-III gimnazjów – 1 181), 

- 3 502 uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne (z klas II, V i VIII szkół 

podstawowych), 

- 592 uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne, w wyniku zwiększenia się liczby 

uczniów w tych klasach w stosunku do zeszłego roku lub refundacji (z klas I-VII szkół 

podstawowych - 517, z klas II-III gimnazjów – 75) wojewoda udzielił Gminie Miasta 

Tarnowa dotacji celowej w wysokości 987 952,95 zł (w 2017 r. na wyposażenie 9.677 

uczniów w materiały ćwiczeniowe oraz 6161 uczniów w podręczniki lub materiały 

edukacyjne z klas I-VII szkół podstawowych i I-III gimnazjów wydatkowano 1.350.183,61 

zł). Maksymalna kwota dotacji na jednego ucznia wynosi od 74,25 zł do 272,27 zł, a w 

przypadku uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych - od 

123,75 zł do 5445,40 zł.  
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Wypłacono również pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie 

przyznawanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla 

uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z 

dnia 22 września 2011 r. w ww. sprawie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 4489). Jego 

wysokość uzależniona jest od liczby kandydatów spełniających kryteria regulaminu, przy 

czym nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł brutto na jednego ucznia. Biorąc pod uwagę 

wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł (według 

podziału: 70% – naukowe, 15 % - artystyczne, 15% - sportowe), stypendium przyznano 132 

uczniom (w 2017 r. – 108) w kwocie: 

− 2 554 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która 

uzyskała tytuł laureata) – 46 uczniów,  

− 2 043 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która 

uzyskała tytuł finalisty) – 11 uczniów,  

− 909 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, która 

uzyskała tytuł laureata) – 33 uczniów, 

− 714 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, która zajęła 

miejsce I-III) – 42 uczniów. 

Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2018 r. wyniósł 199 942 zł (w 2017 r. – 

199.961 zł). 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z realizacją programu oraz 

funkcjonowaniem systemu stypendialnego, zdecydowano o utworzeniu integralnego 

dokumentu prawnego łączącego i porządkującego działania na rzecz uzdolnionych uczniów. 

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z 

dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018, poz. 4141). Przedmiotowy dokument 

przygotowano również z uwagi na konieczność dopracowania zapisów obecnie 

obowiązującego programu wspierającego dzieci i młodzież, a także regulaminu, na podstawie 

którego przyznawane jest stypendium motywacyjne, oraz w związku  

z przeprowadzoną reformą szkolnictwa i przewidzianym na to okresem przejściowym. W 

przyszłym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie otrzymają stypendium w oparciu o nowo 

obowiązujące przepisy.  

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 21 

uczniów (20 z 20 szkół publicznych oraz jeden uczeń ze szkoły niepublicznej). Stypendium 

Ministra Edukacji Narodowej otrzymał jeden uczeń z III Liceum Ogólnokształcącego w 

Tarnowie (w 2017 r. – czterech). 

Rozliczenie końcowe - finansowe i merytoryczne - środków przeznaczonych w 

roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników w ramach środków przekazywanych z Funduszu Pracy 

Wyszczególnienie 

Liczba 

pracodawców, 

którzy otrzymali  

dofinansowanie 

kosztów 

kształcenia  

ze środków 

Funduszu Pracy 

Liczba 

młodocianych, 

którzy u tych 

pracodawców 

zrealizowali 

przygotowanie 

zawodowe 

Wydatkowana przez gminę 

kwota ze środków 

Funduszu Pracy na 

realizację decyzji 

przyznających 

dofinansowanie 

pracodawcom 

Nauka zawodu 

36 m-cy 
27 34 232 997,53 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 303 

Przyuczenie do 

wykonywania 

określonej pracy 

1 4 18 990,73 

Wykorzystano razem ze środków Funduszu Pracy: 251 988,26  

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa 
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15. KULTURA  
 

Tarnów to miasto wielu wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych, których 

organizatorami są głównie instytucje kultury, Urząd Miasta Tarnowa oraz organizacje 

pozarządowe. W 2018 r. nakłady na kulturę w budżecie miasta wyniosły 26 466 064,41 zł.  

 

15.1. Wydarzenia artystyczne 
 

Najważniejsze wydarzenia artystyczne w Tarnowie w roku 2018 to:  

- 8. Festiwal Paschalny „Musica Poetica”,  

- 32. Tarnowska Nagroda Filmowa - Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych,  

- XXV Festiwal Muzyki Odnalezionej, 

- Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”,  

- Zdearzenia 2018 – Święto Miasta,  

- XXII Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia”,  

- 8. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca „Scena Otwarta” , 

- Festiwal 11th Tarnów Jazz Contest 2018,  

- XXIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Śpiewaj z Nami”, 

- 15. Festiwal Sztuki ArtFest 2018 im. Bogusława Wojtowicza. 

 

Festiwal Paschalny „Musica Poetica” to cykl koncertowy, na który składają się 

muzyczne prezentacje dzieł wielkopostnych światowego i polskiego dziedzictwa 

kulturowego. Koncerty odbywały się w bazylice katedralnej w Tarnowie w okresie 

poprzedzającym Wielkanoc, w dniach od 21 do 24 marca. Organizatorzy zaprosili chóry 

amatorskie, indywidualnych śpiewaków amatorów, również debiutantów, do utworzenia 

Chóru Społecznego, który na inauguracji festiwalu wykonał z towarzyszeniem Capelli 

Cracoviensis dzieło muzyki klasycznej Johanna Sebastiana Bacha: O Jesu Christ, meins 

Lebens Licht BWV 118. 

Tarnowska Nagroda Filmowa - festiwal organizowany przez Tarnowskie Centrum 

Kultury jest wydarzeniem popularyzującym, promującym, upowszechniającym dorobek 

polskiej kinematografii, jest najstarszą po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich oraz Prezydenta Miasta Tarnowa. Program 32. edycji, odbywającej się w dniach 21-

28 kwietnia, składał się ze stałych propozycji regulaminowych - pokazów konkursowych, 

pokazów specjalnych oraz projekcji dla dzieci w ramach projektu Filmy Młodego Widza, a 

także z szeregu imprez towarzyszących (koncerty, wystawy, spektakl teatralny, spotkania z 

twórcami filmów, debata). 

Ogółem w całym programie TNF uczestniczyło 8 853 widzów.  

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”. W rocznicę zagłady 

tarnowskich Żydów Muzeum Okręgowe w Tarnowie wspólnie z Komitetem Opieki nad 

Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz UMT organizuje Dni Pamięci Żydów 

Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”. Ideą imprezy jest organizacja uroczystości i koncertów, 

które przypominać mają żydowską społeczność Galicji i ją upamiętniać. W 2018 roku 

przedsięwzięcie organizowane było w dniach od 14 do 24 czerwca. 

Zdearzenia 2018. W dniach 21– 24 czerwca zorganizowano cykl imprez w ramach 

Święta Miasta Tarnowa. Program Zdearzeń jest efektem współpracy instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych i twórców. W 2018 roku odbyły się koncerty w amfiteatrze i na 
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rynku („Nie-zapomniane tarnowskie piosenki”, Viva Santana, Kasia Kowalska, Przystanek 

Mrówkowiec, Pod Budą, Con Affetto, New Chapter ), zorganizowano Jarmark Galicyjski na 

ulicy Wałowej, piknik GraPark w Parku Sanguszków, spektakl plenerowy tarnowskiego teatru 

„Bądź taka, nie bądź taka” i kabaretu PIN działającego w UTW przy PWSZ w Tarnowie. 

Podczas inauguracji Zdearzeń wręczono Nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie 

twórczości artystycznej, stypendia artystyczne, a także tytuły „Nauczyciel z kulturą” oraz 

Złoty Dukat Tarnowski. 

XXII Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia” to najważniejsze wydarzenie teatralne 

roku 2018 w Tarnowie. Podczas festiwalu, organizowanego przez Teatr im. L. Solskiego w 

dniach od 21 do 30 września, zaprezentowano 10 spektakli konkursowych oraz 4 wydarzenia 

towarzyszące. W programie znalazły się także spotkania z aktorami i twórcami przedstawień. 

O podziale nagród decydowało profesjonalne jury. Swoje nagrody przyznała również 

festiwalowa publiczność.  

8. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Organizatorem 

festiwalu, prezentującego różnorodne spektakle  

w wykonaniu polskich i zagranicznych zespołów, jest Centrum Sztuki Mościce. W 2018 r. 

impreza odbyła się w dniach od 20 do 28 października. Na program artystyczny złożyły się 

m.in. spektakle teatrów z Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier. Program imprez towarzyszących 

obejmował prezentacje miniatur tanecznych „Inkubator tańca”, konkurs choreograficzny 

„Tradycja. Transgresje”, warsztaty choreoterapii, wystawę fotografii, promocję książki 

„Nienasycenie spojrzenia” oraz spotkania z artystami.  

11th Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów. Festiwal od pierwszej edycji prezentuje 

różnorodne klimaty i style jazzowe w wykonaniu najwybitniejszych światowych i polskich 

artystów. Gośćmi imprezy odbywającej się w dniach od 29 października do 4 listopada byli 

m.in. Piotr Baron Quartet, Zbigniew Namysłowski Quintet, Cosimo Boni Band, Grzegorz 

Nagórski Quartet, Entropia Ensamble, Adam Pierończyk, Big Contest Band & Special Guests. 

Koncertom tradycyjnie towarzyszyły warsztaty muzyczne oraz międzynarodowy konkurs dla 

młodych muzyków.  

15. Festiwal ArtFest. ArtFest to projekt interdyscyplinarny, łączący ze sobą różne 

dyscypliny artystyczne, obejmujący wydarzenia plastyczne, muzyczne i teatralne. 

Organizatorem festiwalu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Centrum Sztuki 

Mościce oraz Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. W 2018 r. imprezy 

festiwalowe odbywały się w dniach od 23 listopada do 11 grudnia. Na program 15. edycji 

festiwalu złożyły się m.in.: wystawa „Ciechowski–Świetlik”, koncert Justyny Steczkowskiej, 

pokaz filmu dokumentalnego „Republika. Narodziny legendy”, koncert zespołu FONETYKA, 

koncert „Maleńczuk śpiewa Młynarskiego”, a ponadto spotkania, wykłady oraz spektakl dla 

dzieci w ramach Małego ArtFestu.  

Urodziny Miasta. 7 marca na scenie kina Marzenie odbyła się gala z okazji 688. 

rocznicy lokacji miasta. którą uświetnił dwukrotnie występ artystów Piwnicy pod Baranami. 

Podczas pierwszego koncertu swoje urodziny wraz z miastem obchodzili Honorowy 

Obywatel Miasta Tarnowa, płk. Jerzy Pertkiewicz (98 lat) i świętująca roczek (urodzona 7 

marca 2017) Zosia, która otrzymała okolicznościowy czek na kwotę 1330 zł. 

XI Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Jazzowy Rynek”. W trzy wakacyjne piątki 

na tarnowskim rynku rozbrzmiewały dźwięki jazzu tradycyjnego. Organizatorem festiwalu 

jest Tarnowskie Centrum Kultury oraz Tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego 

„Leliwa”. Każdy z koncertów na rynku zwieńczony jest wspólną paradą nowoorleańską. 

Poprzedzając piątkowe koncerty, w ramach „czwartków jazzowych” w klubie Bombay Music 

odbywają się wieczory jazzowe w towarzystwie festiwalowych gwiazd.  

W 2018 roku usłyszeliśmy cenione w środowisku jazzowym zespoły oraz solistów, m.in. 

JBBO & Stanley Breckenridge, The Warsaw Dixielanders, Five o'Clock Orchestra, South 
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Silesian Brass Band, Old Timers, Miskolc Dixieland, Band Leliwa Jazz Band, Bartek Szu & 

Te Fajne Dziewczyny, Old Boys Band. 

Letnie potańcówki na rynku. Po raz czwarty w 2018 r. Urząd Miasta Tarnowa 

zaprosił mieszkańców na potańcówki na rynku w niedziele lipca i sierpnia. Z oferty, którą 

prowadził profesjonalny wodzirej, skorzystało wielu tarnowian, zarówno dzieci, jak i 

seniorów.  

XIII Letni Festiwal „Był sobie blues”. Festiwal organizowany przez Tarnowskie 

Centrum Kultury to cykl sierpniowych koncertów plenerowych. W jego programie, obok 

trzech koncertów plenerowych w odnowionym Amfiteatrze Letnim, znalazły się kameralne 

koncerty klubowe „Sam na sam z bluesem” w piwnicach TCK. Na scenie prezentowali się 

m.in. Maciej Maleńczuk, Jerzy Styczyński, Kajetan Drozd. Po koncertach plenerowych dla 

najwytrwalszych sympatyków bluesa w klubie „Przepraszam” odbywały się jam sessions. 

Pomysłodawcą i szefem artystycznym wydarzenia jest tarnowski muzyk Wojtek Klich. 

 

15.2. Instytucje kultury i ich działalność  
 

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

W 2018 r. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przygotował siedem spektakli 

premierowych, cztery na Dużej Scenie i trzy na Małej Scenie. W grupie spektakli znalazły się 

trzy prapremiery oraz jedna koprodukcja: 

- „Bądź taka, nie bądź taka”, scen. i reż. Joanna Satanowska (prapremiera 11 lutego, Mała 

Scena), 

- Juliusz Słowacki „Balladyna”, reż. Bożena Suchocka (premiera 25 marca, Duża Scena), 

- Duncan Macmillan „Płuca”, reż. Anna Wieczór-Bluszcz (prapremiera 24 kwietnia, Mała 

Scena), 

- Elżbieta Chowaniec „Akademia Mr Kleks”, reż. Daria Wiktoria Kopiec (premiera 3 

czerwca, Duża Scena), 

- „Heroiny”, scen. i reż. Agata Biziuk (prapremiera 17 czerwca, Mała Scena), 

- Aleksander Fredro „Śluby panieńskie”, reż. Wojciech Malajkat (premiera 16 września, Duża 

Scena), 

- Michał Pabian „Warto było”, reż. Cezary Studniak (premiera 9 listopada, Duża Scena) w 

koprodukcji z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

 Ponadto działalność teatralną wzbogaciły liczne koncerty, spotkania, konkursy oraz 

warsztaty teatralne. Spektakle tarnowskiej sceny były prezentowane na festiwalach i 

przeglądach (m.in. spektakl „Płuca” zdobył Nagrodę Główną przyznaną przez jury XVIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” 

Zabrze 2018, spektakl „Śluby panieńskie” został laureatem Nagrody Publiczności podczas 

XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii „Talia” 2018, Matylda Baczyńska otrzymała 

indywidualną nagrodę aktorską 24. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 

za rolę w spektaklu „Ikebana”, Katarzyna Pośpiech została laureatką Nagrody LOŻY 2017 

przyznawanej przez krakowski oddział Związku Artystów Scen Polskich za rolę Małej Mi w 

spektaklu „Lato Muminków”). Prócz prezentacji spektakli poza siedzibą teatr gościł spektakle 

impresaryjne, prezentował swoje projekty w przestrzeni miejskiej Tarnowa (m.in. wspólne 

patriotyczne śpiewanie 11 listopada), włączył się w ogólnopolską akcję „Bilet za 300 groszy”. 

Podczas zimowych ferii dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w warsztatach teatralno-

muzycznych. 

Do najważniejszych wydarzeń należały: XXII Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia” oraz X 

edycja Festiwalu Spektakli dla Dzieci „Mała Talia”, realizacja projektu pn. Scena 

Muzycznych Prapremier oraz zakończenie modernizacji budynku zaplecza technicznego. 
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Projekt przebudowy zaplecza pod nazwą „Teatr Solskiego wobec problemów społecznych, 

czyli kultura dostępna dla wszystkich” finansowany był przez Gminę Miasta Tarnowa (1,978 

mln zł), Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (1,898 mln zł), Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1,242 mln zł) oraz wkład własny teatru (1,416 mln zł). 

Całość inwestycji pochłonęła 6,5 mln zł. 

 W 2018 roku wystawiono ogółem 332 spektakle, w tym siedem poza siedzibą, które 

obejrzało łącznie widzów 57 707 ( 56 979 widzów w siedzibie). Wpływy ze sprzedanych 

biletów w siedzibie i sprzedaży spektakli w terenie wyniosły łącznie 937 377 zł. 

 W 2018 r. teatr pozyskał na przedsięwzięcia artystyczne z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz od innych sponsorów kwotę 452 700 zł.  

 

Tarnowskie Centrum Kultury  

Centrum mieści się w zabytkowej kamienicy przy Rynku 5, a w jego strukturze 

znajduje się również kino „Marzenie” i Amfiteatr Letni.  

W roku 2018 TCK w ramach działalności edukacyjnej prowadziło:  

1. Stałe zajęcia edukacyjne:  

- Szkoła Muzyków Rockowych, działająca od 1993 r., zajmuje się profesjonalnym 

muzycznym kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych w klasie gitary, gitary basowej, 

fortepianu, perkusji oraz śpiewu. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym raz 

w tygodniu. Uczniowie poza nauką mają możliwość spróbowania swoich sił w zespołach 

tworzonych  

w ramach szkoły oraz zagrania koncertów na prawdziwej scenie.  

- Autorska Pracownia Plastyczna Witolda i Elżbiety Pazerów działa w formie grupowych 

spotkań przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z możliwością uczestniczenia 

nawet w 14 godzinach zajęć tygodniowo. W roku 2018 r. prowadziła zajęcia do czerwca, 

kiedy to po 25 latach zakończyła działalność. 

2. Cykliczne oraz okazjonalne zajęcia edukacyjne:  

- Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna Witolda i Elżbiety Pazerów organizowana podczas 

ferii zimowych.  

- PracOFFnia – Animacja Czasu Wolnego. 

-Warsztaty. 

- SM Rock - teoria.  

W 2018 r. odbyło się 1 535 zajęć edukacyjnych z udziałem 292 osób. 

3. Imprezy filmowe:  

- 32. Tarnowska Nagroda Filmowa – z udziałem 4 234 osób (projekcje filmowe) oraz 4 619 

osób (imprezy towarzyszące: koncerty, wystawy, spotkania). 

- CineMARZENIE - projekcje kina niekomercyjnego, filmów ambitnych i wyróżnionych na 

najlepszych festiwalach. Ogółem w ramach cyklu zaprezentowano 26 filmów z udziałem 3 

187 widzów. 

- Małe CineMARZENIE dla dzieci - w ramach cyklu zaprezentowano 6 filmów z udziałem 

351 widzów. 

- CineMARZENIE ReView- trzydniowy przegląd filmowy - w ramach cyklu zaprezentowano 

cztery filmy z udziałem 249 widzów. 

- Eko-Świat - XIX Przegląd Filmów Ekologicznych - coroczny przegląd filmów o tematyce 

ekologicznej finansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Tarnowie oraz WFOŚiGW w Krakowie, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. W 

ramach przeglądu w ciągu czterech dni w ośmiu projekcjach zaprezentowano dwa filmy – z 

udziałem 3 083 widzów, 
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- Projekcje specjalne - „Dokumenty proszę…” - cykl projekcji filmów dokumentalnych, który 

stworzył możliwość zapoznania się tarnowskiej publiczności z najnowszymi kierunkami kina 

dokumentalnego. Ogółem w 4 projekcjach w ramach cyklu wzięło udział 163 widzów. 

- Kino letnie w amfiteatrze – dla dzieci i dorosłych – 2050 widzów, w tym 1 500 dzieci. 

4. Koncerty – 44 koncerty z udziałem 12 500 osób. 

 Ponadto w 2018 r. w TCK odbyło się: 

- 12 wystaw, które obejrzało ogółem 3 907 osób, 

- 9 spotkań z twórcami z udziałem 780 osób, 

- 47 imprez współorganizowanych z udziałem 14 550 osób, 

- 15 imprez rad osiedlowych z udziałem 3 595 osób. 

W 2018 r. kino „Marzenie” zaprezentowało 142 filmy, które na 1 299 seansach 

zgromadziły 78 099 widzów. 

Ogółem w przedsięwzięciach zorganizowanych w 2018 r. przez TCK wzięły udział 

121 064 osoby.  

W 2018 r. Tarnowskie Centrum Kultury pozyskało środki zewnętrzne na inwestycje  

w wysokości 567 190,10 zł oraz na działalność kulturalną w wysokości 225 000 zł. 

Przychody własne wyniosły 2 030 500 zł. 

 

Biuro Wystaw Artystycznych 

Główne zdarzenia artystyczne (wystawy, koncerty, spotkania autorskie, warsztaty, itp.) 

są realizowane w salach wystawienniczych i w bezpośrednim otoczeniu Pałacyku 

Strzeleckiego - siedziby BWA. Instytucja przy współpracy z Małopolską Fundacją Muzeum 

Sztuki Współczesnej w 2018 r. kontynuowała realizację zdarzeń artystycznych w salach na 

dworcu PKP, mających na celu prezentację dzieł znajdujących się w kolekcji fundacji. Obok 

wystaw odbywały się tam również działania interdyscyplinarne i edukacyjne. 

W roku 2018 BWA zrealizowało ArtFest 2018, Mały ArtFest oraz 24 wystawy: indywidualne, 

zbiorowe oraz koncepcyjne, m.in.: „Serce miłości”, „Lekcja dizajnu”, Martyna Czech - „Jad 

2”, Władysław Pluta - projektowanie graficzne, V Salon Wiosenny 2018, Sława 

Harasymowicz – „Jest już dzień jasny” (Ordre de bataille), „Żużel w sztuce”, „Mono no 

aware”, „Wielcy sarmaci tego kraju / Wielkie sarmatki tego kraju”, Katarzyna Józefowicz – 

„Między słowami”.  

Bardzo ważną częścią programu BWA jest działalność edukacyjna, m.in.: 

- warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Małe BWA”, 

- cykle tygodniowych warsztatów plastycznych „Lato w BWA”, 

- cykl spotkań Akademia Architektury, 

- warsztaty dla dorosłych „Poznaj swój aparat” w ramach Tarnowskiego Weekendu Fotografii, 

- wykłady towarzyszące aktualnym wystawom oraz oprowadzania kuratorskie, 

- warsztaty „Mały ArtFest: Atlas chwil” i „Mały ArtFest: W boju i na balu - stroje naszych 

przodków”. 

Wystawy organizowane przez BWA są szeroko komentowane w mediach lokalnych  

i ogólnopolskich, informacyjnych i branżowych. Zapowiedzi i wywiady dotyczące wydarzeń  

w BWA regularnie pojawiają się w audycji „Koło kultury” Radia Kraków oraz w „Radiowym 

Domu Kultury” Programu III Polskiego Radia, w RDN Małopolska. Wystawy z 2018 r. 

uplasowały się wysoko w różnego rodzaju rankingach i podsumowaniach. BWA jest wysoko 

oceniane na profilu Facebook: 4,7 na 5 gwiazdek. Galeria jest także aktywna na kanale 

YouTube oraz ma swój profil na Instagramie. 

W 2018 r. BWA pozyskało kwotę ponad 275 000 zł od: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz sponsorów. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie  

MBP jako lokalne centrum informacji, edukacji i kultury obsługuje czytelników 

poprzez sieć dziesięciu filii, dwóch punktów bibliotecznych zlokalizowanych w tarnowskich 

szpitalach oraz sześciu działów udostępniania zbiorów. MBP wykonuje również zadania 

biblioteki powiatowej dla powiatu ziemskiego, obejmując zasięgiem działania 16 bibliotek 

gminnych i ich filie (łącznie 63 placówki).  

W zakresie organizacji i działalności biblioteki w 2018 r. nastąpiły zmiany:  

-1 lutego na osiedlu Zielonym otwarto dla czytelników nową filię nr 2,  

-1 października udostępniony został na potrzeby Czytelni Naukowej lokal po sklepie, 

zlokalizowany na parterze budynku przy ul Krakowskiej 4, który pełni funkcję czytelni 

czasopism bieżących oraz miejsca spotkań. 

1. Działalność podstawowa MBP 

MBP udostępnia książki, czasopisma i inne dokumenty w formie tradycyjnej 

(drukowanej), książki elektroniczne, audiobooki, książki mówione na kasetach 

magnetofonowych oraz audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku, tzw. „czytaki”. Dla osób 

starszych i niepełnosprawnych ruchowo MBP ma w swojej ofercie akcję „Książka przyjdzie 

do Ciebie”, tj. dowóz książek do domu oraz wypożyczalnię czytników e-booków. W 2018 r. w 

wypożyczalniach zarejestrowano 24.636 czytelników. W ciągu roku zanotowano 221.796 

odwiedzin w bibliotece, w tym 204.967 w wypożyczalniach, czytelniach i telecentrach,  

a 16.829 na spotkaniach, lekcjach, wystawach, warsztatach, imprezach literackich itp. W 2018 

r. na zewnątrz i w czytelniach udostępniono 418.816 egz. materiałów bibliotecznych. W 2018 

r. odnotowano 10.893 sesje w portalach IBUK LIBRA, LEGALIS oraz w Tarnowskiej 

Bibliotece Cyfrowej, z których pobrano łącznie 56.139 dokumentów elektronicznych. 

Biblioteka udostępnia również e-booki z portalu LEGIMI. W 2018 r. odnotowano 70.215 

zdalnych logowań (przez Internet) do katalogu bibliotecznego SOWA.  

Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i regionalnej 

m.in. poprzez udział w Małopolskim Systemie Bibliografii Regionalnej, w ramach którego 

tworzona jest w postaci dostępnej przez Internet baza „Bibliografia Małopolski”. W 2018 r. 

do bazy „Bibliografia Małopolski” MBP wprowadziła 1991 nowych rekordów 

bibliograficznych  

i 503 rekordy stanowiące hasła przedmiotowe i formalne. 

2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna 

W 2018 r. MBP była organizatorem 1.005 różnorodnych spotkań i wydarzeń 

literackich, edukacyjnych, popularyzatorskich, w których udział wzięło 16.829 osób. 

Zrealizowano m.in.:  

- sześć Salonów Poezji,  

- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,  

- spotkania autorskie i promocje książek,  

- projekt „Osiedle COOLtura”,  

- wykłady i prelekcje o tematyce literackiej, historycznej, regionalnej,  

- cykl imprez czytelniczych i spotkań literackich w ramach Tygodnia Bibliotek oraz 

Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”, 

- akcje promujące czytelnictwo w przestrzeni publicznej, m.in.: „Mobilne biblioteczki”, 

happeningi, akcje plenerowe itp., 

- cykliczne spotkania grup i klubów działających w MBP. 

Formy edukacyjne obejmowały także zajęcia w kącikach bibliotecznych, lekcje 

biblioteczne, prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych wygłaszane przez 

pracowników MBP oraz zapraszanych specjalistów, konkursy plastyczne i literackie, cykl 

zajęć wakacyjnych i w okresie ferii zimowych, warsztaty, okolicznościowe spotkania 

literackie. 
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3. Działalność wydawnicza 

Publikacje wydane drukiem: 

Paweł Glugla: „Tarnowianie w drodze do niepodległości 194-1918”, 

„Aspiracje. Magazyn Literacki Młodych” nr 22/57. 

Publikacje w wersji elektronicznej udostępnione w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej: 

„Kalendarium rocznic Tarnowa i ziemi tarnowskiej na rok 2018”, 

„Aspiracje. Magazyn Literacki Młodych” nr 22/57 . 

MBP w 2018 r. pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 117.860 zł na zakup nowości wydawniczych i 16.800 zł na 

realizację Salonów Poezji, a także pozyskała w formie darów książki i audiobooki na łączną 

kwotę 66.898,64 zł. 

 

W Tarnowie działają również:  

- Muzeum Diecezjalne - najstarsze muzeum kościelne w Polsce (założone w roku 

1888), posiadające cenne zabytki sztuki sakralnej,  

- Muzeum Okręgowe w Tarnowie, instytucja kultury województwa małopolskiego,  

z siedzibami w renesansowych kamienicach na tarnowskim rynku i w Ratuszu. Muzeum 

Okręgowe zorganizowało w 2018 r. wiele imprez, najważniejsze z nich to: Dni Pamięci 

Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”, Międzynarodowy Turniej Rycerski o Złoty Warkocz 

Tarłówny w Dębnie, Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, „Malowana chata”- konkurs 

organizowany w Zalipiu. Wydarzenia artystyczne organizowane przez Muzeum Okręgowe  

w roku 2018 samorząd miejski dofinansował kwotą 40.000 zł (Tarnowscy Artyści w Galerii 

Muzealnej, Muzealny Salon III Wieku, Kolekcjonerzy w Muzeum, Noc Muzeów w Tarnowie, 

„Edukacja historyczna i regionalna dzieci i młodzieży”, Rocznik Tarnowski, wystawa „Sen  

o Niepodległej”, uzupełnienie kolekcji „tarnovianów”). 

- Centrum Sztuki Mościce, instytucja kultury województwa małopolskiego, w której 

funkcjonuje m.in. kino „Millennium” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”. 

Odbywają się tam festiwale (np. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca „Scena Otwarta”, 

„Muzyczne Tarasy”), koncerty, spektakle, spotkania i wystawy.  

- Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna, instytucja kultury powiatu tarnowskiego  

i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizująca festiwale i koncerty muzyki 

kameralnej, w których biorą udział sławy muzyki poważnej z kraju i zagranicy. Niezwykle 

istotną częścią działalności instytucji jest edukacja młodego pokolenia muzyków - stąd liczne 

plenery, warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie.  

W mieście widoczne jest także liczne środowisko plastyczne, którego przedstawiciele 

wystawiają swoje prace w Polsce i za granicą.  

W Tarnowie działają ponadto m.in.: Tarnowska Orkiestra Kameralna, Chłopięcy Chór 

Katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses”, Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes”, 

Tarnowski Chór Gos.pl, grupa MONK, Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”, zespół 

rockowy TOTENTANZ, Anvision, Wasabi, Need More Clouds, Wojtek Klich z zespołem. 

Są również stowarzyszenia działające w dziedzinie kultury, np. Teatr Nie Teraz, 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych, Tarnowskie Stowarzyszenie Jazzu 

Tradycyjnego „Leliwa”, Tarnowskie Stowarzyszenie Artystyczne ArtContest, Fundacja 

Kultury i Sztuki „i. Kropka”, Fundacja Promocji Artystycznej „Aspiranci”, Made in Tarnów, 

Fundacja Wspierania Inicjatyw i Twórców w zakresie Sztuki Filmowej i Teatralnej 

„Monsignore. 
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15.3. Nagrody, stypendia  
 

Nagrody Miasta Tarnowa: 

W 2018 roku przyznane zostały nagrody za: osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej - Teatr TUPTUSIE; za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury - 

Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”; nagroda Mecenas Kultury Tarnowa - RPM 

Sound&Voices; Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej 

lub upowszechniania kultury - Elżbieta i Witold Pazerowie; nagroda Nadzieja Roku - Szymon 

Szczęch. Nagrody zostały wręczone laureatom 21 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Letnim 

podczas inauguracji Święta Miasta Tarnowa „Zdearzenia 2018”. 

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

obejmowała nagrodę pieniężną w wysokości siedmiu tysięcy złotych, statuetkę, 

okolicznościowy dyplom oraz wpisanie laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Nagroda 

za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury obejmowała nagrodę pieniężną  

w wysokości pięciu tysięcy złotych, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz wpisanie 

laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Nagroda Mecenas Kultury Tarnowa jest 

honorowym wyróżnieniem potwierdzonym specjalną statuetką, okolicznościowym dyplomem 

oraz wpisaniem laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Nagroda uprawnia do 

posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury Tarnowa” w działaniach reklamowych i 

promocyjnych. Nagroda Honorowa jest przyznawana za całokształt pracy w dziedzinie 

twórczości lub upowszechniania kultury w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć. Laureat 

otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, statuetkę, 

okolicznościowy dyplom i został wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Nagroda 

Nadzieja Roku przyznawana jest wybitnie uzdolnionym młodym twórcom. Laureat nagrody 

otrzymał nagrodę pieniężną  

w wysokości pięciu tysięcy złotych, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz został wpisany 

do Księgi Nagród Miasta Tarnowa prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa. 

 

 

Nauczyciel z kulturą 

Tytuły „Nauczyciel z kulturą” są przyznawane nauczycielom, którzy poza wzorowym 

wypełnianiem obowiązków zawodowych animują życie kulturalne, popularyzują kulturę  

i sztukę i robią to z pasją. W skład kapituły przyznającej tytuł wchodzą dyrektorzy instytucji 

kultury działających na terenie Tarnowa. Przyznany w ramach nagrody grant przeznaczony 

może zostać na zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważnej dla rozwoju społeczności 

szkolnej, dla dwóch rodzajów projektów: działań edukacyjno - animacyjnych, stymulujących 

kreatywność i aktywizujących twórczo uczniów oraz przedsięwzięć artystycznych dla 

uczniów, kształtujących potrzebę stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. W 2018 r. tytuł 

oraz grant w wysokości sześciu tysięcy złotych dla szkoły, w której uczy nagrodzony, 

otrzymało troje nauczycieli: Magdalena Kopczyńska-Kołodziej - Zespół Szkół Plastycznych, 

Janusz Jędrzejczyk - Zespół Szkół Plastycznych, Iwona Lipińska - Szkoła Podstawowa nr 20. 

 

Stypendia artystyczne 

Zgodnie z uchwałą nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych 

stypendiów  

w 2018 roku przyznane zostały stypendia artystyczne 12 osobom. W kategorii „literatura” 

nagrodę otrzymał Robert Noga za projekt „Ze szczypiorniakiem przez lata” i Szymon 

Łucyków za projekt „Tomik poetyckiego undergroundu”. W kategorii „sztuki wizualne” 
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Krzysztof Maniak za projekt „Przygotowanie publikacji – katalog dorobku artystycznego”, 

Łukasz Dubin za projekt „Artyści Tarnowa- Generacja 2.1”, Mateusz Kijak za projekt 

„Interimpres”, Anna Śliwińska za projekt „Miasto Tarnów – Pierwsze niepodległe”, Ewa i 

Roman Fleszarowie za projekt „Ewa&Roman Fleszar. Przestrzenie Równoległe II”. W 

kategorii „muzyka” Marcin Bogacz za realizację trzech utworów zespołu Egzotyczny Dandys 

Paryskich Bulwarów w profesjonalnym studiu nagrań, Grzegorz Gawlik za projekt 

„ROMANS ŚPIEWAM… – koncert piosenek do tekstów Bolesława Leśmiana”, Grzegorz 

Nosek za projekt „TAR(no)W(ski) BAS DEMO PROJEKT”. W kategorii „taniec” Agnieszka 

Jania za projekt „Mowa ruchu”, Karolina Mika za projekt „TarnOFFska przestrzeń tańca”. 

Stypendia te to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto 

wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Pozwalają realizować artystyczne projekty 

najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom. 

Wysokość stypendium artystycznego wynosi 5 000 zł. 
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16. SPORT I REKREACJA  

 

16.1. Organizacje sportowe 
 

Uczniowskie kluby sportowe 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Zakres działania/dyscyplina 

1. Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Pałac 

Młodzieży” 

ul. Piłsudskiego 24, 

33-100 Tarnów 

Sekcje: wspinaczki, 

koszykówki, judo, piłki 

ręcznej chłopców  

i dziewcząt, szermierki 

2.  Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

nr 23 w Tarnowie 

os. Legionów  

 H. Dąbrowskiego 16, 

33-100 Tarnów 

Lekka atletyka 

3. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „1811” w 

Tarnowie 

ul. 3 Maja 10, 

33-100 Tarnów 

Koszykówka 

4.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Iskierka- 

Krzyż” przy Szkole 

Podstawowej nr 14 

ul. Krzyska 118, 

33-103 Tarnów 

Piłka siatkowa 

  

5.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Olimpijczyk” w Tarnowie 

ul. Reymonta 30, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

6.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Sokół – 

Gumniska” przy Szkole 

Podstawowej nr 2 

ul. Szewska7, 

33-100 Tarnów 

Piłka siatkowa 

  

7.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Hesed” 
ul. Mościckiego 12, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

8. Parafialny Uczniowski 

Klub Sportowy „Karolina” 

przy parafii Błogosławionej 

Karoliny w Tarnowie 

ul. Marii Dąbrowskiej 

41, 

33-100 Tarnów 

Szachy, rekreacja 
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9. Parafialny Uczniowski 

Klub Sportowy przy parafii 

Świętej Trójcy w Tarnowie 

ul. Tuchowska 76, 

33-100 Tarnów 

Tenis stołowy, rekreacja 

10. Uczniowski Klub Sportowy 

„Sokół-Mościce” przy 

Szkole Podstawowej nr 20 

w Tarnowie 

ul. Zbylitowska 7, 

33-101 Tarnów 

Pływanie, dwubój i trójbój 

11.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Budowlanka” przy 

Zespole Szkół 

Budowlanych 

ul. Legionów 15, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

12.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwudziestka” przy Szkole 

Podstawowej nr 20 

ul. Zbylitowska 7, 

33-101 Tarnów 

Piłka nożna, lekka atletyka 

13.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Jaskółka” przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Tarnowie 

ul. Chemiczna 2, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

14. Uczniowski Klub Sportowy 

„Jedynka” przy  

I Liceum 

Ogólnokształcącym  

w Tarnowie 

ul. Piłsudskiego 4, 

33-100 Tarnów 

Piłka siatkowa, piłka nożna 

15.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Kazik” przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i 

Technicznych 

ul. Brodzińskiego 9, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

16.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Leliwa” w Tarnowie 
ul. Bitwy pod 

Studziankami 5, 

33-100 Tarnów 

Piłka ręczna 

17.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Lider” przy Zespole Szkół 

Mechaniczno-

Elektrycznych w Tarnowie 

ul. Szujskiego 13, 

33-100 Tarnów 

Piłka siatkowa 
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18.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Maraton” przy III Liceum 

Ogólnokształcącym  

w Tarnowie 

ul. Brodzińskiego 6, 

33-100 Tarnów 

Koszykówka, piłka siatkowa 

19.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Maraton”  

przy Szkole Podstawowej 

nr 9 

ul. Marii Dąbrowskiej 

6,  

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

20.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Ogrodnik” przy Zespole 

Szkół Ekonomiczno-

Ogrodniczych w Tarnowie 

ul. Sanguszków, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

21. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Ósemka” 

przy Szkole Podstawowej 

nr 8 

ul. Bitwy pod 

Studziankami 5, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja, piłka ręczna 

22. Uczniowski Klub Sportowy 

„Sprawni Razem” przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

w Tarnowie 

ul. Romanowicza 9, 

33-100 Tarnów 

Pływanie, narciarstwo, piłka 

siatkowa, badminton 

23.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Technik” przy Zespole 

Szkół Technicznych 

ul. Kwiatkowskiego 

17, 

33-101 Tarnów 

Koszykówka, piłka nożna, 

piłka siatkowa 

24. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w 

Tarnowie 

ul. Norwida 22, 

33-101 Tarnów 

Rekreacja 

25.  Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Tarnowie 

ul. Reymonta 30, 

33-100 Tarnów 

Tenis stołowy, piłka nożna, 

rekreacja 

26. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

nr 15 w Tarnowie 

ul. Krupnicza 8, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 
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27.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „IKS” 

ul. Wojska Polskiego 

14, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja 

28.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Westovia” 

ul. Zagumnie 152, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja – piłka 

nożna halowa 

29. Uczniowski Klub Sportowy 

JMT Westerplatte 

ul. Westerplatte 17/32, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja 

30.  Uczniowski Klub Sportowy 

„HATTRICK” 

ul. Westerplatte 8/70, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja 

31. Uczniowski Klub Sportowy 

„Akademia Futsal” Tarnów 

ul. Brandstaettera 6/42,  

33-100 Tarnów 

Futsal 

32.  Uczniowski Klub Sportowy 

Kung – Fu „Vo Thuat 

Thanh Quyen” 

ul. H. Marusarz 132/3, 

33-100 Tarnów 

Kung Fu 

33. Uczniowski Klub Sportowy 

„Junak” 

ul. Mościckiego 27, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja 

34. Uczniowski Klub Sportowy 

A.C.T. - SPORT 

ul. Wojska Polskiego 

12, 33-100 Tarnów 

Tenis ziemny 

35. Uczniowski Klub Sportowy 

„Tarnowskie Gwiazdy” 

ul. Lippóczy’ego 4a - 

Zespół Szkół 

Specjalnych  

 dla Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

Sport i rekreacja 

36. Uczniowski Klub Sportowy 

„Lumaro” 

os. Zielone 1/157, 

33-100 Tarnów 

Futsal 

37. Uczniowski Klub Sportowy 

„Świt” 

ul. Bandrowskiego 4, 

33-100 Tarnów 

Sport i rekreacja 

38.  Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Tarnowska 

ul. Chemiczna 2, Piłka nożna 
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Akademia Piłkarska 33-101 Tarnów 

39. Uczniowski Klub Sportowy 

„Start” 

ul. Norwida 22, 

33-101 Tarnów 

Pływanie 

40. Uczniowski Klub Sportowy 

„Grabówka” 
ul. Zagumnie 147, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna, futsal 

41. Uczniowski Klub Sportowy 

„Ostoja” 
ul. Klikowska 304, 

33-100 Tarnów 

Jeździectwo 

42. Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlik” 
ul. Wojska Polskiego 

12, 33-100 Tarnów 

Tenis ziemny 

43. Uczniowski Klub 

Sportowo-Turystyczny 

„Azymut” 

ul. Marii Dąbrowskiej 

6, 33-100 Tarnów 

Sport, turystyka 

44. Uczniowski Klub Sportowy 

„Copacabana” 
ul. Rolnicza 12/60, 

33-100 Tarnów 

Sporty walki 

45. Uczniowski Klub Sportowy 

„Hetman Basket” 
ul. Norwida 9, 

33-101 Tarnów 

Koszykówka  

46. Uczniowski Klub Sportowy 

„KANA” 
ul. Mościckiego 12, 

33-100 Tarnów 

Sport, rekreacja 

47. Uczniowski Klub Sportowy 

„Orzełek” 
ul. Mościckiego 27, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna, futsal, 

strzelectwo sportowe 

48. Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpijczyk Pałac 

Młodzieży” 

ul. Legionów 5a/8, 

33-100 Tarnów 

Sport, rekreacja 

49. Uczniowski Klub Sportowy 

Trójka przy III LO im. 

Adama Mickiewicza w 

ul. Brodzińskiego 6, 

33-100 Tarnów 

Brydż sportowy 
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Tarnowie 

 

Ogniska TKKF 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Zakres 

działania/dyscyplina 

1.  Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Azoty” 

ul. Kwiatkowskiego 18, 

33-101 Tarnów 

Narciarstwo, rajdy 

turystyczne, rekreacja 

2.  Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Delfin” 

ul. Sanguszków 32, 

33-100 Tarnów 

Strzelectwo, pięciobój 

3. Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Iskra” 

ul. Krakowska 8, 

33-100 Tarnów 

Rajdy turystyczne 

4. Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Legiony” 

os. Legionów 10, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

5.  Tarnowskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej 
ul. Sanguszków32, 

33-100 Tarnów 

Rekreacja 

  

Towarzystwa sportowe 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Zakres 

działania/dyscyplina 

1.   Polskie Towarzystwo Boksu 
ul. Gumniska 28, 

33-100 Tarnów 

Boks 

2.   Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół – Świat 

Pracy” 

ul. Mickiewicza 4, 

33-100 Tarnów 

Kolarstwo górskie, 

rajdy turystyczne, 

turystyka piesza i 

rowerowa, biegi, 

narciarstwo biegowe 
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3.   Tarnowskie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki Niewidomych i 

Słabowidzących „Pogórze” 

ul. Paderewskiego 3B/26, 

33-100 Tarnów 

Kręgle, turystyka, 

rekreacja 

4.   Tarnowskie Towarzystwo 

Piłkarskie 
ul. Traugutta 5a, 

33-100 Tarnów 

Wspieranie rozwoju 

piłki nożnej w Tarnowie 

5.   Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

Tarnów 
ul. Traugutta 5, 

33-101 Tarnów 

Wspieranie rozwoju 

piłki ręcznej  

 w Tarnowie 

6.   Tarnowskie Towarzystwo 

Sportowe „FUTAR” 
ul. Westerplatte12/84, 

33-100 Tarnów 

Halowa piłka nożna 

7.   Tarnowskie Towarzystwo 

Żużlowe „Unia Tarnów” 
ul. Zbylitowska 3, 

33-100 Tarnów 

Wspieranie rozwoju 

żużla w Tarnowie 

8.   Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe Niepełnosprawnych 

„Start” 

ul. Bitwy pod 

Studziankami 8,  

33-100 Tarnów  

Pływanie, podnoszenie 

ciężarów, lekka atletyka 

9.   Towarzystwo Narciarskie 

„Mościce” 
ul. Lelewela 1/17, 

33-100 Tarnów 

Narciarstwo 

10.   Tarnowski Yacht Club „Azoty” ul. Kwiatkowskiego 18, 

33-101 Tarnów 

Żeglarstwo 

11.   Stowarzyszenie Sportowe Sokół 

Tarnów 

ul. Przybyłkiewicza 61, 

33-100 Tarnów 

Kolarstwo górskie, 

biegi 

12.   Stowarzyszenie Bokserskie 

„GONG” 

ul. Do Prochowni 22/14, 

33-100 Tarnów 

Boks 

13.   Stowarzyszenie „Młoda Unia” 
ul. Traugutta 5a, 

33-101 Tarnów 

Piłka nożna 
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14.  Stowarzyszenie „Kępa Sport” 
ul. Brandstaettera 6/26, 

33-100 Tarnów  

Sport, rekreacja 

15.  Tarnowskie Towarzystwo 

Sportowo-Kulturalne „EMIKA” 
os. H. Dąbrowskiego 

5/89, 33-100 Tarnów 

Sport, rekreacja 

16.  Stowarzyszenie „Razem dla 

Sportu” 
os. Zielone 1/188, 

33-100 Tarnów 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

sportu 

17.  Stowarzyszenie Promocji 

Sportów Siłowych i 

Aktywności Ruchowej Strong 

Gym 

ul. Zbylitowska 3, 

33-101 Tarnów 

Sporty siłowe 

  

Okręgowe związki sportowe 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Zakres 

działania/dyscyplina 

1.   Tarnowski Okręgowy 

Związek Piłki Nożnej 

ul. Boya Żeleńskiego 4a, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

2.   Tarnowski Szkolny Związek 

Sportowy 
ul. Zbylitowska 7, 

33-101 Tarnów 

Realizacja rozgrywek 

międzyszkolnych 

3.   Tarnowski Związek Brydża 

Sportowego 

ul. Ks. Kmiecika 18 A, 

33-100 Tarnów 

Brydż sportowy 

  

Kluby sportowe 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Zakres działania/dyscyplina 

1.   
Auto Moto Klub Tarnowski 

  

ul. Piłsudskiego 24, 

33-100 Tarnów 

Sporty motorowe 
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2.   Jacht Klub „Orion” 
ul. Westerplatte 17/27, 

33-100 Tarnów 

Żeglarstwo 

3.   Klub Sportowy „Błękitni”  

 w Tarnowie 
ul. Piłsudskiego 32, 

33-100 Tarnów 

  

Sekcja judo 

4.   Klub Sportowy „Capoeira” 

Tarnów 
ul. Reja 9/18, 

33-100 Tarnów 

Capoeira 

5.   Klub Sportowy „Iskra” 
ul. Krzyska 116, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

6.   Klub Sportowy „Metal” 
ul. Warsztatowa 2, 

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

7.   
Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku 

Sportowego Państwowej 

Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie 

  

ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów 

  

Piłka siatkowa, koszykówka, 

piłka nożna, tenis stołowy, 

pływanie 

8.   Miejski Klub Sportowy 

„Tarnovia” 
ul. Bandrowskiego 9, 

33-100 Tarnów 

  

Sekcje: piłki nożnej, 

wspinaczki sportowej, piłki 

siatkowej, tenisa stołowego 

9.   Tarnowski Klub Sportowy 

„Kyokushin Karate”  
ul. Bitwy pod Monte 

Cassino 5/4, 

33-100 Tarnów 

Karate kyokushin 

10.   Tarnowski Klub Sportowy 

„Oyama Karate” 
ul. Traugutta 5a, 

33-101 Tarnów 

Oyama karate 
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11.   Tarnowski Klub Strzelecki 

LOK 
ul. Krzyska 17A, 

33-100 Tarnów 

Sekcja strzelecka 

12.   Tarnowski Klub Tenisowy 
ul. Elektryczna 2, 

33-100 Tarnów 

Tenis ziemny 

13.   „Unia” Tarnów Żużlowa 

Sportowa Spółka Akcyjna 
ul. Zbylitowska 3, 

33-100 Tarnów 

Udział w rozgrywkach 

żużlowych, organizacja 

zawodów i turniejów 

żużlowych 

14.   Klub Sportowy „ZKS Unia” 

Tarnów 
ul. Traugutta 5a-hotel 

klubowy, 

33-101 Tarnów 

Piłka nożna 

15.   Tarnowski Klub 

Modelarstwa 

Samochodowego 

ul. Piłsudskiego 24, 

33-101 Tarnów 

Modelarstwo samochodowe 

16.   Tarnowski Klub Modelarzy 

R/C Cars 
ul. Westerplatte 14a/16, 

33-100 Tarnów 

Modelarstwo 

17.   Tarnowska Szkółka 

Bokserska 
ul. Józefa Władysława 

Krogulskiego4/37, 

33-100 Tarnów 

Boks 

18.   Klub Sportowy Legion 

Team Tarnów 

ul. Szpitalna 33/39, 

33-100 Tarnów 

Sztuki walki MMA 

19.   Automobilklub Tarnowski ul. Przemysłowa 27A, 

33-100 Tarnów 

Sporty motorowe 

20.   Tarnowskie Stowarzyszenie 

Cyklistów 

ul. Powstańców 

Warszawy 3/20, 

33-100 Tarnów 

Rozwój kultury fizycznej 

21.   Stowarzyszenie Integro ul. Bema 5, Rozwój kultury fizycznej 
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33-100 Tarnów 

22.   Fundacja Pro Sport ul. Warsztatowa 5, 

33-100 Tarnów 

Rozwój kultury fizycznej 

23.   Klub Sportowy „Tarnowska 

Akademia Karate i 

Kobudo” 

ul. Heleny Marusarz 4/1, 

33-100 Tarnów 

Adres do korespondencji 

ul. Wandy 8, 

33-101 Tarnów 

Karate, kobudo 

24.   Tarnowskie Stowarzyszenie 

Instruktorów Żeglarstwa 
ul. Pracy 4B/4, 

33-100 Tarnów 

Żeglarstwo 

25.   Uczelniany Klub Sportowy 

Jedynka Tarnów 
ul. Okrężna 8, 

33-100 Tarnów 

Piłka siatkowa 

26.   
Klub Sportowy 

Thai Gym Tarnów 

ul. Rolnicza 10/72, 

33-100 Tarnów 

Sporty walki – muay thai 

27.   Tarnowskie Towarzystwo 

Sportowo – Kulturalne „K-

Team” 

ul. Kochanowskiego 30 

hala nr 6, 

33-100 Tarnów 

  

Karting 

28.  Klub Sportowy Kyokushin 

Karate Seiken 
ul. Radosna 6, 

33-100 Tarnów 

Karate 

29.  Klub Sportowy „KANA 

Sport” 
ul. 3-go Maja 1/12, 

33-100 Tarnów 

Żeglarstwo  

30.  MTB Racing Team Tarnów 
ul. Nowodąbrowska 168 

A, 

33-100 Tarnów 

Kolarstwo  
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31.  Klub Sportowy „Sportiva” 
ul. Królowej Jadwigi 147, 

33-100 Tarnów 

Wspinaczka sportowa 

32.  Klub Piłkarski „Błękitni 

1947” 
al. Piaskowa 38,  

33-100 Tarnów 

Piłka nożna 

33.  Europejskie Stowarzyszenie 

Cyklistów Kellys-Team 
ul. Rydza Śmigłego 7, 33-

100 Tarnów 

Kolarstwo 

34.  Klub Sportowy Dragon 

Sports 
ul. Olszynowa 9B,  

33-100 Tarnów 

Sport, rekreacja, gimnastyka 

sportowa 

 

16.2. Organizacja imprez i wydarzeń sportowych. 

 

W ramach dotacji dla organizacji pozarządowych 

Podmiot i zadanie Dotacja 2018 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start-

zawody dla osób niepełnosprawnych  
2 500,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży-zawody piłki 

ręcznej, koszykówki i szermierki 
11 600,00 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811-turnieje 

koszykówki  
3 800,00 

Klub Sportowy Sportiva-zawody wspinaczki sportowej 1 600,00 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej Nr 23-zawody w lekkiej atletyce 
3 600,00 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów-zawody kolarskie, 

biegowe 
36 400,00 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ  

w Tarnowie-zawody LA  
6 000,00 

TTSK K-Team-zawody kartingowe 3 000,00 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy w 

Tarnowie-zawody biegowe i nordic walking 
6 000,00 

KS Iskra-turnieje piłki nożnej 2 800,00 

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej-turnieje 

piłki siatkowej 
2 900,00 

Stowarzyszenie Kępa Sport-zawody biegowe 2 500,00 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Tarnowie-turnieje piłki siatkowej  
4 100,00 

Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce-zawody pływackie 3 400,00 
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Uczelniany Klub Sportowy Jedynka-turnieje piłki siatkowej 5 200,00 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia-turnieje piłki nożnej 4 600,00 

 

Organizacja imprez i wydarzeń na podstawie umów innych niż dotacje 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania 

Kwota z budżetu 

GMT przeznaczona 

na realizację 

zadania w zł 

1.  Tarnowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate 

Organizacja turnieju 

międzyszkolnego 

KATA Karate 

Shinkyokushin dla 

dzieci i młodzieży 

3 000,- 

2.  MKS Tarnovia Organizacja wyjazdu 

zawodników na finał 

halowych Mistrzostw 

Polski w piłce nożnej 

w kat. U-12 

3 000,-  

3.  Tarnowskie WOPR Organizacja szkoleń 

w tarnowskich 

szkołach i 

przedszkolach w 

zakresie 

bezpiecznego 

zachowania się nad 

wodą 

 

8 500,- 

4.  Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów  Organizacja cyklu 

zawodów pn. Mała 

Liga, w trzech 

kategoriach 

wiekowych 4-12 lat 

w piłce nożnej 

 

5 000,- 

5.  Klub Uczelniany AZS PWSZ w 

Tarnowie 

Przygotowanie 

reprezentacji 

Tarnowa do udziału 

w zawodach rangi 

krajowej i 

międzynarodowej w 

LA 

 

9 000,- 

6.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy 1811 

Organizacja turnieju 

półfinałowego o 

awans do II ligi 

koszykówki 

mężczyzn 

10 000,-  

7.  Fundacja Rozwoju, Edukacji, Pracy, 

Integracji  

Organizacja VII 

Ogólnopolskich 

Zawodów we 

Wspinaczce Osób z 

3 000,-  
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Niepełną 

sprawnością 

8.  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

Sokół Świat Pracy 

Organizacja zadania 

zgłoszonego przez 

Radę Osiedla 

Piaskówka w 

zakresie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych dla 

mieszkańców 

10 000,- 

9.  Mościcki Klub Balonowy Organizacja udziału 

reprezentacji 

Tarnowa w 

krajowych zawodach 

balonowych 

5 000,- 

10.  Stowarzyszenie Sportowe Sokół 

Tarnów  

Organizacja 

masowych imprez 

biegowych, 

rowerowych dla 

mieszkańców 

Tarnowa 

10 000,- 

11.  Tarnowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate 

Organizacja pokazu 

sztuk walki karate 

oraz uroczystości 

odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej 

poświęconej pamięci 

Shihana Wiesława 

Gwizda 

 

10 000,- 

12.  Klub Sportowy Błękitni Tarnów  Organizacja 

przygotowania i 

udziału zawodników 

w zawodach rangi 

krajowej  

i międzynarodowej 

judo 

 

4 000,- 

13.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Iskierka Krzyż 

Organizacja 

przygotowania i 

udziału drużyny piłki 

siatkowej w turnieju 

barażowym o wejście 

do II ligi mężczyzn 

8 500,- 

14.  Małopolski Związek Kolarski w 

Krakowie 

Organizacja 

Karpackiego 

Wyścigu Kurierów 

30 000,- 

15.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy 1811 

Organizacja 

przygotowania i 

udziału reprezentacji 

Tarnowa  

w turniejach 

7 900,- 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 327 

koszykówki: o awans 

do II ligi, półfinał 

MP U-16, 

ćwierćfinału MP U-

14 

16.  Automobilklub Tarnowski Organizacja III rundy 

Mistrzostw Polski 

Pojazdów 

Zabytkowych 

7 000,-  

17.  Uczniowski Klub Sportowy Sokół 

Mościce 

Organizacja dwóch 

edycji Dni talentu 

Akademii Młodych 

Orłów 

12 000,- 

18.  Uczniowski Klub Sportowy Sokół 

Mościce 

Organizacja 

programu Już 

Pływam 

4 000,-  

19.  Międzyszkolny Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy przy SP Nr 23 w 

Tarnowie 

Organizacja XVI 

Tarnowskiej 

Olimpiady 

przedszkolaków 

23 500,- 

20.  Stowarzyszenie Sportowe Sokół 

Tarnów  

Organizacja 

tarnowskiej edycji 

Narodowego Biegu 

Stulecia Odzyskania 

przez Polskę 

Niepodległości „Od 

Bałtyku do Tatr” 

20 000,- 

21.  Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów Organizacja 

turniejów piłkarskich 

dla kibiców piłki 

nożnej 

10 000,- zł 

22.  Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy Karolina  

Organizacja 

Regionalnego 

Turnieju 

Szachowego  

2 000,-  

23.  Tarnowskie WOPR Organizacja 

Memoriału 

Pływackiego Jana 

Pawła II 

4 000,- 

24.  Tarnowskiego Związek Brydża 

Sportowego  

Organizacja XII 

Tarnowskiego 

Mityngu 

Brydżowego XXXIII 

Ogólnopolskiego 

Turnieju Brydża 

Sportowego  

4 000,- 

25.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

Pałac Młodzieży  

Organizacja Puchar 

Tarnowa w 

Koszykówce 

dziewcząt szkół 

7 000,- 
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podstawowych 

26.  Fundacja Rozwoju, Edukacji, Pracy, 

Integracji 

Organizacja VIII 

Ogólnopolskiego 

Mityngu 

Pływackiego Osób  

z Niepełną 

Sprawnością  

3 000,-  

27.  Fundacja Kocham Góry Organizacja Biegu 

Ulicznego 

Tarnowska Dyszka 

6 000,- 

28.  Tarnowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate 

Organizacja 

Mikołajkowej 

Spartakiady Karate 

Shinkyokushin dla 

dzieci i młodzieży 

3 000,- 

29.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

Pałac Młodzieży 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

17 500,- 

30.  Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

4 500,- 

31.  Miejski Klub Sportowy Tarnovia Organizacja zajęć  

w ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

6 500,- 

32.  Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy Karolina 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

2 225,- 

33.  Klub Sportowy Iskra Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

11 000,- 

34.  Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-

Kulturalne K-Team 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

29 600,- 

35.  Uczniowski Klub Sportowy KANA Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje  

8.000,- 

36.  Uczniowski Klub Sportowy Organizacja zajęć w 10 000,- 
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Grabówka ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

37.  Uczniowski Klub Sportowy 

Westovia 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

4 500,- 

38.  Uczniowski Klub Sportowy A.C.T. 

Sport 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

2 000,- 

39.  Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 

przy I LO w Tarnowie 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

8 075,- 

40.  Liga Obrony Kraju – Tarnowski 

Klub Strzelecki 

Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

2 800,- 

41.  Tarnowski Klub Tenisowy Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

5 500,- 

42.  Klub Sportowy Metal Tarnów Organizacja zajęć w 

ramach Programu 

Lato w mieście 

Bezpieczne wakacje 

Tarnów 2018 

3 500,- 

43.  Uczniowski Klub Sportowy 

Grabówka 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

2 500,- 

44.  Tarnowski Klub Tenisowy Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

1 700,- 

45.  Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 

przy I LO w Tarnowie 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

2 500,- 

46.  Klub Sportowy Metal Tarnów Organizacja zajęć 4 000,- 
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sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

47.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

Pałac Młodzieży 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

15 700,- 

48.  Uczniowski Klub Sportowy A.C.T. 

Sport 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

1 700,- 

49.  Uczniowski Klub Sportowy 

Westovia 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

3 800,- 

50.  Liga Obrony Kraju Tarnowski Klub 

Strzelecki 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

1 600,- 

51.  Uczniowski Klub Sportowy Kung 

Fu Vo Thuat Thanh Quyen 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

1 700,- 

52.  Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-

Kulturalne K-Team 

Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

10 070,- 

53.  Uczniowski Klub Sportowy KANA Organizacja zajęć 

sportowych w 

ramach Programu 

Ferie zimowe 

Tarnów 2018 

8 830,- 

 

16.3. Nagrody, stypendia 
 

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 

2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  

i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,  

a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia  

w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych (Dz. 

Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 6355) przeprowadzono procedurę przyznania w roku 2018 
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wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 

2017. 

2018 r. – kwota łączna 173.784 zł, 152 nagrody. Razem finansowe: 152 (w związku z nową 

uchwałą stypendia sportowe przyznawane są tylko za wysokie wyniki sportowe olimpijskie  

i paraolimpijskie, dlatego też można było przyznać wyłącznie nagrody, ale nie powodowało 

to różnicy dla nagradzanych). 

Wyróżnienia niefinansowe – 11. 
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17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
 

17.1. Działalność policji i straży miejskiej  
 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie (KMP Tarnów) obejmuje swoim działaniem 

obszar 1.416 km². Pod względem powierzchni powiat tarnowski zajmuje w województwie 

małopolskim trzecie miejsce, po nowosądeckim i nowotarskim. 

 

Przestępczość ogólna  

 

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2018/(2017) roku w siedmiu wybranych 

kategoriach na terenie działania KMP w Tarnowie 

 

 

Zdarzenia drogowe i ich ofiary 

 

Wypadki i kolizje drogowe w latach 2017 – 2018: 
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Ofiary wypadków drogowych w latach 2017 – 2018 

    
 

Kierujący pojazdami w 2018 roku spowodowali 133 wypadki drogowe, w których 15 

osób poniosło śmierć, a kolejnych 138 zostało rannych. Z winy kierujących zaistniało również 

2530 kolizji drogowych.  

Na terenie Tarnowa w 2018 roku kierujący pojazdami spowodowali 45 wypadków 

drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 51 zostało rannych. Z winy kierujących 

zaistniało również 1315 kolizji drogowych. 

 

Główne przyczyny wypadków i kolizji spowodowanych  

przez kierujących 2018/(2017) rok 

 

Kierujący pojazdami byli sprawcami 115 (139)* wypadków drogowych, w których 14 

(8)* osób poniosło śmierć, a 121 (158)* zostało rannych. Spowodowali również 2119 (2023)* 

kolizji drogowych.  

*dane podane w nawiasach dotyczą 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

  Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 28 (31) 0 (0) 31 (37) 
430 

(415) 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 30 (29) 8 (3) 29 (35) 
356 

(382) 

Niezachowanie bezp. odległości między 

pojazdami 
1 (7) 0 (1) 3 (7) 

378 

(393) 

Nieprawidłowe cofanie 2 (3) 0 (0) 2 (3) 
216 

(210) 

Nieprawidłowe omijanie 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
132 

(107) 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 334 

Główne przyczyny zdarzeń spowodowanych przez pieszych 2018/(2017) rok 

  Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 11 (20) 2 (5) 0 (2)  2 (3) 

Inne przyczyny 5 (4) 1 (0) 0 (0)  1 (0) 

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 2 (3) 0 (4) 0 (2) 0 (2) 

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 2 (0) 2 (0) 0 (0)  2 (0) 

Wejście na przejście przy czerwonym świetle 1 (2) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 

Leżenie, siedzenie, klęczenie , stanie na jezdni 1 (1) 1 (1) 0 (0)  1 (1) 

 

Piesi byli sprawcami 6 (15)* wypadków drogowych, w których 0 (4)* osób poniosło śmierć, a 

6 (11)* zostało rannych. Spowodowali również 16 (23)* kolizji drogowych.  

*dane podane w nawiasach dotyczą 2017 roku. 

 

Polityka karno-administracyjna (2017/2018 rok) 

  2017 2018 

Ujawniono ogółem wykroczeń 64.278 55.257 

Skierowano wniosków o ukaranie do sądu 3.727 4.449 

 Ukarano mandatami karnymi za wykroczenia 37.799 19.427 

Pouczono 20.929 28.793 

Sporządzono odstąpień od kierowania wniosku o ukaranie do 

sądu 
1.823 2.588 

Skierowano wniosków do Sądu Rodzinnego w zw. z 

wykroczeniami popełnionymi przez nieletnich 
67 50 

Zatrzymano kierujących będących pod 

wpływem alkoholu 

OGÓŁEM w tym: 564 661 

z art. 87 § 1 kw 138 179 

z art. 87 § 2 kw 103 109 

z art. 87 § 1a kw 323 373 

 

Przemoc w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty (2017/2018 rok) 

 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 

 2017 2018 Tendencja 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 481 465 - 16 

Sprawcy 
Ogółem 483 471 - 12 

Kobiety 29 41 + 12 
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Mężczyźni  453 428 - 25 

Nieletni 1 2 + 1 

Pod wpływem alkoholu 216 209 - 7 

Zatrzymano w PDOZ 

- w tym do 

wytrzeźwienia 

287 

91 

211 

62 

- 76 

- 29 

Pokrzywdzeni 

Ogółem  618 579 - 39 

Małoletni 89 74 - 15 

Dorośli 529 505 - 24 

 

Działania profilaktyczne 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie, prowadzi szereg działań profilaktycznych, 

mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży na terenie zarówno miasta, jak i powiatu tarnowskiego. W 2018 roku policjanci 

Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie oraz dzielnicowi, 

realizując programy profilaktyczne, dotarli do tysięcy odbiorców: 

Projekt „Zagrożenie w sieci – profilaktyka, reagowanie” 

*dane podane w nawiasach dotyczą 2017 roku. 

Wybrane programy profilaktyczne realizowane 

  Alkohol i narkomania Handel ludźmi 

Kibic i doping TAK – 

Pseudokibic i agresja 

NIE 

  Uczniowie Nauczyciele Rodzice Uczniowie Nauczyciele Rodzice Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

Ogółem 

7221 

(8545) 

osób 

483  

(568) 

osób  

611 

(805) 

osób 

2746 

(6718) 

osób 

184 

(388) 

osób 

578 

(1063) 

osób 

4387 

(4135) 

osób 

211 

(200) 

osób 

291 

(303)  

osób 

*dane podane w nawiasach dotyczą 2017 roku. 

 

 
Szkoły podstawowe  

+ klasy gimnazjalne 
Szkoły średnie 

 Uczniowie Nauczyciele Rodzice Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

Ogółem 

 

5572 

(5839) 

osób 

140 

(425) 

osób 

591 

(1008) 

osób 

781 

(2766) 

Osób 

26 

(24) 

osób 

183 

(240) 

osób 
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w ramach działań profilaktycznych 

organizowali i uczestniczyli w wielu wydarzeniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Przykładowe działania organizowane przez 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na terenie Tarnowa: 

W dniu 8 lutego 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie został 

przeprowadzony szkolny konkurs młodego internauty, obejmujący uczniów klas IV, V,VI na 

temat bezpiecznych zachowań w sieci. Przewodniczącym jury był funkcjonariusz Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie - koordynator projektu „Zagrożenie w sieci 

- profilaktyka, reagowanie”.  

W dniu 24 lutego 2018 roku, na stoku „Jurasówka” w Siemiechowie policjanci 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w ramach kampanii pn. „Kręci 

mnie bezpieczeństwo na stoku” promowali odpowiedzialne postawy narciarzy  

i snowboardzistów. Poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej  

z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł 

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej to podstawowe założenia kampanii. Tego dnia  

z okazji VII Światowego Dnia Śniegu na stoku Jurasówka zorganizowano piknik rodzinny pn. 

„Bezpiecznie na stoku z inspektorem Wawelkiem”, podczas którego przeprowadzono zawody 

narciarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inspektor Wawelek wspólnie z policjantami 

Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie podpowiadał dzieciom, jak bezpiecznie zachowywać 

się na stoku. Elementem kampanii był również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na 

zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, organizowany przez Komendę Główną Policji oraz 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pod hasłem „Stok nie jest dla 

bałwanów”. 

W dniu 8 marca 2018 roku w Galerii Handlowej Gemini Park – Tarnów 

przeprowadzono działania dotyczące bezpieczeństwa seniorów na drodze, w Internecie oraz w 

sytuacjach wymuszeń i oszustw. Osoby starsze otrzymały ulotki wcześniej opracowane przez 

funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie. Materiały opisywały 

sytuacje i zagrożenia, działania sprawców na szkodę seniora. Funkcjonariusze podczas wizyty 

w tarnowskiej Gemini Park odbyli wiele rozmów, dzieląc się swoją wiedzą, a towarzyszący 

im uczniowie z klas o profilu policyjnym z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie z 

okazji Dnia Kobiet rozdali przy tym 1000 kwiatów oraz elementy odblaskowe. 

W dniu 7 lipca 2018 roku Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 

zorganizował VIII edycję pikniku „Wakacje – bawmy się bezpiecznie” pod patronatem 

Prezydenta Miasta Tarnowa. W trakcie pikniku policjanci prowadzili konkursy dla dzieci  

i młodzieży na temat bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, w czasie zabaw, w sieci oraz 

bezpiecznego wypoczynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo nad wodą. 

W pikniku uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Miejskiej w Tarnowie, służby więziennej oraz ratownicy Wodnego 

Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego. Dzieci, młodzież oraz dorośli oprócz wspólnej 

zabawy mogli porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych służb na temat ich pracy 

oraz obejrzeć sprzęt służbowy. Policjanci w czasie trwania pikniku promowali również 

założenia konkursu filmowego pn. „Filmowy prze-WODNIK”. 

We wrześniu i październiku 2018 roku policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 

Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie z maskotką firmy SUFIGS Sp.  

z o.o. – olbrzymią Mrówką - kontynuowali rozpoczętą w 2016 roku akcję „Bezpieczna droga 

do szkoły z Mrówką”. Profilaktycy, odwiedzając dzieci klas pierwszych wszystkich szkół 

podstawowych z terenu miasta Tarnowa oraz gmin: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, 

Wierzchosławice, Skrzyszów, Zakliczyn i Gromnik, uczyli pierwszoklasistów, jak 

bezpiecznie dotrzeć i wrócić ze szkoły do miejsca zamieszkania. Wspólnie z „Mrówką” 
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rozdali najmłodszym kamizelki odblaskowe i uświadamiali potrzebę ich zakładania po 

zmroku poza obszarem zabudowanym. Policjanci dotarli do 78 szkół podstawowych, gdzie 

spotkali się z ponad 1953 uczniami. Założeniem prowadzonych działań była edukacja 

ukierunkowana na nauczenie pierwszoklasistów, jak być świadomym i bezpiecznym 

uczestnikiem ruchu drogowego. Dzieci poznawały podstawowe przepisy ruchu drogowego 

obowiązujące pieszych i rowerzystów, nauczyły się, jak prawidłowo przechodzić przez ulicę, 

jak zachowywać się w jej pobliżu, jak bezpiecznie podróżować samochodem. Uczniowie klas 

pierwszych w sposób praktyczny wykorzystywali zdobyte wiadomości, trenując pod okiem 

policjantów przechodzenie na drugą stronę jezdni – wykorzystano do tego atrapy (matę) 

przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. 

W dniu 26 października 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Tarnowie wspólnie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie 

zorganizowali spotkanie z seniorami w ramach Dnia Seniora, które w tym roku przebiegało 

pod hasłem: „Aktywnie i bezpiecznie”. Policjanci zapoznali słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku i członków tarnowskich klubów seniora z metodami działania przestępców na naszym 

terenie, sposobami radzenia sobie z nimi oraz przekonywali, że aktywny senior to bezpieczny 

senior. Rozdali także przygotowane dla nich ulotki, które na co dzień dostępne są w 

wybranych bankach oraz tarnowskim ZUS-ie. W spotkaniu tym wzięli również udział Miejski 

Rzecznik Praw Konsumentów, przedstawiciele NFZ, Subregionalnego Centrum Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań, PEFRON-u oraz 

pani Barbara Prymakowska – „najszybsza babcia w Polsce”, zachęcająca swoich rówieśników 

do aktywności fizycznej. 

W minionym roku policjanci KMP w Tarnowie podejmowali inicjatywy związane  

z ochroną mienia przed działaniem złodziei i oszustów. W okresach poprzedzających Święta 

Bożego Narodzenia i Nowy Rok prowadzone były działania „Bezpieczne święta”. Ich celem 

była ochrona ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. 

Działania przeprowadzono w dniach wzmożonych zakupów przedświątecznych  

i noworocznych, charakteryzujących się zwiększonym ruchem osób głównie w galeriach, 

centrach i na placach handlowych. W trakcie prowadzonych działań kontrolowano punkty: 

sprzedaży alkoholu, środków pirotechnicznych, sprzedaży drzewek choinkowych  

i stroików – pod kątem legalności pochodzenia, oraz sprzedaży żywych ryb. W działaniach 

„Bezpieczne święta” brały udział zarówno służby umundurowane, patrole prewencyjne 

nieumundurowane, jak i policjanci pionu kryminalnego. 

W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie realizowany jest program ZPB – 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, obejmujący placówki oświatowe – szkoły 

podstawowe, szkoły podstawowe z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi i szkoły średnie. W 

2018 roku projektem objętych było 16 szkół na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

Piętnaście spośród nich posiada certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, a trzy z terenu 

miasta Tarnowa posiadają tytuł Lidera ZPB (powyżej 7 lat uczestnictwa w projekcie). Są 

nimi: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie, VII Liceum 

Ogólnokształcące w Tarnowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. 

 

Straż Miejska w Tarnowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tarnowa 

powołaną do ochrony porządku w miejscach publicznych. Działania straży miejskiej 

koncentrują się na służbie patrolowo-prewencyjnej, reagowaniu na zgłoszenia od 

mieszkańców Tarnowa i podejmowaniu interwencji w ujawnionych przez strażników 

przypadkach naruszania prawa. 

W 2018 roku strażnicy interweniowali 15 407 razy na telefoniczne zgłoszenia 

mieszkańców Tarnowa. Najczęściej interwencje te dotyczyły: 

1) naruszania przepisów drogowych – 5994 przypadki, 
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2) udzielania pomocy mieszkańcom – 1212 przypadków, 

3) nieobyczajnych wybryków – 2806 przypadków, 

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego - 1281 przypadków, 

5) spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 1157 przypadków, 

6) spraw porządkowych – 1623 przypadki, 

7) zwierząt – 740 przypadków, 

8) bezdomnych – 858 przypadków, 

9) luźno biegających psów – 530 przypadków, 

10)  spalania odpadów – 393 przypadki. 

Ponadto w ramach działalności prewencyjnej doprowadzono do PONON-u, Policyjnej 

Izby Zatrzymań, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i miejsca zamieszkania – 1633 osoby 

nietrzeźwe, zabezpieczono 153 imprezy i uroczystości patriotyczne, kulturalne i szkolne. 

Ujawniono ogółem 12486 wykroczeń, w których 3794 sprawców ukarano mandatami 

karnymi na kwotę 416.540 złotych, sporządzono 1444 wnioski o ukaranie do Sądu 

Rejonowego oraz pouczono 6989 osób. 

Strażnicy wystawili 2221 patroli samodzielnych oraz 349 wspólnych z policją.  

W trakcie tych działań ujawnili 35 spraw noszących znamiona przestępstwa. Zatrzymali  

i przekazali policji 43 osoby. 

Pomocnym narzędziem dla mieszkańców miasta Tarnowa jest bramka internetowa, za 

pomocą której przez całą dobę można poinformować straż miejską o nieprawidłowościach, 

sytuacjach wymagających reakcji, ale też przekazać cenne uwagi i sugestie wraz  

z możliwością wysłania załączników w postaci różnych plików – także zdjęć, filmów. Rok 

2018 potwierdził, że ta forma komunikacji z mieszkańcami i mediami jest wyjątkowo ważna. 

W minionym roku liczba zgłoszeń przesłanych drogą mailową do straży miejskiej ponownie 

wzrosła z 591 za 2017 rok do 779 w 2018 roku, co wskazuje na fakt, że mieszkańcy Tarnowa 

coraz chętniej korzystają z tej formy kontaktu i zgłaszania w ten sposób interwencji. 

Na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście oraz ograniczenie popełnianych 

wykroczeń lub zdarzeń o charakterze przestępczym w miejscach publicznych ważny wpływ 

ma monitoring miejski. W 2018 roku operatorzy monitoringu interweniowali w 1811 

przypadkach, kierując w miejsce interwencji patrole strażników.  

W roku 2018 kontynuowano rozpoczęte w roku 2015 unowocześnianie systemu 

monitoringu. Aktualnie system dysponuje 39 kamerami, w tym 31 to kamery cyfrowe, 

pracujące w rozdzielczości Full HD. Dostępne środki finansowe pozwoliły na demontaż 

trzech kamer analogowych, zakup i montaż w ich miejsce trzech kamer obrotowych IP wraz  

z uchwytami i modułami światłowodowymi oraz utworzenie nowego punku kamerowego na 

pl. Rybnym. Dodatkowo zakupiono dekoder cyfrowy umożliwiający sprawne wyświetlanie 

obrazu na monitorach (dający możliwość włączenia do systemu dodatkowych punktów 

kamerowych).  

Jednak najważniejszym zadaniem zrealizowanym w zakresie modernizacji CMMT  

w 2018 roku (wiążącym się z powstaniem nowej siedziby straży miejskiej) było 

zaprojektowanie i zbudowanie nowego, przestronnego pomieszczenia spełniającego 

wszystkie standardy nowoczesnego centrum monitoringu, dającego możliwości dalszej 

rozbudowy systemu. 

W zakresie unowocześniania i modernizacji taboru samochodowego w roku 2018 

zrealizowano zakup nowego radiowozu model dacia doker, służącego do przewozu osób 

nietrzeźwych i ujętych. Aktualnie Straż Miejska w Tarnowie dysponuje dziewięcioma 

radiowozami wyposażonymi w sygnały świetlne i dźwiękowe, z zainstalowanymi zestawami 

głośnomówiącymi, umożliwiającymi przekazywanie komunikatów głosowych w przypadku 

zaistnienia konieczności ostrzegania lub informowania mieszkańców. Pięć z radiowozów jest 

przystosowanych do przewozu osób nietrzeźwych i ujętych. Dodatkowo wszystkie radiowozy 
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wyposażone są w radiostacje cyfrowe z wbudowanym GPS-em, co umożliwia przede 

wszystkim bieżące monitorowanie patroli na terenie miasta, koordynację działań, 

minimalizację czasu reakcji na zgłoszenie. Dyżurny posiada możliwość podglądu lokalizacji 

patroli w systemie GPS i kieruje w miejsce interwencji patrol pełniący służbę najbliżej 

zgłoszonego zdarzenia. 

Dodatkowo Straż Miejska w Tarnowie dysponuje 18 radiotelefonami przenośnymi, 

cyfrowymi, również z modułem GPS. Na wyposażeniu znajdują się także dwa parasole 

grzewcze, kamera termowizyjna oraz dwa noktowizory. Parasole grzewcze mogą być 

wykorzystywane w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, objętych zakresem 

zarządzania kryzysowego, są również używane podczas spotkań i imprez organizowanych na 

terenie miasta w okresie zimowym. Kamera termowizyjna i noktowizory służą 

funkcjonariuszom do obserwacji miejsc trudno dostępnych i nieoświetlonych. Urządzenia te 

najczęściej były wykorzystywane w parkach i do kontroli pustostanów pod kątem 

przebywania osób bezdomnych, w okresie Wszystkich Świętych w godzinach nocnych w celu 

przeciwdziałania kradzieżom zniczy i wiązanek.  

Niezwykle ważną częścią działalności tarnowskiej Straży Miejskiej w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i porządku są działania edukacyjne i informacyjne w ramach 

programów profilaktycznych dla uczniów tarnowskich szkół i przedszkoli. Działania te 

kształtują wiedzę  

i świadomość uczniów na temat zagrożeń zewnętrznych i wpływają na umiejętność 

zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Działania profilaktyczne prowadzone były 

również podczas imprez plenerowych. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w 22 szkołach  

i placówkach oświatowych oraz w 7 przedszkolach, łącznie w zajęciach wzięło udział 8000 

dzieci i młodzieży. W programie profilaktycznym skierowanym do osób starszych wzięło 

udział ponad 100 tarnowskich seniorów. 

W roku 2018 zespół zadaniowy ds. profilaktyki realizował następujące programy: 

„Jestem świetlikiem na drodze”, „Mój przyjaciel pies”, „Obcy”, „Alkohol i nieletni”, 

„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Świadomy senior”. Ponadto, oprócz kontynuacji 

w/w programów profilaktycznych, po raz pierwszy w roku 2018 straż miejska 

zapoczątkowała akcję „Wakacyjny posterunek”. Podczas wakacji na tarnowskich osiedlach 

ustawiony był namiot Straży Miejskiej w Tarnowie, w którym funkcjonariusze przyjmowali 

interwencje oraz rozmawiali z mieszkańcami o nurtujących ich problemach, wskazując 

możliwe drogi i sposoby ich rozwiązania w przypadkach, gdy załatwienie tych spraw nie leży 

w kompetencjach straży. Dodatkowo naczelnik Oddziału Patrolowo - Interwencyjnego SM w 

2018 roku w kolejnej, czwartej edycji kursu samoobrony przeszkolił 20 kobiet podczas 10 

spotkań trwających po 1.5 godziny. 

W ramach poprawy standardów bezpieczeństwa w mieście wybudowana została nowa 

siedziba Straży Miejskiej w Tarnowie przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 7. Nowy budynek stanął 

w miejscu istniejącego wcześniej i całkowicie zmienił swoje oblicze. Jest wolny od azbestu, 

który znajdował się w poprzedniej konstrukcji, gruntownie zmodernizowany, klimatyzowany, 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyburzono niepotrzebne ściany i stropy, 

wyremontowano piwnice i klatkę schodową, wymieniono instalacje, okna i drzwi. Budynek 

ma energooszczędne oświetlenie LED i panele fotowoltaiczne, agregat prądotwórczy 

stanowiący awaryjne źródło zasilania. W budynku przy Nadbrzeżnej Dolnej znalazła się też 

siedziba Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa. To pozwala na 

bezpośredni kontakt służb ratowniczych i komunalnych zarówno w czasie ich codziennej 

działalności, jak i w razie sytuacji kryzysowych. Teraz jest to miejsce, które łączy kilka 

funkcji istotnych dla mieszkańców, takich jak bezpieczeństwo, monitoring, sterowanie 

ruchem w Tarnowie. 
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17.2. Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej 
 

Zabezpieczenie logistyczno-techniczne i organizacyjne 

Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych 

 

Na terenie Tarnowa zadania ratownicze prowadzą dwie Jednostki Ratowniczo–

Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, zlokalizowane przy ul. Klikowskiej i ul. 

Błonie. Ponadto na obszarze chronionym przez Komendę Miejską PSP funkcjonują 

następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej: Zakładowa Straż Pożarna w GRUPIE 

AZOTY S.A., OSP KSRG Tarnów-Rzędzin. W 2018 roku jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Tarnowie-Mościcach jako stowarzyszenie została wykreślona z Krajowego 

Rejestru Sądowego z uwagi na niedokonanie wpisu.  

Stan etatowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie w 2018 r. 

zwiększył się ze 193 do 199 funkcjonariuszy. Wzrost liczby etatów związany był  

z rozszerzeniem obowiązków w zakresie działań ratowniczych usuwania skutków awarii 

radiologicznych dla funkcjonujących Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemicznego  

i Ekologicznego. Wobec powyższego faktu współczynnik liczby strażaków na 1000 

mieszkańców wynosi 0,65. 

 

Struktura zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie. 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W LATACH 2015 - 2018  

KORPUS 
2015 2016 2017 2018 

Osób Osób Osób Osób 

OFICEROWIE 41 38 36 34 

ASPIRANCI 53 58 62 61 

PODOFICEROWIE 90 87 81 84 

SZEREGOWCY 7 10 10 15 

PRACOWNICY 

CYWILNI 
7,5 7,5 7,5 7,5 

LICZBA ETATÓW 200,5 200,5 200,5  206,5  

LICZBA 

STRAŻAKÓW Z 

WYKSZTAŁCENIEM 

WYŻSZYM 

82  81  83 85 

Bieżące utrzymanie wszystkich obiektów Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie 

realizowane było w 2018 roku poprzez dokonywanie wymaganych przeglądów i badań 

instalacji technicznych oraz prowadzenie prac remontowych ze środków własnych, 

wygospodarowanych  

z oszczędności oraz dotacji z Gminy Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie. 

W ramach poprawy warunków BHP oraz socjalnych w 2018 r. wykonano w obiektach 

KM PSP Tarnów: prace remontowe w pomieszczeniach biurowych komendy, prace 

remontowe w budynku wspinalni - służącym do ćwiczeń w ramach doskonalenia 
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zawodowego strażaków, rozpoczęto zadanie pt. „Przywrócenie stanu pierwotnego pokrycia 

dachowego na budynku JRG nr 2”, polegające na remoncie przeciekającego dachu.  

 

Wypadki w służbie i pracy oraz ich okoliczności. 

 

Ilość 

wypadkó

w 

Rodzaj wypadku Wypadki zaistniałe podczas 

Indywidualn

y 

Zbiorow

y 

Alarm

u 

Działań 

ratownicz

o-

gaśniczyc

h 

Konserwac

ji napraw 

sprzętu i 

urządzeń 

Jazdy do 

 i z działań 

ratownicz

o-

gaśniczyc

h 

Zajęć 

sportowyc

h 

201

8 
4 4 0 1 2 1 0 0 

201

7 
6 5 1 0 2 0 1 3 

201

6 
6 6 0 0 3 0 0 3 

 

Ze środków własnych zmodernizowano część sprzętu komputerowego i systemów 

operacyjnych, przystosowując je do wymagań stawianych dla aplikacji obsługiwanych  

w Państwowej Straży Pożarnej, ze szczególnym uwzględnieniem Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego PSP. Realizując politykę bezpieczeństwa, dokonano modernizacji 

systemu monitoringu dozorowego obiektów Komendy Miejskiej PSP, JRG Nr 2 przy ul. 

Błonie. 

Ponadto pozyskano nieodpłatnie z innych służb mundurowych oraz instytucji pojazdy 

oraz sprzęt teleinformatyczny z przeznaczeniem dla jednostek OSP: 104 samochody, 109 

radiotelefonów, 202 szt. sprzętu informatycznego oraz 111 szt. innego sprzętu.  

 

Budżet 

 

Struktura budżetu KM PSP w Tarnowie w latach 2017 – 2018. 

 
Rok 2017 Rok 2018 

 
Plan pierwotny Wykonanie 

Plan 

pierwotny 
Wykonanie 

Razem 14 501 645 zł 
15 464 988,10 

zł 
15 562 674 zł 16 278 432,61 zł 

Osobowe i 

pochodne 
12 285 306 zł 

13 089 815,94 

zł 
13 310 082 zł 13 517 159,74 zł 

Świadczenia 802 000 zł 761 049,77 zł 800 000 zł 765 041,09 zł 

Wydatki 

rzeczowe 

1 414 339 zł, 

w tym:  

50 000 zł GMT. 

1 560 122,39 zł, 

w tym: 

23 000 zł GMT, 

25 000 zł SP. 

1 402 592 zł 

 1 859 031,78 zł, w 

tym: 

22 800 zł GMT, 

20 000 zł SP. 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 342 

Wydatki 

majątkowe 
0 

57 000 zł, 

w tym: 

42 000 zł GMT, 

15 000 zł SP. 

50 000 zł 

GMT 

137 200 zł, 

w tym: 

70 000 zł SP, 

67 200 zł GMT. 

Oznaczenia użyte w tabeli: GMT- Gmina Miasta Tarnowa; SP- Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
 

Wydatki rzeczowe w latach 2016 – 2018 w złotych 

 
 

Gospodarka transportowa i zabezpieczenie techniczne jednostek 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Komenda Miejska PSP w Tarnowie posiadała 42 

pojazdy, w tym: 11 samochodów gaśniczych, 25 samochodów specjalnych, 2 pojazdy typu 

QUAD, pojazd typu AMFIBIA, motor CROSS oraz skuter i zabytkowy samochód pożarniczy 

STAR 25. Ponadto 23 przyczepy specjalistyczne o różnym przeznaczeniu (w roku 2009 było 

15 szt.), 7 kontenerów specjalistycznych: inżynieryjno – techniczny, wężowy, sprzętu 

ochrony dróg oddechowych, proszkowo-gaśniczy, pompowy oraz transportowy; pięć łodzi i 

pontonów  

z silnikiem motorowym, poduszkowiec ANAKONDA oraz 179 szt. jednostek sprzętowych 

napędzanych silnikiem spalinowym. 

Gotowość bojowa samochodów i sprzętu silnikowego utrzymywana jest w dużej 

mierze dzięki systematycznie i terminowo prowadzonym obsługom technicznym pojazdów w 

warsztacie samochodowym KM PSP w Tarnowie, który specjalizuje się w naprawach  

i obsługach technicznych samochodów pożarniczych. W ramach działań prowadzonych  

w warsztacie samochodowym wykonano 285 różnego rodzaju napraw, badań technicznych 

oraz przeglądów sprzętu i samochodów JRG Tarnów. Ponadto na bieżąco realizowana była 

pomoc techniczna w zakresie napraw i obsługi sprzętu oraz pojazdów dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Komenda Miejska sprawuje stały nadzór nad sprzętem 

ochrony dróg oddechowych, organizując bieżące, okresowe oraz generalne przeglądy. 

Obecnie Komenda Miejska PSP w Tarnowie korzysta z programu „PSP EWIDENCJA” do 

ewidencji napraw, obsługi i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, dzięki któremu 

zarówno nasza komenda, jak i Komenda Wojewódzka PSP posiada możliwości stałego 

nadzoru nad sprzętem ODO z całego obszaru chronionego. Na wyposażeniu komendy 

znajdują się: 144 szt. aparatów powietrznych (w roku 2009 było 56 szt.), 252 szt. masek 

indywidualnych, 20 ubrań gazoszczelnych, 258 szt. butli powietrznych oraz pięć stanowisk do 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 343 

ładowania butli (w tym jedno przewoźne) wyposażonych w 300-barowe sprężarki. Na 

wyposażeniu OSP są 183 aparaty ochrony dróg oddechowych, 186 masek i 214 butli 

powietrznych. 

 

Sprzęt pozyskany na wyposażenie KM PSP w roku 2018 

W roku 2018 Komenda Miejska PSP w Tarnowie pozyskała od Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Krakowie: 

- samochód specjalny do przewozu kontenerów na podwoziu Iveco, 

- samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją cięcia na podwoziu Mercedes, 

- samochód specjalny ratownictwa technicznego z żurawiem na podwoziu 

Scania. 

W ramach współfinansowania z KW PSP Kraków zrealizowano zakup: 

- samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego na podwoziu 

Mitsubishi, (KW PSP – 30 000 zł, Starostwo Powiatowe 70 000 zł, Gmina 

Miasta Tarnowa – 67 200 zł), 

- ubrań specjalnych - 29 kpl. (otrzymano z KW PSP ze środków ustawy 

modernizacyjnej – 106 400 zł), 

- butów specjalnych skórzanych - 20 par (KW PSP – 2 500 zł, KM PSP – 3 

133,40 zł), 

- hełmów strażackich - 20 szt. (KW PSP – 5 079,40 zł, KM PSP – 6 288 zł). 

Zakupiono ze środków Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, w tym z rezerwy 

celowej: 

- doposażenie grupy ratownictwa technicznego (podpory ratownicze), 

- doposażenie grupy ratownictwa wodnego (ubrania nurkowe, wyposażenie 

nurka - np. latarka nurkowa), 

- pilarki spalinowe jednoręczne w ilości 5 sztuk, 

- sprzęt informatyczny i łączności (komputery, monitory, urządzenia 

wielofunkcyjne, oprogramowanie komputerowe, osprzęt, akumulatory do 

radiotelefonów), 

- doposażenie w sprzęt ochrony dróg oddechowych, 

- odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej, przedmioty ekwipunku 

osobistego (kamizelki ochronne, ubrania specjalne, rękawice specjalne, 

kominiarki, buty specjalne, hełmy strażackie, sztormiaki, ubrania koszarowe, 

obuwie koszarowe, pasy strażackie, zatrzaśniki, toporki, sygnalizatory 

bezruchu, itp.), 

- węże pożarnicze, 

- wyposażenie kwatermistrzowskie i biurowe (urządzenia wielofunkcyjne, 

krzesła, meble biurowe, itp.), 

- wyposażenie pomieszczeń warsztatowych (sprzęt i narzędzia warsztatowe). 

Sprzęt pozyskany z innych służb mundurowych lub instytucji na potrzeby Komendy 

Miejskiej PSP w Tarnowie: 

- samochód typu BUS model renault trafic na potrzeby grupy wodno-nurkowej oraz 

samochody osobowe - skoda octavia i citroen C5, z przeznaczeniem na samochody 

operacyjne, 

- sprzęt informatyczny i łączności (komputery, monitory, urządzenia 

wielofunkcyjne, oprogramowanie komputerowe, osprzęt, akumulatory do 

radiotelefonów). 

Komenda Miejska PSP w Tarnowie przekazała do Ochotniczych Straży Pożarnych: 

− samochody star – man GBA, kia sportage SOp oraz lublin SLKw,  
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− pojazdy z innych służb mundurowych oraz instytucji, np. z policji i Straży 

Granicznej,  

− sprzęt teleinformatyczny, 

− radiotelefony przenośne, akumulatory do radiotelefonów. 

 

Środki przekazane przez samorząd Tarnowa 

Gmina Miasta Tarnowa przekazała w 2018 r. Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie 

łącznie kwotę 90 000 zł, która została rozdysponowana na: 

- dotację do zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego marki 

Mitsubishi – 67 200 zł, 

- zakup części do aparatów powietrznych w ramach przeglądów i obsług – 3 920,60 

zł, 

- zakup ubrań koszarowych – 7 496,06 zł, 

- zakup miasteczka szkoleniowego dla dzieci – 5 000 zł, 

- zakup umundurowania – 1 977,84 zł, 

- zakup części zamiennych do pojazdów – 4 405,50 zł.  

 

Działania interwencyjne  

 

Statystka i analiza powstałych zdarzeń 

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 2235 razy, z czego 

na terenie Tarnowa interwencji tych było 847, co  

w porównaniu z rokiem poprzednim (2017 r. - 951) stanowi spadek ilości zdarzeń o 104. W 

ogólnej liczbie interwencji w 2018 r. zdarzeń zaklasyfikowanych jako pożar było 194, co w 

porównaniu do roku 2017 stanowi wzrost o 31 akcji. Wśród ogólnej liczby pożarów 

największą ilość stanowiły zdarzenia w obiektach mieszkalnych (63 pożary), w dalszej 

kolejności w innych obiektach (np. śmietniki – 77 pożarów) oraz pożary środków transportu 

(20 zdarzeń), pożary traw i nieużytków rolnych (19 zdarzeń).  

Odnotowano 583 miejscowych zagrożeń, co w porównaniu z rokiem 2017 (739) 

stanowi spadek o 156 interwencji. Wśród ogólnej liczby miejscowych zdarzeń największą 

ilość stanowiły interwencje dotyczące obiektów mieszkalnych (197 zdarzeń), środków 

transportu (147 zdarzeń), w dalszej kolejności innych obiektów (156 zdarzeń). 

W roku 2018 nastąpił znaczny wzrost alarmów fałszywych - 70 interwencji, (w 2017 

r. – liczba tego typu zdarzeń wyniosła 49). Zdecydowana większość z nich dotyczyła zgłoszeń 

w „dobrej wierze” lub wynikała z działania systemu monitoringu pożarowego. 

W opracowanych tabelach poniżej znajdują się zestawienia porównawcze w zakresie 

liczby zdarzeń w roku 2017 i 2018 oraz prawdopodobne przyczyny powstania pożarów i 

miejscowych zagrożeń na terenie Tarnowa.  

 

Zestawienie interwencji na terenie Tarnowa w latach 2017 i 2018. 

Ogółem Pożary Miejscowe Alarmy fałszywe Ogółem Pożary Miejscowe Alarmy fałszywe

951 163 739 49 847 194 583 70

2017 2018
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Najczęstsze prawdopodobne przyczyny powstawania pożarów w 2018 r. 

Kod obiektu OGÓŁEM 

Nieostrożność 

osób dorosłych 

(NOD) przy 

posługiwaniu się 

ogniem 

otwartym, w tym 

papierosy, 

zapałki 

NOD w 

pozostałych 

przypadkach 

Nieprawidłowa 

eksploatacja 

urządzeń 

ogrzewczych na 

paliwo stałe 

Wady 

środków 

transportu 

Podpalenia 

(umyślne), 

w tym akty 

terroru 

Nieustalone 

Obiekty 

użyteczności 

publicznej 

8 3 1 0 0 0 0 

Obiekty 

mieszkalne 
63 6 14 18 0 2 6 

Obiekty 

produkcyjne 
4 0 0 0 0 0 2 

Obiekty 

magazynowe 
1 0 0 0 0 1 0 

Środki 

transportu 
20 0 0 0 17 0 1 

Lasy 

(państwowe i 

prywatne) 

2 0 1 0 0 1 0 

Uprawy, 

rolnictwo 
19 1 0 0 1 14 3 

Inne obiekty 77 12 8 1 1 39 8 

RAZEM: 194 20 24 19 19 57 20 

Najczęstsze, prawdopodobne przyczyny powstawania pożarów w 2018 r. 
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Podział pożarów na terenie Tarnowa ze względu na wielkość 

 

Najczęstsze prawdopodobne przyczyny miejscowych zagrożeń w 2018 r. 

Kod obiektu OGÓŁEM 

Wady 

urządzeń 

ogrzewczych 

(innych niż 

elektryczne) 

Wady 

środków 

transportu 

Niezachowanie 

zasad 

bezpieczeństwa 

ruchu środków 

transportu 

Huragany, 

silne 

wiatry, 

tornada 

Nietypowe 

zachowania 

się 

zwierząt, 

owadów, 

stwarzające 

zagrożenie 

Inne 

przyczyny 

Obiekty 

użyteczności 

publicznej 

61 0 0 0 0 7 35 

Obiekty 

mieszkalne 
197 13 0 0 1 6 140 

Obiekty 

produkcyjne 
5 0 0 0 0 1 0 

Obiekty 

magazynowe 
5 0 0 0 0 0 5 

Środki transportu 147 0 14 119 0 2 5 

Lasy (państwowe i 

prywatne) 
3 0 0 0 1 1 0 

Uprawy, rolnictwo 2 0 0 0 0 0 0 

Inne obiekty 160 0 33 6 30 4 70 

RAZEM: 583 13 47 125 32 21 251 
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Najczęstsze, prawdopodobne przyczyny miejscowych zagrożeń w 2018 r. 

 
 

Podział miejscowych zagrożeń na terenie Tarnowa ze względu na wielkość 

 

 

 

 

 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 348 

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji zdarzeń  

na terenie Tarnowa w 2018 r. 

 

Na podstawie analizy interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku 

na terenie Tarnowa można ustalić że: 

-  wyjazd do zdarzenia następuje średnio co 621 minut (raz na 10 godzin), 

- wyjazdy do miejscowych zagrożeń co 901 minut (raz na 15 godzin), 

- wyjazdy do pożarów co 2709 minut (raz na 45 godzin), 

- wyjazdy do alarmów fałszywych co 7508 minut (raz na 125 godzin). 

Na podstawie opublikowanych danych przez Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP wynika, że miasto Tarnów w 2018 r. uzyskało najwyższą w 

województwie małopolskim wartość współczynnika poziomu satysfakcji ze względu na czas 

dojazdu do zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

 

Ćwiczenia na obiektach 

W 2018 roku odbyły się Wieloszczeblowe Ćwiczenia Obrony Cywilnej pod 

kryptonimem „Ratusz 2018”, w ramach których zrealizowano szereg spotkań 

organizacyjnych z przedstawicielami Miasta Tarnowa, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

oraz dyrekcją i pracownikami Muzeum Okręgowego. W ćwiczeniach brały udział siły i środki 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz zastępy Ochotniczej Straży 

Pożarnej Tarnów-Rzędzin, łącznie 5 zastępów, w tym 22 strażaków. 
W dniu 19.10.2018 r. na terenie Tarnowa odbyły się Powiatowe Ćwiczenia 

Ratowniczo – Gaśnicze pod kryptonimem „Mechaniczne 2018”. Ćwiczenia zostały 

zorganizowane na obiekcie zakładu zwiększonego ryzyka: Zakłady Mechaniczne S.A. w 

Tarnowie. W ramach ćwiczeń zrealizowano trzy epizody obejmujące: 

- wyciek kwasu solnego, 

- wybuch gazu i katastrofa budowlana, 

- pożar wanny z olejem hartowniczym. 

W ćwiczeniach brały udział siły i środki wchodzące w skład Centralnego Odwodu 

Operacyjnego oraz Małopolskiej Brygady Odwodowej, to jest: 
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- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego 

„Tarnów1”, 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Tarnów”,  

- Kompania Gaśnicza „SMOK II”,  

- Kompania Gaśnicza Ochotniczych Straży Pożarnych „Tarnów”, wchodząca  

w skład Plutonu Ratowniczo - Gaśniczego „Bochnia” - wariant przemysłowy. 

 

Działania kontrolno - rozpoznawcze 

Kontrole prewencyjne 

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego upoważnieni funkcjonariusze KM 

PSP w Tarnowie, realizując zadania ustawowe, w roku 2018 prowadzili czynności kontrolno - 

rozpoznawcze w obiektach budowlanych.  

Działania prowadzono na podstawie wcześniej opracowanego planu kontroli oraz  

w trybie interwencyjnym w przypadkach powzięcia informacji o możliwości wystąpienia 

zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru. W roku 2018 

przeprowadzono łącznie 252 czynności kontrolno-rozpoznawcze, w tym 118 kontroli na 

terenie Tarnowa. 

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono 679 nieprawidłowości, w tym 344 na 

terenie Tarnowa. W wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant Miejski PSP w Tarnowie 

wydał 33 decyzje administracyjne, nakazując usunięcie nieprawidłowości z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, przy czym 23 decyzje dotyczyły obiektów zlokalizowanych na terenie 

Tarnowa oraz w 7 przypadkach wydał upomnienia związane z niewykonaniem w terminie 

nałożonych obowiązków (2 na terenie Tarnowa). Na winnych zaniedbań i naruszeń przepisów 

przeciwpożarowych nałożono pięć mandatów (w mieście trzy). 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze w szczególności prowadzone były w obiektach 

użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych. W tych obiektach 

przeprowadzono łącznie 194 kontrole (101 na terenie miasta). Kontrolowano także budynki 

produkcyjne, magazynowe, inwentarskie oraz lasy, gdzie przeprowadzono łącznie 58 kontroli, 

w tym 24 na terenie miasta.  

Najczęściej występujące uchybienia dotyczyły (wszystkie kontrole):  

- instalacji użytkowych – 64 obiekty, 

- stanu dróg ewakuacyjnych (m.in. drożność, oznakowanie) – 50 obiektów, 

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 39 obiektów, 

- instalacji wodociągowych przeciwpożarowych – 31 obiektów, 

- gaśnic – 21 obiektów, 

- urządzeń i instalacji ppoż. – 13 obiektów, 

- zaopatrzenia w wodę do celów ppoż. – 12 obiektów. 

W związku z pożarami obiektów gospodarki odpadami, które miały miejsce na terenie 

kraju w 2018 roku, prowadzono wspólne czynności kontrolne z funkcjonariuszami KM 

Policji w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tego typu 

obiektach. Łącznie skontrolowano 12 obiektów w mieście, podczas kontroli stwierdzono 24 

nieprawidłowości oraz nałożono 2 mandaty. Uchybienia obejmowały niewłaściwe 

magazynowania odpadów, brak opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

niezapewnienie wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz 

brak przeglądów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. 
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Działania kontrolno-rozpoznawcze w latach 2015 – 2018. Powiat tarnowski  

i miasto Tarnów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenie życia ludzi 

 

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w 28 obiektach 

stwierdzono nieprawidłowości (w tym w 12 na terenie miasta), które według przepisów 

rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej kwalifikują budynek jako 

zagrażający życiu ludzi. 

Wśród stwierdzanych najczęściej uchybień w tym zakresie należy wymienić: 

- niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – 14 przypadków, 

- przekroczona długość dróg ewakuacyjnych – 7 przypadków, 

- brak wyposażenia obiektu w wymagane oświetlenie ewakuacyjne –  

7 przypadków, 

- zastosowanie do wystroju korytarzy albo pomieszczeń materiałów 

zaklasyfikowanych jako łatwo zapalne – 5 przypadków. 

We wszystkich przypadkach, zgodnie z § 207 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami), Komendant Miejski 

PSP w Tarnowie wydał stosowne decyzje administracyjne, nakazujące dostosowanie 

przedmiotowych obiektów do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.  

 

Przekazanie obiektów do użytkowania 

Realizując zapis art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w sprawie 

zajęcia stanowiska w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów nowo 

budowanych, przebudowywanych lub w których następuje zmiana sposobu użytkowania, 

przeprowadzono 84 czynności kontrolno-rozpoznawcze, w tym 28 w Tarnowie. W związku z 

odbiorami obiektów wniesiono sprzeciwy, uwagi lub zastrzeżenia w 45 przypadkach, w tym 

15 na terenie miasta. 

W części obiektów po usunięciu stwierdzonych usterek zajęto pozytywne stanowiska  

w sprawie przekazania ich do użytkowania. Stanowiska w sprawie odbiorów obiektów były 

każdorazowo przekazywane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta 

Tarnowa, który wydaje decyzje w zakresie pozwolenia na użytkowanie. 
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Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, przeprowadzono kontrole w zakładzie dużego ryzyka oraz zakładzie 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj.: 

- ZDR - Grupa Azoty S. A. – Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, 

- ZZR - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. – Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 (ZM 

„Tarnów” zaliczone do ZZR w 2018 r.). 

Aktualnie poza wymienionymi powyżej zakładami znajdującymi się na terenie miasta 

funkcjonuje jeszcze jeden ZZR: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład w Tarnowie, ul. Żwirowa 

4 - z siedzibą w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 17. 

 

Imprezy masowe 

Mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi podczas imprez masowych, dla 39 imprez (27 

na terenie miasta) wydano pozytywne bądź pozytywne z uwagami opinie w tym zakresie. 

Opinie wydawano po przeprowadzeniu lustracji obiektu na miejscu planowanej imprezy 

masowej oraz dokumentacji przedstawianej przez organizatora imprezy. W wielu 

przypadkach nałożono dodatkowy obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej przez 

jednostkę ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wypoczynek letni i zimowy 

W związku z zamieszczeniem na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty wykazu 

obiektów zgłaszanych na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży, tzw. Bazy 

Wypoczynku, funkcjonariusze tut. komendy na bieżąco śledzili informacje o organizacji 

wypoczynku na terenie powiatu oraz miasta Tarnowa.  

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego i zimowego 

wypoczynku wydano ogółem 12 opinii (wszystkie dla obiektów spoza Tarnowa) dotyczących 

wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzedzonych kontrolami obiektów.  

 

Profilaktyka 

Od września 2005 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie realizowany jest projekt 

„Bezpieczny dom”, który od października 2015 r. został włączony do rządowego programu 

„Bezpieczna+”. Przy komendzie funkcjonują pomieszczenia edukacyjne o nazwie „Ognik”. 

Od początku realizacji programu cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i 

młodzieży. W czasie szkolenia i pobytu w pomieszczeniach edukacyjnych dzieci nabywają 

praktycznych doświadczeń dotyczących prawidłowych zachowań w przypadku powstania 

pożaru,  

a w szczególności bezpiecznej i sprawnej ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń. W 2018 r. 

tarnowski „Ognik” odwiedziło 2610 osób.  

Funkcjonariusze komendy oraz podległych JRG Nr 1 i JRG Nr 2 w Tarnowie 

uczestniczą w roli obserwatorów w wielu praktycznych sprawdzeniach organizacji oraz 

warunków ewakuacji z obiektów szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej.  

W ramach promowania bezpieczeństwa pożarowego funkcjonariusze komendy odwiedzali 

pod koniec roku szkoły podstawowe, zachęcając do udziału dzieci  

i młodzież w organizowanych konkursach promujących ochronę przeciwpożarową oraz 

wręczali przy tej okazji kalendarze. W ramach przedmiotowej akcji odwiedzono 180 szkół, do 

których przekazano łącznie 492 kalendarze.  

By zapobiegać przypadkom zatruć tlenkiem węgla i pożarów, w budynkach 

mieszkalnych prowadzona była i jest aktualnie akcja „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa”. W ramach akcji odbywają się m.in. spotkania i pogadanki w szkołach oraz 

w klubach seniora dotyczące sposobu przeciwdziałania tego typu zagrożeniom oraz 
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przekazywane są ulotki edukacyjne dotyczące stosowania czujek czadu. W 2018 r. 

zrealizowano 175 spotkań, w których uczestniczyło prawie 6000 osób. 

W sposób cykliczny prowadzone są akcje „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne 

zimowisko” skierowane do dzieci i młodzieży (dni otwartych strażnic), podczas których 

zorganizowane grupy zapoznają się ze sprzętem i poznają specyfikę strażackiej służby. 

W 2018 roku zorganizowano piknik rodzinny „Pożegnanie lata ze służbami 

mundurowymi” wraz z Trzecią Tarnowską Akcją Honorowego Krwiodawstwa – „Ratuj życie 

razem z nami”, który odbyło się na terenie JRG Nr 1 PSP Tarnów w dniu 01.10.2018 r. 

W okresie wiosennym i letnim, kiedy występuje zwiększone zagrożenie pożarowe 

spowodowane corocznym wypalaniem łąk, torfowisk, wrzosowisk, traw na nieużytkach i 

terenach śródleśnych prowadzona jest akcja propagandowa w środkach masowego przekazu 

oraz za pośrednictwem komendantów gminnych OSP, mająca na celu przypomnienie i 

uświadomienie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ten proceder.  

 

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie - Rzędzinie 

Na terenie Tarnowa funkcjonuje jedna jednostka ochrony przeciwpożarowej - 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie-Rzędzinie, która czynnie wspiera Państwową Straż 

Pożarną w zakresie zadań ratowniczo-gaśniczych. W ramach struktur ochrony 

przeciwpożarowej działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zrzeszającym 

najlepsze jednostki pod względem wyposażenia i wyszkolenia, które biorą udział  

w nadzwyczajnych akcjach zagrożeń życia i zdrowia. 

W 2018 r. na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Gmina Miasta Tarnowa 

wydatkowała kwotę przeszło 52.000 zł. środki te wydatkowane były m.in. na: zakup paliwa, 

sprzętu pożarniczego, mediów do remizy OSP (prąd, gaz, woda, wywóz nieczystości), 

wypłacono ekwiwalent pożarniczy dla członków OSP, usługi okresowego przeglądu  

i legalizacji sprzętu pożarniczego, ubezpieczono jednostkę w instytucji ubezpieczeniowej, 

wykonano badania okresowe BHP członków straży. Ponadto sfinansowano zintegrowany 

system powiadamiania (usługa przesyłania wiadomości tekstowych sms o alarmie). 

W 2018 r. jednostka brała udział w ponad 40 interwencjach ratowniczo-gaśniczych. 

Uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP, które pozwalały na 

gruncie ćwiczebnym doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych (wojewódzkie zawody  

w gminie Czarny Dunajec oraz powiatowe w gminie Szerzyny). Ponadto brała udział  

w zabezpieczaniu imprez okolicznościowych organizowanych pod patronatem prezydenta 

Tarnowa (np. biegi, rajdy) oraz pokazach szkoleniowych w placówkach oświatowych na 

terenie miasta Tarnowa w ramach pikników oświatowych (np. pokaz sprzętu i wyposażenia). 
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18. ADMINISTRACJA 
 

18.1. Organizacja Urzędu Miasta Tarnowa  
 

Urząd Miasta Tarnowa jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tarnowa 

zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta 

Tarnowa, Rady Miejskiej w Tarnowie oraz jej organów wewnętrznych. 

 

System kierowania Urzędem Miasta Tarnowa na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Prezydent Miasta Tarnowa 

Roman Ciepiela 

 

Wydział Audytu i Kontroli 

- Samodzielne Stanowisko Pracy - Miejski Audytor 

Wewnętrzny 

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

- Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych 

Wydział Edukacji 

Wydział Komunikacji Społecznej  

– Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy 

Wydział Kultury 

Wydział Rozwoju Miasta 

Wydział Sportu 

Urząd Stanu Cywilnego 

Biuro Radców Prawnych 

 

Zastępca Prezydenta 

Jadwiga Stankiewicz 

 

Wydział Architektury i Budownictwa  

Wydział Infrastruktury Miejskiej  

Wydział Komunikacji 

Wydział Ochrony Środowiska  

Wydział Planowania Przestrzennego 

Biuro Zamówień Publicznych 

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Współpracy 

 z Jednostkami Pomocniczymi Miasta 

 

 

Zastępca Prezydenta 

Piotr Augustyński 

 

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

 

Zastępca Prezydenta 

Dorota Krakowska 

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi 
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Sekretarz Miasta 

Aleksandra Mizera 

 

Wydział Informatyzacji  

– Inspektor Ochrony Danych 

Wydział Organizacyjny 

Kancelaria Rady Miejskiej 

 

Skarbnik Miasta 

Sławomir Kolasiński 

 

Wydział Budżetu Miasta 

Wydział Księgowości Miasta 

Wydział Podatków i Windykacji 

Wydział Księgowości Urzędu 

 

Źródło: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Zatrudnienie i jego jakość w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Jakość świadczonych przez Urząd Miasta Tarnowa usług związana jest z poziomem 

kwalifikacji pracowników. Wg stanu na koniec 2018 r., wśród zatrudnionych pracowników 

UMT 84,3 % posiadało wykształcenie wyższe, dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

posiadało 107 osób, natomiast studiów doktoranckich dwie osoby. Pracownicy urzędu, chcący 

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mają możliwość skorzystania z dofinansowania 

kosztów nauki lub studiów oraz przyznania świadczeń dodatkowych (urlop szkoleniowy).  

W 2018 r. zawarto umowy na dokształcanie z szesnastoma pracownikami. 

Poziom kwalifikacji zawodowych jest nie tylko zależny od poziomu wykształcenia, 

ale również od ciągłego doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Tym celom służą 

różnego rodzaju szkolenia, na które kierowani są pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa. 

Szkolenia i samokształcenie pracowników rozumiane są jako systematyczny rozwój postaw, 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i stanowią 

priorytetowy obszar zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta Tarnowa. W procesie realizacji 

polityki szkoleniowej największe znaczenie posiada analiza, zdefiniowanie i rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników, które ujmowane są w planie szkoleń.  

 

Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Tarnowa w 2018 r. 

Liczba pracowników zatrudnionych w UMT (stan na 31 grudnia) 475 

Liczba szkoleń ogółem 86 

Liczba przeszkolonych pracowników 149 

Liczba uczestników szkoleń 161 

Liczba szkoleń przypadających na 1 pracownika 0,18 

Wskaźnik szkoleń (liczba przeszkolonych/liczba pracowników urzędu) 0,31% 

Koszty szkoleń ogółem 113 653,86 zł 

Koszt szkolenia przypadający na 1 osobę 762,71 zł 

Źródło: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Tarnowa 

 

18.2. System zarządzania jakością  
 

 System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Tarnowa stworzono w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, według zasad określonych w normie  

PN-EN ISO 9001:2015. 
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Zakres systemu obejmuje realizację zadań własnych gminy, zadań miasta na prawach 

powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawowo w całym 

obszarze funkcjonowania urzędu. Taki jest również zakres certyfikacji systemu – 

utrzymywany od 2003 r. i odnawiany co trzy lata. W dniach 11.03.2019r. – 12.03.2019 r. 

przeprowadzony został przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą audyt odnowienia 

certyfikatu na zgodność funkcjonującego w urzędzie Systemu Zarządzania Jakością z 

wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Pozytywny wynik audytu spowodował 

przedłużenie certyfikacji do marca 2021 r. 

W urzędzie funkcjonuje podejście procesowe, tzn. opisano funkcjonujące procesy, 

określono również wzajemne oddziaływania między tymi procesami oraz sposoby 

zarządzania nimi. Zidentyfikowano następujące procesy: 

 

Procesy zarządcze 

 

Proces nr P-I: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

Proces nr P-II: ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

Proces nr P-III: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, w tym: 

III/1 Zarządzanie strategiczne - Projektowanie i wdrażanie strategii 

III/2 Zarządzanie strategiczne - Realizacja projektów strategicznych z udziałem 

funduszy UE 

III/3 Zarządzanie strategiczne –Inteligentne Miasto  

 

Proces nr P-IV: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

 

Procesy podstawowe 

 

Proces nr P-V: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH 

Proces nr P-VI: REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH, w tym: 

   P-VI/1 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

   P-VI/2 – edukacja, kultura i sport 

   P-VI/3 – ochrona zdrowia i polityka społeczna 

   P-VI/4 – promocja  

   P-VI/5 – bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 P-VI/6 – inwestycje miejskie 

 P-VI/7 – planowanie przestrzenne 

 P-VI/8 - współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Proces nr P-VII: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 

Proces nr P-VIII: ZARZĄDZANIE MIENIEM  

 

Procesy pomocnicze  

 

Proces nr P-IX: ZAKUPY 

Proces nr P-X: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ, w tym:  

  P-X/1 - Zarządzanie infrastrukturą środowiska pracy 

  P-X/2 – Zarządzanie infrastrukturą informatyczną.  

Proces nr P-XI: ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA 

  P-XI/1: ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA – kompleksowa obsługa 

przedsiębiorców.  

 



Tarnów 2018 – Raport o stanie miasta 
 

str. 356 

Urząd określił, zbiera i analizuje dane odnośnie przebiegu i wyników realizowanych 

procesów, informacji zwrotnej od klienta oraz wyników zarządzania jakością, w celu 

wykazania skuteczności i przydatności wdrożonego systemu jakości oraz ustanowienia 

wytycznych dla jego doskonalenia. 

Dane są analizowane przez właścicieli procesów i osoby nadzorujące te procesy. Na 

bieżąco dokonywana jest analiza raportów z audytów wewnętrznych oraz wyników kontroli 

wewnętrznych i zewnętrznych. Powyższe informacje wykorzystywane są podczas przeglądu 

Systemu Zarzadzania Jakością, wykonywanego przez prezydenta miasta. Źródło danych 

stanowią: 

• zapisy z monitoringu wskaźników celów jakościowych,  

• ankiety badania zadowolenia klientów Urzędu Miasta, 

• zapisy z przeprowadzonych audytów i przeglądów zarządzania, 

• zapisy z przeprowadzonych działań korygujących lub zapobiegawczych, 

• protokoły z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie 

Miasta, 

• raporty benchmarkingowe. 

Analiza danych dostarcza informacji na temat: 

• trendów w realizacji celów jakościowych,  

• poziomu zadowolenia klientów, 

• zgodności celów i zadań z wymaganiami ustalonymi przez Urząd Miasta, 

• efektywności współpracy z dostawcami usług, 

• skuteczności SZJ. 

Analizy danych dokonują osoby odpowiedzialne za monitorowanie wskaźników 

przypisanych celom jakościowym, zgodnie z Matrycą odpowiedzialności, oraz Pełnomocnik 

Prezydenta ds. SZJ. 

Zgodnie z przyjętą w 2012 r. Polityką Jakości jednym z celów działań urzędu jest 

zapewnienie mieszkańcom profesjonalnych i oczekiwanych usług miejskich. 

 

Realizując swoje zaangażowanie na rzecz mieszkańców, kierownictwo urzędu zapewnia: 

• identyfikację potrzeb i oczekiwań mieszkańców, 

• identyfikację ryzyka i szans, które mogą mieć wpływ na zgodność realizowanych usług 

z wymaganiami i zdolność do zwiększenia zadowolenia mieszkańca, 

• sprawną i zgodną z prawem realizację usług świadczonych przez urząd, 

• poprawę warunków organizacyjnych i technicznych obsługi mieszkańców, 

• tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z mieszkańcami, 

• prowadzenie otwartej polityki informacyjnej. 

 

Orientacja na mieszkańców znajduje odzwierciedlenie głównie w następujących obszarach: 

• organizacji pracy urzędu, 

• komunikacji z mieszkańcami, w tym przekazywania rzetelnych informacji o usługach 

świadczonych przez urząd, 

• identyfikacji wymagań dotyczących wszystkich usług i produktów urzędu, 

• badania spełnienia określonych wymagań. 

 

Wymagania w stosunku do przygotowywanych i realizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa 

usług wypływają z powszechnie obowiązującego prawa, aktów prawa miejscowego, aktów 

wewnętrznych, porozumień oraz wymagań mieszkańców. 
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Jednym ze źródeł rozpoznawania efektywności Systemu Zarzadzania Jakością  

w zakresie stopnia spełnienia oczekiwań mieszkańców jest przeprowadzanie badań 

ankietowych. Na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa w lutym 2019 r. przeprowadzono pomiar 

na próbie 150 respondentów z wykorzystaniem skróconej wersji kwestionariusza wywiadu. 

Zakres badania obejmował: 

- ocenę poziomu obsługi w UMT, 

- ocenę czytelności informacji w UMT, 

- ocenę składników jakości obsługi w UMT, w tym: warunków obsługi, dostępności 

urzędników, fachowości urzędników i zrozumiałości przekazywanych przez nich informacji, 

zaangażowania i uprzejmości urzędników, szybkości załatwiania spraw, staranności  

i obiektywizmu w podejściu urzędników do załatwianych spraw,  

- identyfikację zmian w urzędzie (na lepsze/na gorsze) oraz najlepszego sposobu załatwiania 

spraw urzędowych w opinii mieszkańców. 

Wyniki badań poniżej. 
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Wśród respondentów największą grupę stanowili mieszkańcy odwiedzający Wydział 

Komunikacji - 21,2%, kolejną liczną grupę stanowili odwiedzający Wydział Zdrowia i 

Polityki Społecznej- 17,9% oraz Wydział Geodezji i Nieruchomości - 15,9%. Jak widać na 

wykresie 6., w porównaniu z rokiem poprzednim podział petentów jest o wiele bardziej 

równomierny. Wydziały nieuwzględnione w wykresie nie były odwiedzane przez 

respondentów.  

 
50% respondentów bardzo wysoko oceniło poziom świadczenia usług przez Urząd Miasta 

Tarnowa w 2019 roku, a 38% zadeklarowało, że ocenia poziom usług raczej wysoko. Łącznie 88% 

badanych wystawiło więc ocenę wysoką. Jest to wynik dokładnie taki sam, jak w roku 2018, kiedy to 

88% badanych wystawiło ocenę bardzo wysoką. 

 

 
44,4% respondentów bardzo dobrze, a 41,1% raczej dobrze ocenia czytelność 

informacji o zasadach załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Tarnowa w 2019 roku. Jest to 

ocena gorsza niż w 2018 roku, kiedy to 87% badanych wystawiło ocenę dobrą i bardzo dobrą. 
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Najpopularniejszym źródłem informacji wśród mieszkańców odwiedzających Urząd 

Miasta Tarnowa w 2019 roku są urzędnicy - 45%. W stosunku do badania z 2018 roku 

bardziej popularna jako źródło informacji stała się strona internetowa UMT (zmiana o 5,1 

pp.). Z dwóch źródeł wymienionych powyżej aż 74,1% respondentów czerpało wiedzę o 

sposobach załatwiania spraw w UMT. 

 
45,7% respondentów ocenia bardzo dobrze warunki, w jakich są obsługiwani, a 41,7% 

ocenia te warunki jako dobre. Daje to łącznie 87,4% respondentów oceniających 

infrastrukturę pozytywnie. Tylko 0,7% ocenia warunki jako złe, a 11,9% jako średnie.  
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Odpowiadając na pytanie o dostępność osób, z którymi trzeba było się skontaktować, 

51% respondentów odpowiedziało- bardzo dobra, a 37,1% - dobra, co daje łączny wynik na 

poziomie 88,1%. 9,9% oceniło dostępność jako średnią, a tylko 2% jako złą.  
 

 
Odpowiadając na pytanie o fachowość urzędników, 58,9% respondentów 

odpowiedziało - bardzo dobra, a 35,1% - dobra, co daje łączny wynik na poziomie 94%.  

4% oceniło fachowość jako średnią, a tylko 2% jako złą.  
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Zrozumiałość przekazywanych informacji 61,6% respondentów oceniło bardzo 

dobrze, a 33,1% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 94,7%. 4% oceniło zrozumiałość 

przekazywanych informacji jako średnią, a tylko 1,3% jako złą.  

 

 
Zaangażowanie pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 57% respondentów,  

a 33,1% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 90,1%. 8,6% oceniło zaangażowanie 

pracowników UMT jako średnie, a tylko 2,6% jako złe, natomiast 0,7% spośród badanej 

grupy oceniło zaangażowanie jako bardzo złe.  
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Uprzejmość pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 62,3% respondentów, a 

29,8% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 92,1%. 4,6% oceniło uprzejmość jako 

średnią,  

a tylko 2,6% jako złą, natomiast 0,7% spośród badanej grupy oceniło uprzejmość 

pracowników jako bardzo złą. 

 

 
Szybkość załatwiania spraw w UMT bardzo wysoko oceniło 52,3% respondentów,  

a 39,5% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 82,8%. 13,9% oceniło szybkość 

załatwiania spraw jako średnią, a tylko 2% jako złą, natomiast 1,3% spośród badanej grupy 

oceniło szybkość załatwiania ich spraw jako bardzo złą. 
 

2018 2017 
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Staranność w rozpatrywaniu sprawy przez pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 

57,6% respondentów, a 33,8% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 91,4%. 5,3% 

oceniło staranność urzędników jako średnią, a tylko 2% jako złą, natomiast 1,3% spośród 

badanej grupy oceniło staranność w załatwianiu spraw jako bardzo złą. 

       Obiektywizm pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 55% respondentów, a 38,4% - 

dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 93,4%. 4,6% oceniło obiektywizm pracowników 

UMT jako średni, a tylko 1,5% jako zły, natomiast 0,7% spośród badanej grupy oceniło 

obiektywizm bardzo źle.  
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64,2% spośród badanych nie zauważyło żadnych zmian w działaniu urzędu, 27,2% 

respondentów zauważyło zmiany na lepsze, a 6,6% na gorsze. 2% odwiedzających UMT 

udzieliło odpowiedzi, że trudno powiedzieć. Wśród najczęściej wymienianych pozytywnych 

zmian w funkcjonowaniu urzędu dominowały stwierdzenia, że poprawiła się obsługa, 

przeprowadzono remonty, zainstalowano windy. Podstawowe zarzuty wobec urzędu to 

niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, uciążliwe kolejki. 

 
 

 

 
53% respondentów jako powód wizyty w UMT wskazało wydanie decyzji, 13,9% 

badanych - wydanie zaświadczenia, a 9,9% zasięgało informacji. 23% respondentów 

załatwiało w UMT sprawy inne niż wymieniane w kwestionariuszu badawczym, takie jak: 

mapy, zmiana numeru konta firmy, plan finansowy, meldunek etc.  
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36% respondentów korzysta z usług UMT kilka razy w roku, 30 % respondentów raz 

na kilka lat, odpowiedzi średnio raz w roku udzieliło 16% badanych, 2-3 razy w miesiącu 

urząd odwiedza 13% badanych, a 5% deklaruje, że są w UMT raz na tydzień lub częściej.  

 
 

 
 

Sprawy załatwione przez Internet stanowiły 22%, jest to spadek o 6,1 pp. w stosunku 

do roku poprzedniego. 75% badanych deklarowało, że nie załatwiło nigdy sprawy za 

pośrednictwem Internetu - wzrost o 15,5 pp. 
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Lepiej niż w roku 2018 oceniono znajomość sposobu załatwiania spraw przez Internet 

w UMT- wzrost o 2,8 pp. Znacznie, bo o 10,3 pp. spadł odsetek klientów, którzy nie wiedzą, 

jak załatwić sprawę za pośrednictwem strony internetowej. Wzrósł natomiast odsetek osób, 

którym ciężko cokolwiek powiedzieć na temat załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu.  

 
62% respondentów jako preferowany sposób załatwiania spraw w UMT wybrało wizytę 

osobistą, 19% badanych wybrało Internet, 12% respondentów uzależnia wybór sposobu 

załatwiania od rodzaju sprawy, a 7% nie ma zdania.  

 

Podsumowanie 

➢ Wśród ankietowanych klientów największą grupę stanowili klienci Wydziału 

Komunikacji - 21,2%, kolejną liczną grupę stanowili klienci Wydziału Zdrowia  

i Polityki Społecznej - 17,9% oraz Wydziału Geodezji i Nieruchomości- 15,9%.  
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W porównaniu z rokiem poprzednim podział petentów jest o wiele bardziej 

równomierny. 

➢ 50% respondentów bardzo wysoko oceniło poziom świadczenia usług przez Urząd 

Miasta Tarnowa w 2019 roku, a 38% zadeklarowało, że ocenia poziom usług raczej 

wysoko. Łącznie 88% badanych wystawiło więc ocenę wysoką. Jest to wynik 

dokładnie taki sam, jak w roku 2018, kiedy to 88% badanych wystawiło ocenę bardzo 

wysoką. 

➢ 44,4% respondentów bardzo dobrze, a 41,1% raczej dobrze ocenia czytelność 

informacji o zasadach załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Tarnowa w 2019 roku. 

Jest to ocena gorsza niż w 2018 roku, kiedy to 87% badanych wystawiło ocenę dobrą  

i bardzo dobrą. 

➢ Porównując lata 2018 i 2019, można zauważyć znaczny wzrost - o 11,1%, 

respondentów, którzy uważają, że czytelność informacji o zasadach załatwiania spraw 

w Urzędzie Miasta Tarnowa jest dobra. Nastąpił bardzo duży spadek - o 12,6%, liczby 

osób, które oceniają czytelność informacji jako bardzo dobrą. W 2018 roku taką ocenę 

przyznało 57% ankietowanych, natomiast w 2019 roku 44,4% respondentów udzieliło 

takiej odpowiedzi.  

➢ Najpopularniejszym źródłem informacji wśród klientów Urzędu Miasta Tarnowa  

w 2019 roku są urzędnicy - 45%. W stosunku do wyników badania z 2018 roku 

bardziej popularnym źródłem informacji stała się strona internetowa UMT (zmiana  

o 5,1pp.). To z tych dwóch źródeł 74,1% respondentów czerpało wiedzę o sposobach 

załatwiania spraw w UMT. 

➢ 45,7% respondentów ocenia bardzo dobrze warunki, w jakich są obsługiwani, 41,7% 

ocenia te warunki jako dobre. Łącznie 87,4% respondentów ocenia infrastrukturę 

pozytywnie. Tylko 0,7% ocenia warunki jako złe, a 11.9% jako średnie.  

➢ Odpowiadając na pytanie o dostępność osób, z którymi trzeba było się skontaktować, 

51% respondentów odpowiedziało- bardzo dobra, a 37,1% - dobra, co daje łączny 

wynik na poziomie 88,1%. 9,9 % oceniło dostępność jako średnią, a tylko 2 % jako 

złą. 

➢ Zaangażowanie pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 57% respondentów,  

a 33,1% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 90,1%. 8,6% oceniło 

zaangażowanie pracowników jako średnie, a tylko 2,6% jako złe, natomiast 0,7% 

spośród badanej grupy oceniło zaangażowanie jako bardzo złe. 

➢ Obiektywizm pracowników UMT bardzo wysoko oceniło 55% respondentów, a 

38,4% - dobrze, co daje łączny wynik na poziomie 93,4%. 4,6% oceniło obiektywizm 

jako średni, a tylko 1,5% jako zły, natomiast 0,7% spośród badanej grupy oceniło 

obiektywizm bardzo źle.  

➢ 64,2% spośród badanych nie zauważyło żadnych zmian w działaniu UMT, 27,2% 

respondentów zauważyło zmiany na lepsze, a 6,6% na gorsze. 2% odwiedzających 

UMT udzieliło odpowiedzi, że trudno powiedzieć. Wśród wymienianych przez 

respondentów pozytywnych zmian w funkcjonowaniu urzędu dominowały 

stwierdzenia, że poprawiła się obsługa, przeprowadzono remonty, zainstalowano 

windy. Podstawowe zarzuty wobec działalności urzędu to przede wszystkim 

niewystarczająca liczba miejsc parkingowych i uciążliwe kolejki.  

➢ 53% respondentów jako powód wizyty w UMT wskazało wydanie decyzji, 13,9% 

badanych wydanie zaświadczenia, a 9,9% zasięgało informacji. 23% respondentów 

załatwiało w UMT sprawy inne niż wymieniane w kwestionariuszu badawczym, takie 

jak: mapy, zmiana numeru konta firmy, plan finansowy, meldunek. 

➢ 36% respondentów korzysta z usług UMT kilka razy w roku, 30 % respondentów raz 

na kilka lat, odpowiedzi średnio raz w roku udzieliło 16% badanych, 2-3 razy w 
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miesiącu urząd odwiedza 13% badanych, a 5% deklaruje, że są w UMT raz na tydzień 

lub częściej. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 21,8 pp. osób 

odwiedzających urząd raz na kilka lat i spadek o 12,1 pp. wśród osób odwiedzających 

urząd średnio raz  

w roku. Zauważalny jest znaczny spadek respondentów deklarujących wizyty w UMT 

kilka razy w roku - o 23,6 pp. Wzrosła natomiast grupa osób deklarujących wizyty  

w UMT 2-3 razy w miesiącu- o 8,6 pp. 

➢ 62% respondentów jako preferowany sposób załatwiania spraw w UMT wybrało 

wizytę osobistą, 19% badanych wybrało Internet, 12 % respondentów uzależnia wybór 

sposobu załatwiania od rodzaju sprawy, a 7% nie ma zdania na ten temat. W stosunku 

do roku 2018 o 12,2 pp wzrosła liczna respondentów wybierających załatwianie 

sprawy przez Internet. O 9,4 pp. spadł odsetek osób, które w zdecydowany sposób 

wybierały tylko wizytę osobistą.  

➢ Lepiej niż w roku 2018 oceniono znajomość sposobu załatwiania spraw przez Internet  

w UMT - wzrost o 2,8 pp. Znacznie, bo o 10,3 pp., spadł odsetek klientów, którzy nie 

wiedzą, jak załatwić sprawę za pośrednictwem strony internetowej. Wzrósł natomiast 

odsetek osób, którym ciężko cokolwiek powiedzieć na temat załatwiania spraw za 

pośrednictwem Internetu. 

Wnioski 

Wskaźniki oceny jakości obsługi klienta w UMT w roku 2019 w stosunku do roku 2018 

nie zmieniły się i nadal są wysokie dla wszystkich badanych aspektów obsługi mieszkańców. 

Słabszym elementem polityki informacyjnej UMT pozostaje wciąż informacja na temat 

możliwości załatwiania spraw przez Internet. Zauważalny jest jednak wzrost spraw 

załatwionych przez Internet, jak i wzrost wiedzy o sposobach załatwiania spraw za 

pośrednictwem strony urzędu. Najpopularniejszym źródłem informacji są urzędnicy, u 

których wedle respondentów można uzyskać fachową poradę.  

Tarnowianie doceniają pozytywne zmiany, jakie zachodzą w UMT, wskazując remonty, 

obecność windy oraz wysoką jakość obsługi jako zalety. Wedle respondentów sporym 

utrudnieniem w załatwianiu spraw jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, przez 

co czas załatwiania sprawy znacznie się wydłuża o czas szukania miejsca postojowego. 

Wskazują też konieczność zwiększenia liczby miejsc siedzących, szczególnie na korytarzach 

przy wydziałach często odwiedzanych.  

 

18.3. Audyt i kontrola  
 

Kontrole zewnętrzne 

Jednostki uprawnione do kontroli instytucjonalnej przeprowadziły w 2018 roku w Gminie 

Miasta Tarnowa 82 kontrole, z czego 16 w samym Urzędzie Miasta Tarnowa oraz 66  

w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa. Na poniższym wykresie 

zaprezentowano kształtowanie się ilości kontroli zewnętrznych w Gminie Miasta Tarnowa na 

przestrzeni lat 2012 – 2018. 
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Urząd Miasta Tarnowa był w 2018 roku najczęściej kontrolowany przez Komisję 

Rewizyjną (4 kontrole, w tym 1 zakończona), Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego (4 kontrole) oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie (2 kontrole). Pozostałe 

jednostki przeprowadziły po 1 kontroli. Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące ilość 

kontroli zrealizowanych przez poszczególne instytucje kontrolne.  

 

Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa to 

głównie kontrole realizowane przez Kuratorium Oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego 

(13 kontroli) oraz przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, który prowadzi bieżące kontrole 

stanu sanitarno-higienicznego obiektów, głównie szkół, przedszkoli i innych placówek 

oświatowo-wychowawczych, a także kontrole w zakresie przestrzegania warunków sanitarno-

higienicznych podczas produkcji i wydawania posiłków. W 2018 roku kontrole tego typu 

zostały przeprowadzone w 14 placówkach (ogółem 22 kontrole). Miejskie jednostki 

organizacyjne były kontrolowane ponadto przez: Małopolski Urząd Wojewódzki, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Krajową Administrację Skarbową.  

Kontrole wewnętrzne w Gminie Miasta Tarnowa obejmują przede wszystkim czynności 

polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonywania zadań przez 

jednostki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy. Celem kontroli jest  

w szczególności: 
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▪ przedstawienie prezydentowi bieżącej i obiektywnej informacji niezbędnej do 

podnoszenia jakości pracy i działalności urzędu oraz jednostek organizacyjnych 

Gminy Miasta Tarnowa, 

▪ badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena 

procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców miasta, 

▪ ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za 

nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, 

▪ analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie ponownej 

kontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych do doskonalenia 

działalności jednostek kontrolowanych,  

▪ analizowanie i przedstawianie prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania 

przez jednostki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy materiałów 

pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli. 

System kontroli w urzędzie oparty jest na zasadach określonych przez Ministra Finansów 

w formie standardów kontroli zarządczej i obejmuje kontrolę funkcjonalną realizowaną przez 

prezydenta, zastępców prezydenta, skarbnika oraz sekretarza miasta, dyrektorów wydziałów 

oraz kierowników biur w stosunku do pracowników w zakresie określonym w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu oraz zakresach czynności, a także kontrolę instytucjonalną 

realizowaną głównie przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu. 

Plan kontroli wewnętrznej dla Wydziału Audytu i Kontroli opracowany jest w oparciu  

o analizę ryzyka. Potencjalne ryzyka związane z realizacją zadań urzędu oraz pozostałych 

jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa określają kierownicy tych jednostek. 

Rejestr ryzyk uzupełniany jest o ryzyka zidentyfikowane przez pracowników Wydziału 

Audytu i Kontroli podczas kontroli wykonywanych w jednostkach oraz na podstawie analizy 

raportów z kontroli zewnętrznych realizowanych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych 

gminy. 

Analizując zidentyfikowane potencjalne ryzyka, bierze się pod uwagę w szczególności 

wysokość środków finansowych związanych z realizacją danego zadania, czynniki 

zewnętrzne mające wpływ na jego realizację (brak lub skompletowanie uregulowań 

prawnych, presja społeczna), konsekwencje prawne, będące wynikiem niewłaściwej realizacji 

zadań. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka w planie kontroli na 2018 rok umieszczono 

kontrole w następujących obszarach: 

 ocena prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z art. 15-21, 

art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych; 

 realizacja zadań przy współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 udzielanie dotacji na inwestycje ochrony środowiska (kolektory słoneczne, zmiana 

ogrzewania węglowego na proekologiczne itp.); 

 naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, udostępnianiem informacji, sprzedażą map, danych z ewidencji 

gruntów i budynków, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
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 realizacja zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Naliczanie  

i pobór opłaty skarbowej; 

 zamówienia publiczne; 

 ocena zgodności działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i 

regulaminem organizacyjnym, w tym w szczególności dostępności i jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. Ocena prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami 

publicznymi, gospodarki finansowej; 

 ocena sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017. 

Zaplanowano również kontrole kompleksowe w 13 jednostkach.  

Kontrole wewnętrzne prowadzone są w formie:  

▪ kontroli kompleksowych – obejmujących ocenę realizacji całokształtu zadań 

kontrolowanych jednostek, 

▪ kontroli problemowych – obejmujących ocenę realizacji wybranego zagadnienia lub 

grupy zagadnień, 

▪ kontroli doraźnych – obejmujących ocenę całokształtu lub wycinka działalności 

kontrolowanych jednostek w przypadku stwierdzenia zaniedbań uzasadniających 

natychmiastową ingerencję, 

▪ kontroli sprawdzających – obejmujących ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków 

wydanych w wyniku przeprowadzonych uprzednio kontroli. 

W 2018 roku Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 26 kontroli planowych (w tym: 4  

w Urzędzie Miasta Tarnowa, 8 w niepublicznych placówkach oświatowych oraz 14  

w gminnych jednostkach organizacyjnych). Zrealizowano ponadto jedną kontrolę poza 

planem. Była to kontrola kompleksowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej Słoneczne 

Wzgórze. 

 

18.4. Infrastruktura informatyczna  
 

W 2018 roku trwały prace nad realizacją trzech projektów informatycznych.  

Centrum Usług Wspólnych to projekt, który zintegruje platformy samorządowe i usprawni 

przepływ informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Skorzystają także mieszkańcy, 

będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa 

załatwiana przez nich w danym urzędzie. Głównym celem projektu jest ujednolicenie  

i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, 

udostępniania i wymiany. Do projektu przystąpiły 22 instytucje samorządowe z subregionu 

tarnowskiego. Centrum Usług Wspólnych nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do 

nowoczesnych technologicznie zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby 

sobie pozwolić, działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami  

a urzędami. 

Każdy z mieszkańców bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić tzw. 

obiegówkę mieszkańca – czyli stan większości swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu 

dowie się, czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem od gruntów czy 

wieczystym użytkowaniem. Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm 

administracyjnego informowania dzień przed/dzień po. Oznacza to, że w przypadku zbliżania 

się terminu płatności mieszkańcy otrzymają przypomnienie, a jeśli nie uregulują należności w 

terminie, sms poinformuje o tym, że termin do zapłaty minął. 
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Zaawansowane usługi Centrum Usług Wspólnych mają zostać uruchomione na koniec 

2019 roku. Wartość projektu to prawie 10.000.000 zł, (w tym ¾ tej kwoty to działania na 

rzecz miasta Tarnowa), przy czym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

na Lata 2014-2020 wyniesie 6.200.000 zł. Pomysłodawcą powstania centrum było miasto 

Tarnów,  

w projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz 

gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, 

Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, 

Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno. Wkład własny Miasta Tarnowa w 

realizację projektu to ok. 2 866 000 zł. 

W ramach realizacji projektu: 

1. W 2018 roku podpisano umowę i zrealizowano dostawę niezbędnego sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania. Zakupiona infrastruktura techniczna stanowi 

jednolite, spójne rozwiązanie, dające wysoki poziom bezpieczeństwa danych. 

2. Przeprowadzono już przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą na dostawę  

i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Finansami Gminy Miasta 

Tarnowa, realizowanego w ramach projektu pn. Centrum Usług Wspólnych, oraz 

świadczenie usług asysty technicznej w okresie stabilizacji. Wartość umowy 

podpisanej  

z wykonawcą to 799.000 zł. Umowa została podpisana pod koniec 2017 roku. W roku 

2018 trwały intensywne prace nad wdrożeniem systemu w Urzędzie Miasta Tarnowa. 

Koniec prac oraz uruchomienie systemu przewidziane jest na koniec lutego 2019 

roku. 

3. Zakupiono i wdrożono elektroniczny system do obsługi sesji Rady Miejskiej. Już  

w końcówce roku 2018 sesje Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadzane były  

z wykorzystaniem zakupionego systemu. 

4. Zakupiono system elektronicznego obiegu dokumentów. Ma być on oddany do użytku 

 z końcem lutego 2019, a pełne jego wdrożenie powinno nastąpić na początku 2020 

roku. 

5. Zakupiono i wdrożono oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą 

IT Gminy Miasta Tarnowa - System Bezpieczeństwa. 

6. Z końcem 2018 roku ogłoszono przetarg na dostawę i wdrożenie systemu 

integracyjnego wraz z portalem służącym do udostępniania informacji 

personalizowanej. Istotą tego zamówienia jest uruchomienie systemu 

teleinformatycznego - z funkcjonalnością oczekiwaną przez mieszkańców  

i przedsiębiorców subregionu. System będzie miał za zadanie udostępnianie 

informacji personalizowanej, wykorzystując mechanizmy powiadamiania, śledzenia 

spraw, swoistej karty obiegowej, stanowiącej stan wzajemnych rozliczeń.  

 

Drugim informatycznym projektem, nad którym trwają prace, jest Platforma 

Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR. Będzie to pierwszy tego typu projekt cyfrowy, 

gromadzący  

i udostępniający informacje o dziedzictwie kulturowym subregionu tarnowskiego. Na 

Platformę Tarnowskiego Dziedzictwa trafią dokumenty i obiekty z Tarnowa i subregionu 

tarnowskiego: powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Obiekty dziedzictwa 

kultury zostaną zeskanowane w technologii 3D, zdigitalizowane i udostępnione do 

ponownego wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Dzięki portalowi możliwe 

będą również wirtualne wycieczki po zabytkach i geopozycjonowanie, które pozwala 

użytkownikom określić lokalizację najbliższego obiektu. 
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W 2018 roku dostarczono sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu, 

wyłoniono i podpisano umowę z dostawcą portalu. W ramach projektu zeskanowano  

i otagowano karty zgonu oraz księgi cmentarne. 

Portal będzie uruchomiony pod koniec 2019 roku. Wartość projektu to 1.000.000 złotych, 

przy czym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 

wyniesie prawie 900.000 zł. 

Kolejny projekt - „Integracja e-usług w informacji przestrzennej” - zapewni możliwość 

zdalnego kontaktu z urzędem - nie wychodząc z domu, można będzie zamówić dokument, 

mapę lub zaświadczenie pochodzące z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zdalnie 

załatwić niektóre urzędowe procedury, np. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności czy nadanie numeru porządkowego. W ramach projektu dostosowane do 

obowiązujących przepisów zostaną publiczne rejestry danych przestrzennych w zakresie 

ewidencji gruntów i budynków EGIB, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT  

i dane o obiektach topograficznych BDOT500. W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy  

i oprogramowanie, które są niezbędne do realizacji tego projektu. 

2018 rok to już trzeci, kolejny rok, w którym głosy w ramach Budżetu Obywatelskiego 

oddawano tylko na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl za pomocą Tarnowskiej Karty 

Miejskiej oraz poprzez formularz głosowania. W tym roku łączna ilość oddanych głosów to  

5 844, w tym przez: 

- elektroniczny formularz głosowania - 5 710 głosów, 

- za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej - 134 głosy. 
 

18.5. Decyzje administracyjne  

 
Informacja o decyzjach administracyjnych wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w 

okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. znajduje się w formie tabelarycznej w 

załączniku. 

 

18.6. Nieodpłatna pomoc prawna  
 

W Tarnowie przez cały rok 2018 funkcjonował system nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zorganizowany przez Urząd Miasta Tarnowa na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej, finansowany z budżetu państwa. Z pomocy prawnej 

nieodpłatnie mogły korzystać osoby spełniające wymogi określone w ustawie, które: nie 

ukończyły 26. roku życia albo ukończyły 65 lat, w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały 

przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, osoby zagrożone lub 

poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety  

w ciąży. Dodatkowo w II półroczu 2018 roku (od lipca do grudnia), jako uzupełnienie 

rządowego systemu, prowadzono nieodpłatną miejską pomoc prawną przeznaczoną dla 

wszystkich mieszkańców, a finansowaną z budżetu Tarnowa. 

Nieodpłatna pomoc prawna w obydwu w/w formach była świadczona w dziewięciu 

punktach zlokalizowanych w budynkach UMT oraz w siedzibach Rad Osiedli: Mościce, 

Krzyż, Klikowa, Westerplatte, Grabówka i Zielone, oraz w filii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na osiedlu Gumniska. Pomoc udzielana była przez cały rok codziennie w dniach 

powszednich przez adwokatów i radców prawnych, wskazanych zgodnie z ustawą przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie 

oraz przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert – 

Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z Krakowa (pomoc rządowa), a także  

http://www.bo.tarnow.pl/
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w drugiej połowie roku przez Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej (pomoc 

miejska). 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa i pomoc ta ma charakter 

wyłącznie konsultacyjny. Polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 

oraz udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo-administracyjnym bądź sporządzenia projektu pisma o zwolnienie 

od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Uprawnieni mogli uzyskać 

informacje w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, 

prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc ta nie obejmowała natomiast 

spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z 

wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności. 

W Tarnowie spośród korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej najliczniejszą 

grupą byli seniorzy po ukończeniu 65. roku życia oraz młodzież, która nie ukończyła 26 lat. 

Na tej podstawie można przyjąć, iż pomoc ta była najbardziej oczekiwana przez grupy 

społeczne, które z racji wieku potrzebują fachowego wsparcia przy prowadzeniu swoich 

spraw. 

Przez cały rok funkcjonowania w obydwu formach łącznie udzielono 1.940 osobom 

2.153 porad prawnych. W tej liczbie z porad finansowanych z budżetu miasta skorzystało 98 

osób (5,05% ogółu), którym udzielono 106 darmowych porad (4,92% ogółu). Zainteresowani 

najczęściej zgłaszali się po pomoc z zakresu prawa cywilnego (1.286 porad – 59,73% ogółu 

udzielonych porad), z czego z zakresu prawa spadkowego (312 porad – 24,26%) i prawa 

rzeczowego (223 porady – 17,34%). 

Największą popularnością cieszyły się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

zlokalizowane w Urzędzie Miasta Tarnowa oraz w siedzibach rad osiedli Westerplatte  

i Grabówka. W UMT przyjęto 1.497 osób (aż 77,16% ogółu osób), którym udzielono 1.600 

darmowych porad prawnych (74,31% ogółu udzielonych porad). Zdecydowanie mniej 

chętnych do skorzystania z tej formy pomocy udało się do punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na osiedlu Westerplatte, bo tylko 175 osób (9,02% ogółu), którym udzielono 207 

porad (9,61% ogółu) i na osiedlu Grabówka – 110 osób (5,67%), 141 porad (6,55%). Mimo 

że jakość udzielanej pomocy prawnej nie różniła się, ponieważ świadczyli ją adwokaci i radcy 

prawni, to jednak osoby korzystające z niej bardzo wyraźnie preferowały korzystanie z tej 

pomocy w urzędzie, dając tym samym wyraz zaufania do tej instytucji, przekładającego się  

w tym przypadku na adwokatów i radców prawnych tu udzielających porad. 

Zadanie publiczne „Nieodpłatna pomoc prawna”, realizowane w ramach zadań 

własnych Gminy Miasta Tarnowa finansowanych z budżetu miasta przez Tarnowskie 

Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, obejmowało również działania z zakresu edukacji 

prawnej, zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców Tarnowa.  

W ramach tego działania przeprowadzono 101 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu prawa 

dla uczniów tarnowskich szkół średnich oraz podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie. Zajęcia prowadzili 

nauczyciele akademiccy (adwokat i radca prawny).  
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19. PROMOCJA MIASTA – WSPÓŁPRACA 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA  
 

 

19.1. Miasta i regiony partnerskie  

 
Współpraca krajowa i międzynarodowa Tarnowa przekłada się na aktywność w wielu 

obszarach. Aktywność przedstawicieli samorządów to jedna z powszechnie realizowanych 

form obecności gmin na forum międzynarodowym zarówno w celach reprezentacyjnych, 

poznawczych, ale także inicjujących dalsze obopólne zacieśnienie współpracy społeczności 

poszczególnych miast. Zdecydowana większość wymiany doświadczeń i transferu wiedzy 

obejmuje miasta i regiony partnerskie Tarnowa (węgierskie miasto i region Vesprim, 

Kiskoros oraz ukraińskie - Tarnopol, Biała Cerkiew, Winnica). 

Wzajemne kontakty mają charakter poznawczy, ale każdorazowo były platformą 

wzajemnej wymiany doświadczeń (udziały w konferencjach, seminariach, prezentacjach), jak 

również dotyczyły uczestnictwa w ważnych uroczystościach i rocznicach. To także 

współpraca z polonijnymi samorządami (Węgry) czy wspieranie polskich inicjatyw na 

Ukrainie. Są to działania wpisujące się pośrednio w priorytety polityki zagranicznej naszego 

kraju. Tarnów może być wzorem dla innych miast, jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie 

czy polsko-ukraińskie. Współpraca międzynarodowa odbywa się na wielu płaszczyznach. Ze 

strony Urzędu Miasta Tarnowa jest to wymiana doświadczeń w zakresie organizacji  

i zarządzania miastem, zwłaszcza w dziedzinach kultury, edukacji, sportu i turystyki, oraz  

w zakresie dziedzin wynikających z potrzeb partnerów lub realizowanych projektów. Władze 

samorządowe uczestniczą w wydarzeniach miejskich oraz oficjalnych obchodach świąt 

państwowych organizowanych przez miasta partnerskie oraz pozostają w stałym kontakcie  

z jednostką odpowiedzialną za współpracę międzynarodową. Na uwagę zasługuje również 

przykład międzynarodowej współpracy i aktywności tarnowskich szkół.  

Do 2018 roku miasto Tarnów podpisało 12 porozumień partnerskich bądź listów 

intencyjnych z miastami z: Belgii, Węgier, Rosji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, 

Włoch, Gruzji oraz jednym regionem węgierskim.  

 

Miasto/Region Kraj Data podpisania porozumienia 

Schoten Belgia 04.04.1991 r. 

Kiskőrös Węgry 06.06.1992 r. 

Kotłas Rosja 11.1995 r. 

Trenczyn Słowacja 13.09.1997 r. 

Veszprém (województwo) Węgry 26.05.2001 r. 

Blackburn Wielka Brytania 06.11.2001 r. 

Tarnopol Ukraina 23.04.2004 r. 

Biała Cerkiew Ukraina 07.09.2007 r. 

Winnica Ukraina List intencyjny – 05.2006 r. 

Casalmaggiore Włochy List intencyjny – 10.2006 r. 

Veszprém Węgry 23.10.2012 r. 

Gori Gruzja 17.06.2014 r. 
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19.1.a Aktywność międzynarodowa - Europa 

 

Business Boost For Malopolska 

Aktywność międzynarodowa Tarnowa realizowana jest również poprzez promocję 

gospodarczą potencjału miasta i regionu. Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2018 roku 

kontynuował realizację projektu „Business Boost for Małopolska”, który aktywizował firmy 

sektora MŚP z Małopolski, a w szczególności z aglomeracji tarnowskiej. Projekt był 

realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 – „Promocja gospodarcza Małopolski” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu było wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. „Business Boost for Małopolska” 

obejmował również promocję gospodarczą nieruchomości inwestycyjnych miasta i gmin 

aglomeracji. 

W 2018 roku w ramach projektu realizowano następujące działania: 

 

1. Udział w XXVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów 

Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018 (31.01-02.02.2018 r.).  

2. Promocja oferty nieruchomości inwestycyjnych Tarnowa oraz gmin aglomeracji 

tarnowskiej podczas Salonu Logistyki i Magazynowania Logistex, który odbył się  

w ramach Targów Transportex, w Sosnowieckim Centrum Konferencyjno-Targowym 

Expo Silesia (25.04.2018 r.). 

3. Udział w międzynarodowych targach CEBIT w Hannoverze (12-14.06.2018 r.).  

4. Udział w międzynarodowych targach AUTOMATICA w Monachium (19-21.06.2018 

r.).  

5. Organizacja Forum Inteligentnych Specjalizacji (26-27.09.2018 r.). W programie 

podsumowano 2-letni projekt „Business Boost for Małopolska”, omówiono 

możliwości lokowania w Tarnowie inwestycji firm sektora nowoczesnych usług 

biznesowych, zaprezentowano Centrum B+R Grupy Azoty S.A. oraz przedstawiono 

założenia rządowego programu „Fabryka”, realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Przemysłu S.A. 

źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego 

 

19.1.b Aktywność międzynarodowa - Tarnów 

 

28 stycznia 2018 roku w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie odbył się III raut 

charytatywny na rzecz potrzebujących na Ukrainie. Raut konsularny zgromadził około 300 

gości – przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i konsularnego, reprezentantów środowisk 

biznesowych z obu krajów i samorządowców. Wśród gości był również między innymi 

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Raut poprzedziła dyskusja panelowa 

przedsiębiorców, prowadzona przez dziennikarza Kamila Durczoka.  

27 kwietnia - 3 maja – odbył się Karpacki Wyścig Kurierów, coroczna 

międzynarodowa impreza sportowa zainaugurowana w 1975 roku, która rozgrywa się na 

terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W wieloetapowym wyścigu biorą udział kolarze 

szosowi w wieku 19 – 22 lat. To jeden z najważniejszych wyścigów w europejskim 

kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i największa tego typu impreza  

w Europie. Rozgrywany jest na cześć pamięci bohaterskich kurierów polskiego państwa 

podziemnego z okresu II wojny światowej i od początku jego stałym partnerem jest miasto 

Tarnów, a w 2018 roku na trasie wyścigu znalazły się miasta partnerskie, Nowy Sącz  

i Veszprem. 
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21-24 czerwca - Zd(e)arzenia - Święto Miasta Tarnowa dedykowane mieszkańcom 

oraz z udziałem miast i regionów partnerskich Tarnowa. Wydarzenie odbywa się na wielu 

płaszczyznach, jedną z nich jest spotkanie z przedstawicielami miast partnerskich - wzajemna 

wymiana doświadczeń z obszaru usług miejskich, gospodarki odpadami czy komunikacji 

zbiorowej. W 2018 roku delegacje z Veszprem, Kiskoros, regionu Veszprem, Tarnopola, 

Białej Cerkwi dyskutowały o strategiach rozwoju miast oraz uczestniczyły w otwarciu po 

rewitalizacji Amfiteatru Letniego przy ul. Kopernika, jak również poznawały ofertę czasu 

wolnego w mieście. 

27-28 czerwca - Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę - Tarnów po raz 

trzeci znalazł się na trasie Narodowej Pielgrzymki Węgrów (ponad 800 osób). Dar 

węgierskich pielgrzymów dla Tarnowa - ławka przyjaźni węgiersko-polskiej, został 

posadowiony na placu Węgierskim. UMT wspólnie z TCI koordynował całość pobytu oraz 

przygotowało we współpracy z MPK i Targowiskami Miejskimi pobyt Węgrów  

w Tarnowie, program zwiedzania miasta w kontekście związków z generałem Bemem  

i Węgrami. W uroczystościach uczestniczyli dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny 

Węgier w Krakowie, minister edukacji Węgier, polscy parlamentarzyści, prezydent Tarnowa 

Roman Ciepiela, przewodniczący Rady Miejskiej i radni Rady Miejskiej, bracia kurkowi, 

harcerze oraz mieszkańcy. 

 

19.1.c Współpraca międzynarodowa tarnowskich szkół 

W obszarze edukacji szesnaście szkół i zespołów szkół deklaruje czynną współpracę 

międzynarodową. Tarnowskie szkoły najczęściej współpracują z placówkami oświatowymi  

w Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i innych państwach Europy. Większość 

placówek posiada kilku partnerów i działa w obrębie wielu projektów związanych z różnymi 

przedmiotami dydaktycznymi. Zakres współpracy obejmuje mobilność młodzieży w celu 

realizacji projektów, wizyty nauczycieli i wymianę dobrych praktyk lub wymianę 

korespondencji między uczestnikami projektu. Konkursy, wernisaże i wystawy oraz koncerty 

czy turnieje sportowe stanowią typowy zakres wymian międzyszkolnych i mają charakter 

cykliczny lub doraźny, w zależności od możliwości finansowych i kalendarza szkolnego. 

19.2. Uczestnictwo w związkach i stowarzyszeniach jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

Nazwa stowarzyszenia  
Data 

przystąpienia  
Miejsce publikacji 

Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Małopolski 
14.11.1991 r. 

Uchwała nr XIX/170/91 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 14 listopada 1991 roku w sprawie przystąpienia 

Tarnowa do Stowarzyszenia Gmin Małopolski. 

Związek Miast Polskich  29.07.1993 r. 
Uchwała nr XXXVII/452/93 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 29 lipca 1993 roku w sprawie 

przystąpienia GMT do Związku Miast Polskich. 

Stowarzyszenie Forum 

Rewitalizacji  
23.11.2000 r.  

Uchwała nr XXX/488/2000 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 23 listopada 2000 roku w sprawie 

przystąpienia Tarnowa do Stowarzyszenia pod nazwą 

Forum Rewitalizacji. 
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Stowarzyszenie Zdrowe 

Miasta Polski  
22.10.2001 r. 

Uchwała nr XLVI/833/2001 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 22 października 2001 roku  

w sprawie przystąpienia Tarnowa do Stowarzyszenia 

Zdrowych Miast Polskich. 

Małopolska Organizacja 

Turystyczna  
18.12.2003 r. 

Uchwała nr XVIII/307/2003 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie 

przystąpienia GMT do Stowarzyszenia Małopolska 

Organizacja Turystyczna 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna - 

Tarnowska Organizacja 

Turystyczna 

29.11.2012 r.  

Uchwała nr XXVIII/387/2012 Rady miejskiej  

w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 

przystąpienia GMT do Stowarzyszenia pod nazwą 

Lokalna Organizacja Turystyczna - Tarnowska 

Organizacja Turystyczna 

   

 

19.3. Działania promocyjne 
 

Marka Tarnów 

Nadrzędnym celem miasta jest budowanie i wzmacnianie spontanicznie 

rozpoznawalnej marki Tarnów. To zadanie realizowane jest w odniesieniu do dziedzictwa 

historycznego miasta oraz bogactwa kulturowego Tarnowa. Jednym z priorytetów były 

działania promocyjne związane z przypadającym w 2018 roku stuleciem odzyskania 

niepodległości w nawiązaniu do hasła „Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe”. Po raz kolejny 

bardzo uroczyście obchodzono święto niepodległości, inaugurując je 30 października wspólną 

uroczystą sesją Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w Ratuszu, 

podczas której wręczono doroczne nagrody im. Tadeusza Tertila. Pamięć o Pierwszym 

Niepodległym pielęgnowana jest poprzez różnorodne działania, kampanie promocyjne, 

konkursy i wystawy.  

Pozostałe działania promocyjne służą budowaniu wizerunku Tarnowa jako miasta 

bezpiecznego i przyjaznego, promującego aktywne postawy wśród mieszkańców np. poprzez 

Budżet Obywatelski czy zadania realizowane w ramach budżetów rad osiedli. Do zadań 

realizowanych w obszarze promocji należały te, które były kontynuacją działań (Pisankowy 

Desant, piknik patriotyczny i wspólne śpiewanie Majowa Jutrzenka, akcja flaga na samochód, 

„Wakacje - bawmy się bezpiecznie”, Tarninowe Koralobranie, choinka dzieci), jak również 

nowe: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (kampania promocyjna oraz 

wydarzenia i konkursy organizowane wspólnie z MPK, strażą miejską, MBP, TCI, ZDiK) czy 

Wielki Test Wiedzy o Mieście „ZNAM TARNÓW”. Realizowane były działania 

aktywizujące tarnowski rynek jako miejsce rekreacji dla dzieci – Kreatywny Tarnów 

(POKOCKI - mobilny plac zabaw). Tradycyjnie w maju (Dzień Flagi Państwowej)  

i listopadzie z okazji Święta Niepodległości odbyła się akcja „Flaga na samochód”, w której 

do tej pory rozdano ponad 60 tys. flag. To także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych  

z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz imprezy Solski Niepodległy, na potrzeby których 

UMT zakupił i rozdał (bezpłatnie) 2000 egzemplarzy śpiewników. Śpiewniki wzbogacone 

były o wkładki historyczne poświęcone 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

Do popularnych narzędzi komunikacji społecznej należy serwis informacyjny „TAR 

NOW – informacje z pierwszej ręki” - newsletter wewnętrzny, zewnętrzny oraz dla mediów, 

informujący o działaniach UMT oraz jego jednostek organizacyjnych. Szybką i nadal 

popularną formą wymiany informacji oraz promocji aktywnego Tarnowa jest facebookowy 

fanpage miasta „Mój Tarnów”, natomiast w ramach kampanii „#tarnówsięzmienia” 
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informowano tarnowian o działaniach UMT w zakresie inwestycji miejskich oraz innych 

obszarów dedykowanych mieszkańcom.  

Innym przykładem budowania poczucia dumy i więzi tarnowian z miejscem zamieszkania jest 

od wielu lat popularność ramek na numery rejestracyjne samochodów z hasłem promocyjnym 

„Tarnów - polski biegun ciepła”.  

Aktywną formą wzmacniania więzi mieszkańców z miastem była VI edycja konkursu 

„Tarnów pełen blasku” (zimowy) oraz IV edycja patriotycznego konkursu plastycznego 

Polska Sto Lat Niepodległa dla dzieci i młodzieży z cennymi nagrodami. Marka Tarnów 

budowana była również poprzez wydarzenia związane z jego historią. Wydział Komunikacji 

Społecznej w tym wymiarze współpracował z kilkudziesięcioma organizacjami 

pozarządowymi, wieloma instytucjami kultury, muzeum oraz placówkami edukacyjnymi 

Tarnowa. Ponadto miasto poprzez Tarnowskie Centrum Informacji wzięło udział w 

kilkudziesięciu imprezach targowych w kraju i zagranicą. Podobnie jak w latach poprzednich 

w kraju Tarnów promował się wspólnie z Tarnowską Organizacją Turystyczną, której jest 

członkiem, ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie oraz LGD „Dunajec-Biała”.  

 

Najważniejsze wydarzenia i zadania realizowane w obszarze promocji w 2018 r. 

W przestrzeni promocyjnej zrealizowano kilkadziesiąt własnych projektów, a ponad 

700 wsparto promocyjnie i organizacyjnie. Poniżej wybrane wydarzenia 2018 roku. 

Luty 

Finał i uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Tarnów pełen blasku” – V edycja 

konkursu na najpiękniejsza iluminację bożonarodzeniową oraz świąteczną witrynę sklepową 

lub witrynę lokalu gastronomicznego. 

Kwiecień 

III edycja akcji Pisankowy Desant z udziałem dzieci ze wszystkich tarnowskich 

przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. W akcji wzięło udział około 2000 dzieci.  

W drugą edycję włączyły się również tarnowskie środowiska senioralne, ozdabiając 

pisankami drzewko tarniny przed UMT na ul. Mickiewicza, rajską jabłoń na placu 

Sobieskiego i drzewa na rynku. Ponadto przygotowano wielkanocne dekoracje miasta 

(półtorametrowe pisanki i stylizowane koguty). Akcja wpisała się w wielkanocny krajobraz 

miasta, spotykając się z zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów odwiedzających 

Tarnów podczas świąt. Na Wielkanoc przygotowano zestaw świątecznych kartek 

elektronicznych UMT, jak również do bezpłatnego pobrania na miejskiej stronie 

www.tarnow.pl. 

XI Forum Inwestycyjne – Miasto we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich  

w Warszawie jest gospodarzem ważnego w Europie Środkowo-Wschodniej 

międzynarodowego wydarzenia o charakterze gospodarczym. Forum towarzyszą 

okolicznościowe wystawy i akcje będące okazją do ogólnopolskiej i międzynarodowej 

promocji Tarnowa.  

31.Tarnowska Nagroda Filmowa - wzorem ubiegłych lat miasto włączyło się  

w promocję wydarzenia. 

Nową formą budowania poczucia tożsamości i zainteresowania rodzinnym miastem 

było zorganizowanie III edycji konkursu ZNAM TARNÓW- Wielki Test Wiedzy o Mieście 

2018 z cennymi nagrodami finansowymi. Pula nagród, które ufundowały spółki miejskie 

(PUK, MPK, MZB, KP), wyniosła 15 tys. złotych.  

Maj 

17. edycja akcji „Flaga na samochód” z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

W ramach akcji rozdano 1500 flag na samochody, zakończono ją majówką na rynku, 

warsztatami z Kokardy Narodowej, dystrybucją bezpłatnych śpiewników i śpiewaniem pieśni 

http://www.tarnow.pl/
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patriotycznych podczas rodzinnego pikniku Majowa Jutrzenka z okazji święta  

3 Maja.  

Karpacki Wyścig Kurierów – pomoc organizacyjna i promocyjna oraz obsługa 

medialna wydarzenia. 

Czerwiec.  

Prymusi Tarnowa – miejskie zakończenie roku szkolnego – pomoc organizacyjna, 

oprawa promocyjna i medialna oraz poprowadzenie uroczystości.  

Święto Miasta Zde(a)rzenia - współpraca organizacyjna i promocyjna, informacja  

w mediach, druk plakatów oraz przygotowanie oprawy promocyjnej i galanterii promocyjno-

reklamowej.  

24 czerwca - współorganizacja pikniku „Wakacje – bawmy się bezpiecznie”. 

Kampania na rzecz bezpieczeństwa podczas wakacji przeprowadzana wspólnie z policją, 

strażą miejską.  

Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę - Tarnów po raz trzeci znalazł się na 

trasie Narodowej Pielgrzymki Węgrów (ponad 800 osób). Dar węgierskich pielgrzymów dla 

Tarnowa (granitowa ławka przyjaźni węgiersko-polskiej) został posadowiony na placu 

Węgierskim. UMT wspólnie z TCI koordynowało całość pobytu oraz przygotowało  

we współpracy z MPK, i Targowiskami Miejskimi pobyt gości w Tarnowie, program 

zwiedzania miasta w kontekście związków z generałem Bemem i Węgrami. 

Lipiec  

Każda niedziela lipca i sierpnia – Kreatywny Tarnów - organizacja cyklu 10 spotkań 

dla najmłodszych mieszkańców miasta na Mobilnym Placu Zabaw – rozbudzanie 

kreatywności, promocja Tarnowa jako miejsca dobrego do zamieszkania dla rodzin z dziećmi. 

Sierpień 

V Tarninowe Koralobranie i V Tarnowskie Śniadanie na Trawie na tarnowskich 

Błoniach połączone z wakacyjnym piknikiem antysmogowym realizowanym przez MPEC 

oraz piknikiem „Jak dobrze mieć sąsiada” realizowanym w ramach budżetu Rady Osiedla 

Piaskówka. 

Wrzesień  

II Form Gospodarcze Polonii Świata – pomoc organizacyjna i obsługa medialna. 

Promocja Tarnowa podczas Klikowskiej Parady Konnej.  

Europejski Tydzień Zintegrowanego Transportu - Wydział Komunikacji Społecznej 

UMT zorganizował we współpracy z MPK, ZDiK, strażą miejską i TCI kompleksową 

kampanię oraz szereg działań, łącznie ze zbiórką książek do mobilnych biblioteczek  

w autobusach MPK. W cztery dni zebrano 1804 książki, które przekazano do MPK. Urząd 

ufundował dla najaktywniejszych darczyńców cenne nagrody (hulajnogi miejskie dla 

dorosłych raz szereg innych nagród rzeczowych). Finał – piknik połączony z wspólną akcją 

„Pożegnanie ostatniego jelcza” ze względu na pogodę odbył się 7 października. 

Październik 

Dzień Babiego Lata na tarnowskich Błoniach – piknik rodzinny dla mieszkańców  

z udziałem spółek miejskich (PUK, MPGK). IV edycja połączona została z Tarnowskim 

Tygodniem Seniora oraz finałem ETZT. Wydarzenie o charakterze otwartym w dogodnej, 

sąsiadującej z ogrodem jordanowskim i Parkiem Strzeleckim lokalizacji cieszyło się 

zainteresowaniem mieszkańców potwierdzonym bardzo liczną frekwencją - w pikniku wzięło 

udział ponad 2,5 tys. osób.  

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w 100. 

rocznicę odzyskania przez Tarnów niepodległości, połączona z wręczeniem nagród laureatom 

konkursu o nagrodę im. T. Tertila oraz prezentacją filmu dokumentalnego TVP 3, autorstwa 

Pawła Sroki i odsłonięciem rzeźby burmistrza Tadeusza Tertila na rynku.  
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Organizacja wystawy planszowej o Józefie Piłsudskim połączonej z wykładem dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych - organizacja, oprawa promocyjna i informacyjna.  

Obchody Święta Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” - Dzień Pamięci  

o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym, koncert w hali widowiskowej Pałacu Młodzieży 

– pomoc organizacyjna i promocyjna.  

Listopad  

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w ramach „Solski Niepodległy” - na 

potrzeby imprezy rozdano 1000 egzemplarzy śpiewników, które uzupełnione były o wkładkę 

poświęconą ojcom tarnowskiej niepodległości. Balonowy Turniej Niepodległości – promocja 

miasta podczas pikniku na tarnowskich Błoniach, oprawa promocyjna i medialna wydarzenia. 

Finał IV edycji konkursu plastycznego Polska Sto Lat Niepodległa – organizacja 

konkursu (269 uczestników), ufundowanie nagród (pula nagród rzeczowych 4 tys. zł), oprawa 

promocyjna i medialna. 

Dzień Pracownika Socjalnego – Kampania Białej Wstążki: pomoc organizacyjna, 

oprawa promocyjna oraz poprowadzenie gali przez WKS. 

Grudzień 

Inauguracja świątecznego oświetlenia miasta – przygotowanie koncepcji kolorystycznej, 

plastycznej oraz koordynacja świątecznej iluminacji Tarnowa. 

Choinka Dzieci – akcja z udziałem dzieci tarnowskich przedszkoli - żywe choinki na 

tarnowskim rynku dekorowane przez dzieci własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, 

spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

Przygotowanie kolejnej edycji zestawu świątecznych kartek elektronicznych dla 

kierownictwa i wydziałów oraz jednostek UMT, jak również do pobrania na www.tarnow.pl. 

Akcja Światła na Niepodległość. 

Organizacja, oprawa promocyjna i poprowadzenie Subregionalnego Opłatka 

Samorządowego z udziałem wojewody, marszałków woj. małopolskiego. 

Zakończono prace związane z modernizacją miejskiej strony www. Celem aktualizacji 

było dostosowanie strony do najnowszych standardów, przyspieszenie jej działania  

i dostosowanie do poprawnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Zmieniono także jej 

wygląd zewnętrzny, strukturę, poprawiono funkcjonalność w zakresie galerii. 

 

Narzędzia promocji i komunikacji z mieszkańcami 

Oficjalna strona www.tarnow.pl, miesięcznik „Tarnow.pl”, social media: Facebook, 

Twittter, Instagram, YouTube, informacje dla mediów, newsletter dla mieszkańców  

i wewnętrzny. 

 

Miejski serwis internetowy www.tarnow.pl - średnio miesięcznie w 2018 zamieszczanie 

ok. 160 informacji, rocznie ok. 1880. Facebook – fanpage Mój Tarnów - liczba polubień do 

31 grudnia 2018 r. powyżej 22 tys., liczba zamieszczanych postów ogółem rocznie – ok. 500, 

średnio miesięcznie – ok. 40. Cieszy się dużym zainteresowaniem, większość wpisów jest 

oglądana przez ponad 20 tys. osób, ubiegłoroczny rekord to „100 lat niepodległej Polski” - 

napis na bloku przy ul. Bitwy pod Monte Cassino 5, obejrzany przez ponad 202 tys. osób. 

Twittter Mój Tarnów - liczba tweetów łącznie - ok. 250, średnio miesięcznie - ok. 20. 

Najpopularniejsze są czytane przez ok. 7 tys. osób. Instagram - liczba wpisów: łącznie - 244, 

średnio miesięcznie – 20. Najpopularniejsze mają około 1,5 tys. odsłon. Newsletter dla 

mieszkańców - liczba subskrybentów 370, średnia miesięczna liczba informacji – ok. 72, 

średnia tygodniowa – ok. 18. Miesięcznik „Tarnów.pl” - nakład 8 tys. egzemplarzy 

miesięcznie, 32 strony. W 2018 roku wydano 12 numerów. Wiadomości Tarnowskie - do 

końca 2018 roku wydano łącznie 58 numerów okolicznościowej jednodniówki, w tym 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/
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również w wersjach obcojęzycznych (hiszpańskim, angielskim, niemieckim, węgierskim, 

ukraińskim, czeskim). Wszystkie wydania miesięcznika i jednodniówki są także dostępne w 

formie elektronicznej na stronie www.tarnow.pl. 

Obsługa promocyjna projektów realizowanych ze środków unijnych: Rozbudowa 

Szkoły Muzycznej o salę koncertową, Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie, Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze, rewitalizacja Parku 

Strzeleckiego.  

Inne projekty promocyjne. W 2018 roku zrealizowano szereg kampanii promocyjno-

informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta i regionu, ale także o zasięgu 

ogólnopolskim. Priorytetem było stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości  

w kontekście Tarnowa pierwszego niepodległego miasta w 1918 r. Kolejnymi ważnymi 

tematami były: Budżet Obywatelski, Tarnów się zmienia – inwestycje miejskie, walka ze 

smogiem, konkursy miejskie (Znam Tarnów, „Tarnów pełen blasku”, „Polska sto lat 

niepodległa”), wydarzenia (rocznica lokacji, „Tarnów na lato”, Koralobranie, Dzień Babiego 

Lata itp.). Kampanie realizowano poprzez media elektroniczne, prasę, billboardy, gabloty 

przystankowe, plakaty, autobusy MPK. 

Promocja w mediach. Budżet Obywatelski - nabór projektów, Budżet Obywatelski - 

głosowanie, otwarcie ogrodu jordanowskiego, XI Forum Inwestycyjne w Tarnowie, życzenia 

świąteczne dla mieszkańców, Pisankowy Desant, Forum Inwestycyjne, „Tarnów się zmienia – 

inwestycje miejskie”, Urodziny Tarnowa, Tarnowska Innowacja, Centrum Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Ruchem, ZAZ Słoneczne Wzgórze, Forum Gospodarcze Polonii Świata, 100-

lecie odzyskania niepodległości, „Tarnów bez smogu”, wymiana pieców CO, Dzień Babiego 

Lata, rowery miejskie. 

Wśród innych aktywności wymienić warto wystawy i ekspozycje plenerowe: „Miasto 

Tarnów Pierwsze Niepodległe”, plenerowe ekspozycje wielkoformatowe na 100-lecie 

odzyskania niepodległości (m. in. plac Sobieskiego – „Tarnowscy ojcowie niepodległości”, 

park& ride - Tarnów Pierwsze Niepodlegle, gabloty na przystankach), opracowanie i druk 

kalendarzy promocyjnych Tarnowa na rok 2019 (przygotowanie i realizacja w 2018), 

promocja miasta poprzez dystrybucję galanterii promocyjno-reklamowej. 

Wydział Komunikacji Społecznej współpracował z wieloma instytucjami, szkołami  

i organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi, wspierając je organizacyjnie, jak 

również poprzez nieodpłatne przekazywanie galanterii promocyjno-reklamowej dla 

uczestników wydarzeń, nagrody dla zwycięzców konkursów czy zawodów. W 2018 roku było 

to 718 wydarzeń.  

Promocja Tarnowa i ziemi tarnowskiej odbywała się również poprzez prace 

dyplomowe tarnowian –absolwentów wyższych uczelni w Polsce - Nagroda im. Tadeusza 

Tertila. Do XII edycji konkursu wpłynęło 19 prac - 13 magisterskich, trzy licencjackie i trzy 

inżynierskie.  

Do ważnych obszarów działań promocyjnych należy sport i wydarzenia z nim 

związane. W 2018 roku Tarnów promowano poprzez popularne dyscypliny sportowe (m.in. 

piłka ręczna mężczyzn, siatkówka kobiet, kolarstwo, biegi uliczne), spektakularne jak żużel, 

ale także mniej powszechne (szachy, brydż, sporty walki, sporty motorowe), w których 

tarnowianie osiągnęli duże sukcesy, nawet międzynarodowej rangi. Bardzo aktywnym 

obszarem, który buduje sportową markę Tarnowa, jest wspierany przez miasto sport dzieci  

i młodzieży. Rocznie jest to kilkadziesiąt wydarzeń i inicjatyw sportowych oraz 

rekreacyjnych, obejmujących wiele dziedzin: koszykówkę, biegi, kolarstwo, futsal, a nawet 

sporty zimowe. 

 

 

http://www.tarnow.pl/
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Działalność Tarnowskiego Centrum Informacji 

Punkt Informacji Turystycznej Rynek 7 - publiczna toaleta, wypożyczalnia i parking 

dla rowerów, pokoje gościnne, sala konferencyjna, przechowalnia bagażu dostępna całą dobę. 

punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Personel 

obsługuje turystów w pięciu językach, punkt jest otwarty 7 dni w tygodniu przez cały rok, 

odbywa się w nim sprzedaż przewodników, publikacji, regionalnych pamiątek – gadżetów, 

widokówek, map turystycznych i planów miasta. Jest darmowy dostęp do Internetu na trzech 

stanowiskach komputerowych, w tym jednym dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych na wózkach i niedowidzących. Udostępniany jest przewodnik po 

Tarnowie (MSIT) w formie map tyflologicznych i reliefowych grafik dotykowych dla osób 

niewidomych i niedowidzących. Miejsce przyjazne jest dzieciom: kącik z zabawkami  

i kolorowankami; miejsce przyjazne mamom i rodzicom: przewijak dla niemowląt, 

możliwość podgrzania posiłku, intymne miejsce dla matek karmiących. W ubiegłym roku  

w TCI udzielono turystom ok. 20 000 informacji, z czego ok. 25% obcokrajowcom. 

TCI organizuje imprezy studyjne dla dziennikarzy, blogerów oraz biur podróży.  

W ubiegłym roku: pomoc i udział w nagraniu tarnowskiego odcinka programu „Zakochaj się 

w Polsce”, którego gospodarzem jest Tomasz Bednarek (emisja styczeń 2018); „W podróż” - 

magazyn pokładowy PKP Intercity - artykuł „Zalipie - barwna wizytówka Małopolski” z 

odniesieniami do tradycji wielkanocnych naszego regionu, w tym nowej tarnowskiej tradycji 

– Pisankowego Desantu, czyli dekorowania pisankami drzewek na ulicach Tarnowa; pomoc 

organizacyjna przy realizacji materiałów o Tarnowie i regionie - dziennikarze z francuskiego 

kanału telewizyjnego TV5 Monde, dziennikarki telewizji RAI, program GEO, Instytut Polski 

w Pradze; pomoc dla biura podróży MÁV Nosztalgia Kft, wraz z Top Travel Service 

przygotowanie pobytu kilkusetosobowej grupy Węgrów. Biuro podróży Greetings from 

Poland - propozycja opracowania oferty, przekazania zdjęć, wizyta studyjna, biuro podróży 

Marco der Pole - żydowskie tour dla grup z Włoch, biuro podróży Viaggi - wizyta 

touroperatorów z Węgier, firma Hypertemex – pomoc w organizacji ślubnej sesji zdjęciowej 

dla chińskiej pary. 

W TCI dostępny jest folder „Tarnów i region” w 8 wersjach językowych, 14 tytułów 

ulotek w j. polskim, 8 w j. angielskim, 5 w j. niemieckim, po 2 tytuły w j. francuskim, 

włoskim i węgierskim, wyrywany plan Tarnowa w j. polskim i angielskim. Nakład 

wydawnictw własnych - 50 000 egz. Wydawnictwa MSIT: 10 tytułów w 7 wersjach 

językowych; przewodnik rowerowy; mapy Małopolski. Łącznie ok. 20 000 egzemplarzy. 

Zgodnie z przyjętą strategią większość nakładów na płatne formy promocji 

przeznaczona jest na nośniki i media popularne i łatwo dostępne dla turysty odwiedzającego 

Kraków.  

 

Media elektroniczne i bazy danych 

• www.tarnow.travel - oficjalny portal turystyczny miasta w 8 wersjach 

językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, węgierskiej, 

ukraińskiej, hiszpańskiej; 

• dostępna wersja mobilna http://m.tarnow.travel; 

• profile w mediach społecznościowych: Facebook, NK, Twitter, 

Google+ oraz Instagram; 

• opisy i informacje dotyczące atrakcji turystycznych, historii i postaci 

związanych z miastem i regionem; 

• ponad 1000 rekordów baz danych teleadresowych i ofert 

przedsiębiorstw i instytucji sektora turystycznego regionu; 

• kalendarium wydarzeń - kompleksowe i aktualne źródło wiedzy o tym, 

co dzieje się w Tarnowie; 
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• aplikacje na urządzenia mobilne: Szlak Architektury Drewnianej i Szlak 

Ceramiczny; 

• audio przewodnik MP3 po Tarnowie; 

• uruchomienie profesjonalnego sklepu internetowego; 

• prace nad uruchomieniem nowego portalu w ramach projektu Geneatar. 

 

 

Wydarzenia i imprezy  

• Targi krajowe i zagraniczne - 10 imprez targowych, w tym zagraniczne: 

Berlin, Wiedeń. 

• Jarmarki rękodzieła i produktów lokalnych: Małopolski Kiermasz 

Wielkanocny, organizowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(marzec), Jarmark Galicyjski w ramach Zdearzeń (czerwiec), Kiermasz Świąteczny 

(grudzień), VII Wielkie Tarnowskie Dionizje (listopad). 

• Spacerki z przewodnikiem - bezpłatne zwiedzanie Tarnowa (starego 

miasta i katedry), Zalipia i Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach. W roku 2018 

zwiedzano Tarnów Szlakiem Niepodległości. Imprezą towarzyszącą były 

organizowane z Radą Osiedla Starówka, Muzeum Okręgowym #INSTAspacery po 

tarnowskiej starówce (czerwiec – wrzesień). 

• Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, współorganizowany 

z WKS UMT, MPK, Biblioteką Miejską i Strażą Miejską w Tarnowie (wrzesień). 

 

Współpraca Tarnowskiego Centrum Informacji ze stowarzyszeniami  

i organizacjami branży turystycznej 

• Polska Organizacja Turystyczna - główny podmiot zarządzający 

turystyką w Polsce. TCI konsultuje projekty i wdrażane przez POT rozwiązania, w 

tym dotyczące nowoczesnych rozwiązań dla turystyki, tj. Contact Center czy 

Narodowy Portal Turystyczny. POT oddała TCI w używanie dwa infokioski, dwie 

jednostki komputerowe oraz zestaw call center. Współpracujemy również przy 

organizacji imprez studyjnych dla dziennikarzy i blogerów. 

• Forum Informacji Turystycznej jest ciałem doradczym POT, które 

zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem systemu informacji turystycznej na 

szczeblu krajowym. Dyrektor TCI trzecią kadencję piastuje funkcję przewodniczącego 

FIT. 

• Małopolska Organizacja Turystyczna jest wojewódzkim koordynatorem 

działań branży turystycznej. Dyrektor TCI jest członkiem zarządu MOT z ramienia 

Gminy Miasta Tarnowa. MOT jest organizatorem i koordynatorem wyjazdów na targi 

turystyczne, zarządza również systemem MSIT, którego członkiem jest GMT. TCI 

współpracuje z MOT także przy organizacji wizyt studyjnych.  

• Tarnowska Organizacja Turystyczna zajmuje się realizacją projektów 

turystycznych na obszarze subregionu tarnowskiego, łącząc podmioty publiczne  

i prywatne. Dyrektor TCI pełni funkcję prezesa TOT. 

• Stowarzyszenie Grupa ODROLNIKA zajmuje się m.in. promocją 

lokalnego i tradycyjnego rolnictwa oraz żywienia. Działa na terenie regionu 

tarnowskiego. 

 

Projekty turystyczne 

Zrealizowane wspólnie z TOT: wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 

subregionu tarnowskiego etap I i II, łączna wartość: 13 545 322,19 zł; zintegrowany produkt 

turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”, łączna wartość:  
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14 163 313,48 zł (podpisanie umowy o dofinansowanie); Pleśnieński Bachus, łączna wartość: 

19 300,00 zł; letnie spacery z przewodnikiem po Tarnowie i subregionie tarnowskim, łączna 

wartość: 27 360,00 zł; VII Wielkie Tarnowskie Dionizje, łączna wartość: 14 500,00 zł. 

Zrealizowane ze Stowarzyszeniem Grupa ODROLNIKA: Tarnowska Karta 

Turystyczna – opracowanie koncepcji i wersji testowej karty, łączna wartość: 10 700,00 zł; 

„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na 

produkt lokalny”, łączna wartość: 340 079,88 zł. 

Własne: oznakowanie ulic - realizacja wniosku Rady Miejskiej w Tarnowie, 

wykonanie i montaż nowej tablicy informacyjnej przed dawnym klasztorem Bernardynów  

w Tarnowie, konserwacja tablic na szlakach w mieście, przygotowanie do wytyczenia  

i oznakowania szlaku pieszego po Mościcach, prace nad utworzeniem nowego portalu 

www.tarnow.travel w ramach projektu Geneatar. 

Wspólnie z MOT: udział w targach turystycznych przedstawiciela TCI i ekspozycja 

materiałów podczas imprez bez udziału TCI, aktualizacja wydawnictw i tablic MSIT, 

certyfikacja punktów MSIT, wizyty studyjne.  

Wspólnie z POT: Certyfikacja punktów informacji turystycznej w ramach Polskiego 

Systemu Informacji Turystycznej, promocja miasta (dystrybucja materiałów, wpisy  

w przewodnikach, folderach i stronach www) na rynkach zagranicznych, na których obecne 

są Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, wizyty studyjne. 

 

Statystyki i trendy  

Liczba osób odwiedzających TCI - kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 20 000 

osób. Liczba obcokrajowców również oscyluje wokół 25%, czyli ok. 5 000 osób.  

Baza noclegowa: nie zmieniła się liczba obiektów skategoryzowanych - w granicach 

miasta jest ich 8, a w promieniu do 10 km od centrum Tarnowa - 14. Rośnie natomiast liczba 

obiektów nieskategoryzowanych, przede wszystkim typu B&B, które nie są zgłaszane do 

gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. TCI szacuje ją na ok. 30 

obiektów w granicach miasta i 35 w odległości do 10 km od centrum. Łączną liczbę łóżek 

dostępnych we wszystkich obiektach szacuje się na ok. 1 800. 

VeloDunajec koło Tarnowa jest najpopularniejszą trasą rowerową. 

Tarnowski Rower Miejski - przez niespełna dwa miesiące tarnowianie wypożyczyli 

rowery 3800 razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 2000 osób. 

Tarnowska restauracja Crystalino Kuchnia i Wino po raz kolejny otrzymała 

prestiżową nagrodę „Award of Excellence”, przyznawaną przez amerykański magazyn „Wine 

Spectator”. 

 

Najważniejsze nagrody 

Tarnów polecany przez Lonely Planet na 2018 rok! Best Exhibitor Award ITB Berlin 

2018 dla polskiego stoiska narodowego w kategorii „Europa”. Wyróżnienie dla TCI  

w konkursie „Orły turystyki” za stronę www.tarnow.travel. III miejsce dla regionalnego 

stoiska Małopolski w konkursie na najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu na 

targach TT Warsaw w Warszawie. 
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20. Spis załączników 

1. Decyzje administracyjne 2018 r.; 

2. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r. VII kadencja; 

3. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r. VIII kadencja; 

4. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r. – realizacja 2018 r.; 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście 

Tarnowie na lata 2015-2020 w 2018 roku; 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Mieście Tarnowie na lata 2016-2020 w 2018 roku; 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa za 

2018 rok; 

8. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 

2018 rok; 

9. Informacja z realizacji programu Karta Tarnowskiej Rodziny za 2018 rok. 



Lp. 
Zakres przedmiotowy objęty postępowaniem 

administracyjnym

Ilość decyzji 

wydanych

Ilość  

wniesionych 

odwołań od 

decyzji 

Ilość decyzji 

uchylonych 

przez organ 

odwoławczy

Ilość decyzji 

zmienionych 

we własnym 

zakresie 

(art. 132 

KPA i 226 § 

1 ordynacji 

podatkowej)

Ilość decyzji 

ostatecznych 

w zakresie 

których  

stwierdzono 

nieważność

(art. 156 

KPA)

Ilość decyzji 

uchylonych

w wyniku 

wznowienia 

postępowania

Najczęstsze powody 

zmiany

lub uchylenia decyzji:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 0 0 0 0 0 0

1.
Decyzje o wymeldowaniu, zameldowaniu                            

i anulowaniu zameldowania
139 1 0 0 0 0

2.
Decyzje o odmowie udostępnienia danych 

jednostkowych
2 1 0 0 0 0

3. Decyzje o odmowie wydania dowodu osobistego 10 0 0 0 0 0

4. Decyzje o wpisie do rejestru wyborców 252 0 0 0 0 0

403 2 0 0 0 0

INFORMACJA 

o decyzjach administracyjnych wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

1. Zadania własne:

2. Zadania zlecone:

Razem 1+2

1



0 0 0 0 0 0

1. Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska 126 1 0 0 0 0

126 1 0 0 0 0

1.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(wydawane od 30.04. do 31.12.2018 r.)
363 1 1 0 0 0

2.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego
2 0 0 0 0 0

1.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(wydawane od 1.01. do 29.04.2018 r.)
187 0 0 0 0 0

2.

Decyzje w sprawach potwierdzenia prawa do 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych na rzecz osób innych niż 

ubezpieczone

450 0 0 0 0 0

1002 1 1 0 0 0

2. Zadania zlecone:

Razem 1+2

2. Zadania zlecone:

Razem 1+2

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Zadania własne:

 Urząd Stanu Cywilnego

1. Zadania własne:

2



1. 
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięć 
25 0 0 0 0 0

2. 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza
6 0 0 0 0 0

3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 4 0 0 0 0 0

4. Zezwolenia na transport odpadów 1 0 0 0 0 0

5.
Nakaz usunięcia odpadów z miejsc do tego 

nieprzeznaczonych
4 0 0 0 0 0

6. 
Decyzje wodnoprawne (spory wodne, opłata 

retencyjna)
2 2 2 0 0 0

7. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 140 3 2 0 0 0

8. Decyzja o sprzeciwie dot. usunięcia drzewa 12 1 0 0 0 0

9. Nakładanie kar za usunięcie drzew bez zezwolenia 3 2 1 0 0 0

10. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę psa rasy chart 1 0 0 0 0 0

11. Decyzje ustalające dopuszczalny poziom hałasu 2 0 0 0 0 0

Wydział Ochrony Środowiska

1. Zadania własne:

Konieczność rozważenia 

zastosowania nasadzeń 

zastępczych jako 

rekompensaty za usunięcie 

drzew (zamiast 

zobowiązania do ponoszenia 

opłaty). Brak 

wystarczających dowodów 

do rozstrzygnięcia sprawy 

pomimo powołania 

biegłego.                        

Konieczność rozszerzenia 

listy stron postępowania.
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1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych  4 0 0 0 0 0

2. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych 4 0 0 0 0 0

3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 127 0 0 0 0 0

4. Zezwolenia na zbieranie odpadów 3 0 0 0 0 0

338 8 5 0 0 0

  1.

Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych 

na cele świadczeń na rzecz obronności oraz 

wykonywanie tych świadczeń

9 0 0 0 0 0

2.
Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na 

rzecz obronności i ich wykonywanie
14 0 0 0 0 0

1.

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone 

wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami 

wojskowymi

1 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

Razem 1+2

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

1. Zadania własne:

2. Zadania zlecone:

Razem 1+2

2. Zadania zlecone:
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1. 

Zezwolenia na przeprowadzenie kulturalnych 

imprez masowych lub odmowa wydania 

zezwolenia.

13 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

1. 
Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych
6 4 0 0 0 0

2. 
Odmowa wpisu do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych 5 0 0 0 0 0

3. 
Cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół 

niepublicznych
0 0 0 0 0 0

4. 
Nadanie stopnia awansu zawodowego 

nauczycielom
40 0 0 0 0 0

1.
Dofianowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników
38 0 0 0 0 0

2. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 990 0 0 0 0 0

3. Zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 16 0 0 0 0 0

1095 4 0 0 0 0

Wydział Kultury

1. Zadania własne:

Razem 1+2

2. Zadania zlecone:

Razem 1+2

Wydział Edukacji

1. Zadania własne:

2. Zadania zlecone:
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1. Cofanie praw jazdy/zatrzymywanie 396 2 0 0 0 0

2. 
Przywracanie praw jazdy/zwrot zatrzymanych praw 

jazdy
184 0 0 0 0 0

3. Wydawanie krajowych praw jazdy 2897 1 1 0 0 0

4. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy 81 0 0 0 0 0

5. 
Skierowania na kontrolne badania 

lekarskie/psychologiczne/kurs reedukacyjny
316 9 0 0 0 0

6. Skierowanie na egzamin kontrolny 18 1 0 0 0 0

7. Stała rejestracja pojazdów 12802 0 0 0 0 0

8. Czasowa rejestracja pojazdów 10132 0 0 0 0 0

9. Wyrejestrowanie pojazdów 1238 0 0 0 0 0

10.

Nadawanie cech identyfikacyjnych i wyrażanie 

zgody na wykonanie tabliczki znamionowej 

zastępczej

51 0 0 0 0 0

11. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu 17 0 0 0 0 0

12. Zmiana współwłasności pojazdów 407 0 0 0 0 0

Wydział Komunikacji

1. Zadania własne:

Odmienna interpretacja 

przepisów przez organ 

odwoławczy w zakresie 

określania ważności prawa 

jazdy
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13.

Udzielanie licencji na wykonywanie  krajowego 

transportu drogowego rzeczy w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy

0 0 0 0 0 0

14.
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką
60 0 0 0 0 0

15.
Udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego
2 0 0 0 0 0

16.
Zmiany licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką 
59 0 0 0 0 0

17.

Wygaszanie licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy,

osób oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy

13 0 0 0 0 0

18.
Wygaszanie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką
6 0 0 0 0 0

19.
Przedłużanie zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych
0 0 0 0 0 0

20.
Udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych osób
10 0 0 0 0 0

21.
Udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych specjalnych osób
0 0 0 0 0 0

22.
Zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym
46 0 0 0 0 0
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23.

Wygaszanie zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym 

osób

25 0 0 0 0 0

24. Odstępstwa od warunków udzielonego zezwolenia 0 0 0 0 0 0

25.

Wydawanie i zmiany zezwoleń na kierowanie 

pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami 

przewożącymi wartości pieniężne

32 0 0 0 0 0

26.
Udzielanie licencji na przewóz osób samochodem 

osobowym
2 0 0 0 0 0

27.
Wygaszanie licencji na przewóz osób samochodem 

osobowym
2 0 0 0 0 0

28.
Cofanie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką
3 0 0 0 0 0

1. Wpisywanie instruktorów do ewidencji 9 0 0 0 0 0

2. Skreślanie instruktorów z ewidencji 9 0 0 0 0 0

3. Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów 0 0 0 0 0 0

4. Odstąpienie od skreślenia z ewidencji instruktorów 0 0 0 0 0 0

5. Wpisywanie do ewidencji wykładowców 0 0 0 0 0 0

6. Wydawanie uprawnień dla diagnosty 3 0 0 0 0 0

7. Cofanie uprwnień diagnosty 2 0 0 0 0 0

8. Zakaz prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 0 0 0 0 0 0

9. Zakaz prowadzenia stacji kontroli pojazdów 0 0 0 0 0 0

2. Zadania zlecone:
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Razem 1+2 28822 13 1 0 0 0

1. 
Zezwolenia na sprowadzenia zwłok i szczątków 

ludzkich z zagranicy
34 0 0 0 0 0

2. Sprawy dotyczące warunków utrzymania zwierząt 1 0 0 0 0 0

3.
Decyzje dotyczące wykonania obowiązku 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
1 1 1 0 0 0

4.

Decyzje w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

związanych z usuwaniem pojazdów na podstawie 

art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

1 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

37 1 1 0 0 0

1.

Zezwolenia na przeprowadzenie sportowych imprez 

masowych lub odmowa wydania zezwolenia
4 0 0 0 0 0

2.

Prowadzenie ewidencji klubów sportowych – 

decyzje o wpisie do ewidencji, odmowie wpisu, 

wpisanie zmian w ewidencji, wykreśleniu wpisu

10 0 0 0 0 0

2.  Zadania zlecone

Razem 1+2

Wydział Sportu

1. Zadania własne

2. Zadania zlecone:

1. Zadania własne:

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Sprawy techniczne dot. sieci 

kanalizacyjnej
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0 0 0 0 0 0

Razem 1+2
14 0 0 0 0 0

1. 

Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany 

mpzp, w związku z jej sprzedażą

22 6 2 0 0 0

2. 

Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej                        

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy 

Miasta Tarnowa

9 1 0 0 0 0

3. 
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności
65 0 0 0 0 0

4. 

Wypowiedzenie wysokości stawki procentowej 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów Gminy Miasta Tarnowa  (odmowa)

1 0 0 0 0 0

5.

Wypowiedzenie bonifikaty opłaty rocznej                                           

z tytułu użytkowania  wieczystego gruntów Gminy 

Miasta Tarnowa

1 0 0 0 0 0

6.
Potwierdzenie prawa użytkowania dla ogrodów 

działkowych
5 1 1 0 0 0

7.
Trwały zarząd na nieruchomościach Gminy Miasta 

Tarnowa 
16 0 0 0 0 0

1. Zadania własne:

Wydział Geodezji i Nieruchomości 

Zrzuty do  operatu 

szacunkowego

Podniesienie zarzutu, iż 

odmowa zmiany wysokości 

stawki procentowej opłaty 

rocznej  z tytułu 

użytkowania wieczystego 

gruntu jest nieuzasadniona
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8. Zwroty nieruchomości 4 3 0 0 0 0

9. Decyzje potwierdzające podział nieruchomości 166 0 0 0 0 0

2. Zadania zlecone:

1.
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności (odmowa)
1 0 0 0 0 0

2.

Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej                         

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 

Państwa

100 13 0 0 0 0

3.

Wypowiedzenie wysokości stawki procentowej 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów Skarbu Państwa

37 5 0 0 0 0

4.

Ustalenie wysokości stawki procentowej                          

i wysokości opłaty rocznej  z tytułu użytkowania 

wieczystego

2 0 0 0 0 0

5.
Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
6 0 0 0 0 0

6.
Wygaszenie prawa trwałego zarządu w stosunku do 

nieruchomości Skarbu Państwa
9 0 0 0 0 0

7.
Ustanowienie prawa trwałego zarządu w stosunku 

do nieruchomości Skarbu Państwa
1 0 0 0 0 0

8.

Ustalenie  i wypłata odszkodowania za 

nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność 

GMT w związku z realizacją inwestycji drogowych

68 1 1 0 0 0

9.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

drogi publiczne (art.98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami)

12 0 0 0 0 0

Podniesienie zarzutu, iż 

aktualizacja opłaty rocznej       

z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu lub 

zmiana wysokości stawki 

procentowej opłaty rocznej       

z tytułu użytkowaia 

wieczystego gruntu  jest 

nieuzasadniona 

Podniesienie zarzutu, iż 

odmowa zmiany wysokości 

stawki procentowej opłaty 

rocznej  z tytułu 

użytkowania wieczystego 

gruntu jest nieuzasadniona
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10. Zwroty nieruchomości 5 1 0 0 0 0

11.
Decyzje o wprowadzeniu zmiany w ewidencji 

gruntów
1 0 0 0 0 0

12. Aktualizacja użytków gruntowych 3 0 0 0 0 0

13. Decyzja o zaktualizowaniu danych ewidencyjnych 195 0 0 0 0 0

729 31 4 0 0 0

1. 

Decyzje określające i ustalające wymiar podatku 

oraz wydane w ramach prowadzonych postępowań 

podatkowych 

48 319      29 13 0 0 0
Konieczność uzupełnienia 

materiału dowodowego

1.
Decyzje w sprawie zwrotu części podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych
38 0 0 0 0 0

48 357      29 13 0 0 0

2. Zadania zlecone:

1. Zadania własne:

Podniesienie zarzutu, iż 

aktualizacja opłaty rocznej       

z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu lub 

zmiana wysokości stawki 

procentowej opłaty rocznej       

z tytułu użytkowaia 

wieczystego gruntu  jest 

nieuzasadniona 

Razem 1+2

Razem 1+2

Wydział Podatków i Windykacji
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1. Pozwolenia na budowę 822 7 1 0 0 1

2. Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 3 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

825 8 1 0 0 1

1. Decyzje o warunkach zabudowy 355 13 2 0 0 0

2. 
Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu 

publicznego
68 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

423 13 2 0 0 0

82 208 111 28 0 0 1

2. Zadania zlecone:

1. Zadania własne:

Wydział Planowania Przestrzennego

2. Zadania zlecone:

1. Zadania własne:

Wydział Architektury i Budownictwa 

Niewyczerpujące 

uzasadnienie przyjętych 

wskaźników w analizie 

funkcji oraz cech zabudowy                                      

i zagospodarowania terenu 

wykonywanej dla potrzeb 

sporządzenia projektu 

decyzji. Zmiana przepisów 

prawa powszechnie 

obowiązującego.

Ogółem 

Uchybienia formalno-

prawne

Razem 1+2

Razem 1+2
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I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji 

podjętych w 2018 r. 

 

Rada Miejska w Tarnowie VII kadencji w 2018 r. podjęła ogółem 112 uchwał.                 

Z liczby tej 22 uchwały dotyczyły gospodarki finansowej miasta Tarnowa w zakresie 

obejmującym uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę 

budżetową i ich zmian.  

Wszystkie podjęte uchwały zostały w 2018 r. wykonane, z tym, że 25 uchwał ze względu 

na czas ich obowiązywania lub przedmiot regulacji pozostaje w realizacji w kolejnych 

latach.   

 
 

UCHWAŁA Nr XLVIII/524/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

Po wygaśnięciu mandatu radnego, Pana Kazimierza Koprowskiego, w wyniku głosowania 

tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie został Pan Ryszard Pagacz.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2018  

Nr XLVIII/525/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 2018 r.  

Prezydent Miasta Tarnowa wydał zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2018 r., zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na 

rok 2018 oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 
UCHWAŁA Nr XLVIII/526/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 

2018-2037 

Przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037, w której 

zostały zawarte wszystkie elementy określone w ustawie o finansach publicznych, tj.: 

1) prognozę dochodów, limity wydatków, wynik budżetu, sposób sfinansowania 

deficytu, kwotę długu, wskaźniki zadłużenia, sposób sfinansowania spłaty długu oraz 

informacje uzupełniające, 

2) przedsięwzięcia bieżące, majątkowe z podziałem na programy, projekty i zadania 

realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego oraz pozostałe, określając jednostkę koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady 

poniesione w latach poprzednich, limity wydatków w okresie realizacji oraz limity 

zobowiązań, 

3) objaśnienia przyjętych wartości. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414995,uchwala-nr-xlviii5242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414995,uchwala-nr-xlviii5242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415093,uchwala-nr-xlviii5262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415093,uchwala-nr-xlviii5262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wieloletniej-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414995,uchwala-nr-xlviii5242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414995,uchwala-nr-xlviii5242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415093,uchwala-nr-xlviii5262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-wieloletniej-.html
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UCHWAŁA NR XLVIII/527/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

25 stycznia 2018 r. w sprawie Programu „Tarnowska wspinaczka sportowa – 

optymalizacja procesu treningowego” 
Jednym z zadań Programu „Tarnowska wspinaczka sportowa – optymalizacja procesu 

treningowego” jest praktyczne szkolenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie w ramach metodyki nauczania aktywności fizycznej i praktyk pedagogicznych 

wśród regularnie uczestniczącej w treningach uzdolnionej ruchowo młodzieży z Tarnowa. 

Program ma również na celu naukowe wsparcie tej młodzieży w latach 2018 - 2019. Na mocy 

w/w uchwały oraz umowy podpisanej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, tarnowskiej uczelni przyznano dotację w wysokości  

43 500,00 zł: 23 500,00 trafiło do niej w marcu 2018 r., pozostała kwota w styczniu br. Za 

pozyskane w ubiegłym roku pieniądze zakupiono sprzęt wspinaczkowy do doposażenia dróg 

wspinaczkowych (chwyty, uprzęże, ekspresy) – 6 500,00 zł oraz urządzenia pomiarowe: 

Optojump next, monitory pracy serca i antropometr – ok. 17 000,00 zł. W ramach programu 

zestawiono ponadto grupę badawczą, opracowano karty badań i listy zespołów badanych 

dzieci, przeprowadzono pomiar potencjału motorycznego obserwowanych dzieci  

i młodzieży oraz wstępnie opracowano bazy danych pomiarowych.  

Uczelnia w terminie złożyła sprawozdanie i rozliczenie za 2018 r., które następnie zostały 

zatwierdzone. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/528/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zespołu Żłobków  

w Tarnowie 

W związku z potrzebą dostosowania statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie, ustalonego 

uchwałą Nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 

Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie, dostosowano jego brzmienie do zapisów ustawy  

z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, 

wprowadzającej zmiany m. in. w ustawie z dnia 4 lipca 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3. Zmiany te dotyczyły: warunków przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji 

dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych, możliwości przyjęcia innego dziecka 

na miejsce dziecka nieobecnego w żłobku (na czas jego nieobecności), zasad udziału 

rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/529/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Tarnowa 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa wprowadzono 

wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, a także określono obszar miasta, na którym zakazuje się ich 

utrzymywania. Dopuszczono również możliwość hodowli pszczół na terenie miasta Tarnowa.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/530/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia  

25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022” Tarnowskich 

Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w pełni realizują zapisy wskazanej uchwały poprzez 

sukcesywne wykonywanie zadań inwestycyjno-modernizacyjnych ujętych w przedmiotowym 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415066,uchwala-nr-xlviii5302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018r-w-sprawie-uchwalenia-wie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415062,uchwala-nr-xlviii5292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414999,uchwala-nr-xlviii5272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-programu-tarn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414999,uchwala-nr-xlviii5272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-programu-tarn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415066,uchwala-nr-xlviii5302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018r-w-sprawie-uchwalenia-wie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415066,uchwala-nr-xlviii5302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018r-w-sprawie-uchwalenia-wie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415066,uchwala-nr-xlviii5302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018r-w-sprawie-uchwalenia-wie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415055,uchwala-nr-xlviii5282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415062,uchwala-nr-xlviii5292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1414999,uchwala-nr-xlviii5272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-programu-tarn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415055,uchwala-nr-xlviii5282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415055,uchwala-nr-xlviii5282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415062,uchwala-nr-xlviii5292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html


3 

 

dokumencie. Skonkretyzowanie zadań określonych na rok 2018 znalazło odzwierciedlenie  

w Planie Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 r., zatwierdzonym przez Zgromadzenie 

Wspólników Spółki. Działalność prowadzona przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. 

umożliwiła realizację przyjętych założeń inwestycyjnych, a prowadzona polityka gospodarcza 

Spółki pozwoliła na zabezpieczenie środków na realizację wyznaczonych celów przy 

jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Spółki. 

Uchwała jest realizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/531/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Z członkostwa w Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie zrezygnował radny  

Pan Piotr Wójcik.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/532/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Tarnowie 

Do składu Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie został 

powołany radny Pan Adam Sajdak.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/533/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Do składu Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie  został powołany radny 

Pan Adam Sajdak.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/534/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

Od 1 września 2018 r. w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Tarnowa stosowany jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 

1) nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach nie będących 

poradniami – w wymiarze 22 godzin, 

2) nauczycieli centrów kształcenia praktycznego prowadzących zajęcia w systemie 

pracowniano-laboratoryjnym – w wymiarze 22 godzin.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 
UCHWAŁA Nr XLIX/535/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania  

i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania 

W Regulaminie przyznawania nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury zmieniony został 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415084,uchwala-nr-xlviii5322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426785,uchwala-nr-xlix5352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426785,uchwala-nr-xlix5352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426785,uchwala-nr-xlix5352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415086,uchwala-nr-xlviii5332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415084,uchwala-nr-xlviii5322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415086,uchwala-nr-xlviii5332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415074,uchwala-nr-xlviii5312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmian-w-sklad.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426785,uchwala-nr-xlix5352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415084,uchwala-nr-xlviii5322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415086,uchwala-nr-xlviii5332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skla.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426783,uchwala-nr-xlix5342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1415074,uchwala-nr-xlviii5312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-zmian-w-sklad.html
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ostateczny termin, w którym uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów. Wskazana 

zmiana podyktowana była względami organizacyjnymi.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/536/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2037 
Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w 2018 r., wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanym przedsięwzięciu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń – 

Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej 

półbaszty. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XLIX/537/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa zmienione zostało zarządzenie w sprawie 

informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy 

Miasta Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XLIX/538/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dokonano podziału środków PFRON w kwocie 3.763.158 zł przyznanych Gminie Miasta 

Tarnowa przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  

rok 2018 według obowiązującego algorytmu, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz 

osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W ramach rehabilitacji zawodowej środki PFRON w wysokości 240.000 zł przeznaczone 

zostały na: 

1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych –  

120.000 zł, 

2) przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 120.000 zł. 

W ramach rehabilitacji społecznej środki w wysokości 3.523.158 zł przeznaczone zostały na  

dofinansowanie: 

1) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.079.480 zł, 

2) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

– 640.000 zł, 

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym – 603.650 zł, 

4) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 42.028 zł, 

5) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 158.000 zł. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426819,uchwala-nr-xlix5382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426818,uchwala-nr-xlix5372018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426818,uchwala-nr-xlix5372018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426817,uchwala-nr-xlix5362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426817,uchwala-nr-xlix5362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426819,uchwala-nr-xlix5382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426817,uchwala-nr-xlix5362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426819,uchwala-nr-xlix5382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-na.html


5 

 

W wyniku prowadzonych w ciągu roku analiz dotyczących aktualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych, trzykrotnie została podjęta inicjatywa przesunięcia środków PFRON 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Działanie to umożliwiło racjonalne wydatkowanie 

środków finansowych i przyczyniło się do wykorzystania przyznanych środków na poziomie 

99,99%. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XLIX/539/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

Zgodnie z art. 219 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 

mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, 

kalkulowane według stawek jednostkowych.  Kwota w wysokości 75.000 zł oraz zakres 

dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładu 

Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zostały określone w  uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018. Jednocześnie w uchwale określono stawki dotacji 

przedmiotowej obowiązujące w 2018 r. Przyjęte stawki jednostkowe obejmujące usługi 

remontowe, porządkowe, a także usługi związane z oprawą obrazów i  wykonywaniem 

wyrobów rękodzielniczych, odnosiły się do rodzaju działalności prowadzonej przez zakład 

aktywności zawodowej.  

Dotacja przedmiotowa w wysokości 75.000 zł została w całości wykorzystana w 2018 r. przez 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze”, a następnie rozliczona z zastosowaniem określonych w uchwale stawek 

jednostkowych. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/540/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018 - 2022 

Mając na uwadze zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie kodeksu cywilnego dotyczące konieczności uchwalenia przez gminę 

wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz  

w związku z dezaktualizacją „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2013 – 2017”, opracowano kolejny program  

obejmujący lata 2018 – 2022. W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące m.in.: 

1) prognozy wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy  

w poszczególnych latach,  

2) analizy potrzeb remontowych i planu remontów zasobu oraz wysokości wydatków  

w latach obowiązywania programu,  

3) sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,  

4) zasad polityki czynszowej, 

5) warunków obniżania czynszu,  

6) sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu,  

7) źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej,  

8) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy,  

9) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426853,uchwala-nr-xlix5402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426853,uchwala-nr-xlix5402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426825,uchwala-nr-xlix5392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426853,uchwala-nr-xlix5402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426825,uchwala-nr-xlix5392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426825,uchwala-nr-xlix5392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prze.html
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Stosownie do zapisów w/w ustawy, zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności 

zapewnienia lokali socjalnych oraz lokali zamiennych w wypadkach przewidzianych  

w ustawie, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. Realizację zadań nałożonych ustawowo umożliwia podjęta przez Radę Miejską  

w Tarnowie uchwała Nr XXXIV/452/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa. 

Uchwała określa zarówno kryteria uprawniające do przyznania lokali, jak i tryb 

rozpatrywania i załatwiania wniosków, a realizacja przydziału lokali odbywa się zgodnie  

z  systemem punktacji określonym w załączniku do w/w uchwały.  

 

Tabela 1. Realizacja uchwały w 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2018 r. 

1. Liczba wniosków złożonych w danym roku : 

- o wynajem lokalu na czas  nieoznaczony, 

- o wynajem lokalu socjalnego.  

 

122 

40 

2. 

 

Liczba osób umieszczonych na listach osób uprawnionych do 

wynajmu lokalu: 

- na czas nieoznaczony, 

- socjalnego.  

 

 

65 

42 

3. 

 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych w trybie 

szczególnym (uprawnienie do wynajmu lokalu na czas 

nieoznaczony) 

26 

4. Ilość wydanych skierowań  25 

5. 

 

Skreślenia z list z uwagi na niespełnianie kryteriów uchwały przy 

ponownej weryfikacji przed skierowaniem do wynajmu lokalu 
7 

 

Osoby, które uzyskały uprawnienie do lokalu socjalnego w wyroku sądowym uprawnione są 

do zawarcia umowy najmu bez uprzedniego objęcia listą. W tym przypadku o kolejności 

realizacji wyroków decyduje nie tylko data wpływu wyroku i liczba odzyskiwanych lokali 

socjalnych, ale również metraż tych lokali, czy też porozumienia z wierzycielami.  

Na dzień 31 grudnia 2017 r. łączna liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych  

wyniosła 125. W 2018 r. wpłynęło 47 wyroków eksmisyjnych, przy czym zrealizowano 55 

wyroków. Tym samym do realizacji na koniec 2018 r. pozostało 117 wyroków orzekających 

eksmisję, z czego 103 wyroki z prawem do lokalu socjalnego oraz 14 bez prawa do lokalu 

socjalnego, które wpłynęły od wierzycieli. Ponadto Gmina, po wezwaniu przez komornika 

sądowego realizującego wyrok, może być jeszcze zobowiązana do zapewnienia sześciu 

tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób objętych wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do 

lokalu socjalnego lub zamiennego. Należy zaznaczyć, że w przypadku wyroków 

eksmisyjnych, w których sąd przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego, przy braku ich 

realizacji, właścicielowi lokalu przysługuje od Gminy pełne roszczenie odszkodowawcze.  

W 2018 r. Gmina z tego tytułu wypłaciła odszkodowanie w wysokości 5 737,37 zł.  

Uwzględniając ustawowy obowiązek gmin w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, aby go w pełni zrealizować Gmina Miasta 

Tarnowa na koniec 2018 r. winna była zapewnić łącznie 258 lokali socjalnych (117 lokali 

socjalnych z tytułu realizacji sądowych wyroków eksmisyjnych i 141 lokali socjalnych na 

rzecz wnioskodawców objętych listami uprawnionych do wynajmu takiego lokalu) oraz 141 

lokali na czas nieoznaczony (85 na rzecz wnioskodawców objętych listami uprawnionych do 

wynajmu takiego lokalu, 55 na rzecz wnioskodawców uprawnionych w trybie szczególnym  

i 1 z tytułu zapewnienia lokalu zamiennego).  
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Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o posiadany zasób mieszkaniowy,  

a lokale mieszkalne pozyskiwane są przede wszystkim w wyniku naturalnego ruchu ludności  

i przeznaczane są na wynajem, jako lokale na czas nieoznaczony, lokale socjalne  

i pomieszczenia tymczasowe.  

Na koniec 2018 r. mieszkaniowy zasób Gminy stanowił ogółem 2 549 lokali mieszkalnych  

o łącznej powierzchni użytkowej 107 303 m2, w tym 418 lokali posiadających status lokali 

socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 12 198 m² i 17 lokali posiadających status 

tymczasowych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 228 m². Lokale te położone są 

w 121 budynkach stanowiących w 100% własność Gminy oraz w 125 budynkach 

stanowiących własność Gminy i osób fizycznych (Wspólnoty Mieszkaniowe). 

Należy zwrócić uwagę, że Gmina Miasta Tarnowa jest w stanie w miarę płynnie realizować 

zapotrzebowanie na lokale wynajmowane na czas nieoznaczony. Natomiast znaczącym 

problemem jest występujący deficyt mieszkań socjalnych. W latach obowiązywania programu  

Gmina planuje powiększenie zasobu lokali socjalnych poprzez ukierunkowanie działań 

przede wszystkim na racjonalne gospodarowanie zasobem, co w praktyce oznacza 

koncentrację działań w odniesieniu do zasobu już istniejącego między innymi poprzez 

wnikliwą ocenę standardu odzyskiwanych lokali i kwalifikacji lokali o niskim standardzie na 

lokale socjalne. 

W 2018 r. przekwalifikowanych zostało pięć lokali mieszkalnych na lokale socjalne,  

a mianowicie: ul. Żwirki 4/8, ul. Tuchowska 96/9, ul. Powroźnicza 4/1, ul. Franciszkańska 

10/1 oraz ul. Dojazd 8/3. 

Z uwagi na prowadzoną prywatyzację zasobu substancja mieszkaniowa Gminy ulega 

ciągłemu uszczupleniu. W „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018 – 2022” prognoza sprzedaży lokali 

komunalnych została założona na poziomie 50 mieszkań rocznie. W 2018 r. sprzedano  

23 lokale mieszkalne usytuowane w 20 budynkach komunalnych za łączną kwotę 816.466,00 

zł. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych zbywano w trybie bezprzetargowym. 

Zgodnie z założeniami w/w programu dla racjonalnego gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym należy dążyć do sprzedaży lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

Za priorytetowe uznano działanie mające na celu wycofanie udziałów Gminy w budynkach,  

w których pozostały pojedyncze lokale należące do Miasta.  

Ponadto w w/w programie określono zasady polityki czynszowej, co pozwala na ustalanie 

stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami polityka 

czynszowa winna zmierzać do ustalenia stawek czynszu do wysokości pozwalającej na 

utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy na zadawalającym poziomie technicznym  

i estetycznym. Stopniowe urealnianie czynszów za mieszkania do wysokości, która pozwoli 

na pokrycie pełnych kosztów ich utrzymania, zapobiegnie dalszej degradacji substancji 

mieszkaniowej należącej do Gminy.  

W 2018 r. stawka bazowa czynszu w zasobie Gminy nie uległa zmianie i nadal obowiązuje 

stawka czynszu wprowadzona od 1 maja 2017 r. w wysokości 6,70 zł. za 1 m² powierzchni 

użytkowej lokali mieszkalnych z wyłączeniem lokali socjalnych. Może ona być obniżona 

maksymalnie o 45% przy uwzględnieniu czynników obniżających tj. położenie lokalu, 

wyposażenie itp. Natomiast za 1 m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych  

i tymczasowych pomieszczeń obowiązuje stawka czynszu w wysokości 1,84 zł.  

Zasobem zarządza Miejski Zarząd Budynków Spółka z o. o. w Tarnowie, którego zakres 

działania ogranicza się do sprawowania zwykłego zarządu budynkami stanowiącym mienie 

komunalne Gminy. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy pokrywane są  

z wpływów czynszu najmu  lokali mieszkalnych i użytkowych, które w całości pozostają  

w dyspozycji zarządcy. Ze środków tych finansowane są m.in. remonty substancji 

mieszkaniowej. Ponadto w 2018 r. dodatkowe źródło finansowania stanowiła wpłata 
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właściciela Spółki na pokrycie udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym 

(uchwała Nr XXXIX/543/13 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013 r.), a także 

środki z podpisanych umów na dofinansowanie Przestrzeni Regionalnej – Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczących 

poniższych zadań: 

1) renowacja budynku Rynek 7 (2019-2020), 

2) renowacja budynku przy ul. Spytki 1A wraz z otoczeniem budynków: Spytki 1A  

i Spytki 1C (2019-2020), 

3) rewitalizacja budynku przy ul. Wekslarskiej nr 2 (2018-2020), 

4) rewitalizacja ciągu budynków położonych przy ul. Żydowskiej nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 15 (2017-2020). 

 

Tabela 2. Wpływy i wydatki w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Tarnowa 

Wyszczególnienie 2018 rok 

Należne wpływy z lokali mieszkalnych  

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu  

SALDO 

% pokrycie kosztów należnymi wpływami 

6 680 657 zł 

 

8 326 404 zł 

1 645 747 zł 

80,23% 

Należne wpływy z lokali użytkowych   

Koszty utrzymania lokali użytkowych   

SALDO 

3 698 774 zł 

1 510 953 zł 

2 187 821 zł 

Rzeczywiste wpływy z lokali mieszkalnych   

% ściągalności czynszów z lokali 

mieszkalnych 

6 605 627 zł 

98,87% 

Rzeczywiste wpływy z lokali użytkowych   

% ściągalności czynszów z lokali użytkowych 

3 653 473 zł 

98,77% 

 

Dane dotyczące wielkości zasobu oraz wpływów i wydatków w mieszkaniowym zasobie 

Gminy Miasta Tarnowa zostały przekazane przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  

w Tarnowie. 

W w/w programie zostało ujętych szereg zadań i inwestycji mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Większość 

zapisanych zadań była realizowana w latach obowiązywania poprzednich programów i nadal 

jest kontynuowana. Do ważniejszych rozpoczętych inwestycji należy zmiana sposobu 

ogrzewania lokali mieszkalnych z paliwa stałego na centralne ogrzewanie systemowe lub 

etażowe gazowe, którą realizuje Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie.  

W 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 2 496 400,00 zł , z czego wykonano, m.in.: 

1) zmianę systemu ogrzewania (likwidacja pieców opalanych węglem na centralne 

ogrzewanie z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A.) budynków 

komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych (w których Gmina Miasta 

Tarnowa posiada udziały). Inwestycja objęła budynki komunalne przy ul. Żydowskiej 

nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, ul. Westwalewicza nr 4, ul. Kołłątaja 3, ul. św. Ducha 

11 oraz wspólnot mieszkaniowych przy ul. Bema 22- ul. Urszulańskiej 12,  

ul. Elektrycznej 55 i 57, ul. Limanowskiego 8, ul. Warzywnej 5, 

2) docieplenie budynków komunalnych przy ul. Polnej 11 i Spytki 1A, które wykonano  

w ramach projektu: „Renowacja budynku przy ul. Spytki 1A wraz z otoczeniem 

budynków przy ul. Spytki 1A i Spytki 1C (2019-2020) oraz wspólnot mieszkaniowych 

przy ul. Limanowskiego 8, ul. Wieniawskiego 6, ul. Krakowskiej 27 (finansowane  
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z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych, koszty nie uwzględnione  

w nakładach na inwestycje). 

W ramach remontów i modernizacji wykonano: 

1) remonty pustostanów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg  

i posadzek, 

2) remonty instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego 

ogrzewania, osuszanie  budynków, roboty dekarskie, uszczelniania kominów i inne na 

kwotę   

W ramach podpisanych umów na dofinansowanie  programu „Osi  Priorytetowej  

11 - Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wykonano: 

1) rewitalizację ciągu budynków położonych przy ul. Żydowskiej nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

11, 13, 15 (2017-2019) na kwotę 365.722 zł, 

2) rewitalizację budynku przy ul. Wekslarskiej nr 2 (2018-2020) na kwotę 60.000 zł. 

Równocześnie, z uwagi na pogłębiający się problem rosnącego zapotrzebowania na lokale dla 

mniej licznych gospodarstw domowych oraz dla osób niepełnosprawnych podjęte zostały 

działania w celu dostosowania w tym zakresie mieszkaniowego zasobu Gminy.  

Ponadto Gmina nawiązała współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu 

przystosowania lokali na potrzeby osób niepełnosprawnych. W 2018 r. największa 

spółdzielnia na terenie Tarnowa, tj. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, rozpoczęła 

planowanie i projektowanie nowego budynku mieszkalnego z pulą lokali przystosowanych 

dla potrzeb osób  niepełnosprawnych.   

Należy podkreślić, że Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie oraz działające na 

terenie Miasta spółdzielnie mieszkaniowe w miarę istniejących możliwości likwidują 

ewentualne utrudnienia występujące w budynkach i w ich najbliższej okolicy, które ze 

względu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają 

swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.  

Wszystkie wymienione powyżej inwestycje zostały sfinansowane ze środków Miejskiego 

Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie, nie obciążając budżetu Gminy.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/541/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie 

Do składu Komisji Oświaty  Rady Miejskiej w Tarnowie zostali powołani radni: Pan Adam 

Sajdak i Pan Stefan Wrona.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/542/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Tarnowie. 

Do składu Komisji Rodziny i Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Tarnowie został 

powołany radny Pan Stefan Wrona.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/543/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 1 marca  

2018 r. w sprawie zmian w składzie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Do składu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tarnowie  został powołany Pan Ryszard 

Pagacz, a następnie został wybrany na Przewodniczącego tejże Komisji.  

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426916,uchwala-nr-xlix5412018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-ko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426929,uchwala-nr-xlix5422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426940,chwala-nr-xlix5432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-dor.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426916,uchwala-nr-xlix5412018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-ko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426929,uchwala-nr-xlix5422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426940,chwala-nr-xlix5432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-dor.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426929,uchwala-nr-xlix5422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426940,chwala-nr-xlix5432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-dor.html
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UCHWAŁA Nr XLIX/544/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie zmian w składzie doraźnej Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic  

i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie 

Do składu Komisji Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie  

został powołany Pan Ryszard Pagacz, a następnie został wybrany na Przewodniczącego tejże 

Komisji.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr L/545/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 - 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w latach 2018-2019, przychody w 2018 r., 

rozchody w latach 2018 oraz 2022-2024, deficyt budżetowy, wskaźniki zadłużenia, 

informacje o spłacie długu w 2018 r. oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 

wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie, 

2) Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie, 

3) Business Boots for Małopolska, 

4) Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 

5) Nowe przestrzenie zdarzeń: 

a) adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku 

Doświadczeń, 

b) odnowienie zabytkowego centrum miasta – remont pl. Kazimierza oraz ulic 

Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie, 

c) modernizacja płyty Rynku, 

d) renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów 

w Tarnowie, 

5) Utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego 

Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych, 

6) Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich 

– Modernizacja zaplecza technicznego Teatru, 

7) Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej 

wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim – etap II: 

rozbudowa ulicy Witosa. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie – Zagospodarowanie skweru przy 

ul. Bernardyńskiej, 

2) Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu 

Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR L/546/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426942,uchwala-nr-xlix5442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434380,uchwala-nr-l5452018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434380,uchwala-nr-l5452018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426942,uchwala-nr-xlix5442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434380,uchwala-nr-l5452018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434433,uchwala-nr-l5462018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-g.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1426942,uchwala-nr-xlix5442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-marca-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434433,uchwala-nr-l5462018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-g.html
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Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR L/547/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Mościckiego 

Centrum Medycznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mościckiego 

Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Tarnowie, na którym podjęto uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału Gmina Miasta 

Tarnowa objęła 4 000 udziałów pokrywając je gotówką w kwocie 2 000 000 zł. Środki  

z dokapitalizowania zostały przeznaczone na współfinansowanie realizowanych przez Spółkę 

działań inwestycyjnych wynikających z zatwierdzonego planu strategicznego Mościckiego 

Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Tarnowie. Działania te dotyczyły realizacji prac 

budowlanych związanych z modernizacją i termomodernizacją budynku przychodni. Proces 

inwestycyjny został zakończony we wrześniu 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr L/548/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie utworzenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów 

Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz nadania mu statutu 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych, jako 

jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa, zostało utworzone w celu realizacji projektu 

pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ A. działania wspierające opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 października 

2018 r. do 30 września 2021 r. 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

zlokalizowane jest przy ul. Sanguszków 28A. Zapewnia ono usługi opieki zastępczej, 

umożliwiające czasowe przebywanie jednocześnie 15 osób niesamodzielnych pod 

profesjonalną opieką w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez ich 

opiekunów. Dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dojechać do Centrum, zostanie 

zabezpieczona usługa transportu z miejsca ich zamieszkania lub pobytu do Centrum,  

i z powrotem. Jednostka ma również za zadanie koordynować opiekę środowiskową i wparcie 

w domach osób niesamodzielnych, które ze względu na przeciwwskazania lekarskie nie mogą 

zostać przewiezione do ośrodka. W budynku jest także ulokowana bezpłatna wypożyczalnia 

sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Łącznie wypożyczania wyposażona jest  

w kilkaset sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz „opaski życia” 

z przyciskiem alarmowym. Opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymają wsparcie  

w postaci warsztatów, szkoleń (w tym e-learningowych dostępnych na portalu internetowym), 

grup wsparcia i indywidualnego poradnictwa. Znajdujące się w Centrum pokoje  

i pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami z Subregionu Tarnowskiego,  

z którymi została podpisana umowa partnerska (Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Gnojnik, 

Gmina Lisia Góra, Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn oraz Gmina Żabno). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR L/549/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434436,uchwala-nr-l5472018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-po.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434466,uchwala-nr-l5492018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-zwolnienia-samorzadow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434436,uchwala-nr-l5472018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-po.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434449,uchwala-nr-l5482018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-subregiona.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434449,uchwala-nr-l5482018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-subregiona.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434436,uchwala-nr-l5472018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-po.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434466,uchwala-nr-l5492018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-zwolnienia-samorzadow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434449,uchwala-nr-l5482018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-utworzenia-subregiona.html
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Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 

Pozostawiona nadwyżka środków obrotowych w kwocie 107.961,56 zł wykorzystana została 

na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy grobowej rodziny 

Polityńskich i Müldnerów na zabytkowym cmentarzu Starym”. Całkowity koszt zadania – 

155.349, 15 zł (netto). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr L/550/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2018 roku 

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła program zawierający ogólne wytyczne zapewnienia opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami, a także zapobiegania 

bezdomności zwierząt, określając zadania ze wskazaniem odpowiedzialnych za ich 

wykonanie jednostek oraz wysokość środków jakie przeznaczyła na ich sfinansowanie.  

W 2018 r. wysterylizowano 222 koty oraz zakupiono 513 kg karmy z przeznaczeniem na 

dokarmianie wolno żyjących kotów.  

W ramach działań edukacyjnych wykonano dwa rodzaje plakatów o treści związanej  

z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Plakaty te zostały przekazane do szkół i przedszkoli 

oraz do Straży Miejskiej w Tarnowie. Część plakatów umieszczono w autobusach 

komunikacji miejskiej.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr L/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta 

Tarnowa 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z  ustawą zostały określone opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego  uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  

Dyrektorzy przedszkoli pobierają opłatę w wysokości określonej w uchwale.  

Uchwała w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA NR L/552/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie powierzenia Województwu Małopolskiemu zadania zarządcy drogi  

w zakresie pełnienia funkcji inwestora na odcinku ulicy Wincentego Witosa (DW973) od 

granic administracyjnych Miasta do skrzyżowania z ul. Chemiczną (Rondo 

Solidarności) 

W dniu 29 maja 2018 r. zawarto porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego 

określające zasady współpracy umożliwiającej realizację inwestycji pn.: „Budowa połączenia 

węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 

Na mocy w/w porozumienia Województwu Małopolskiemu przekazano funkcję zarządcy  

ul. Witosa w Tarnowie (drogi wojewódzkiej nr 973) na odcinku ok. 400 mb od granicy 

administracyjnej Tarnowa do skrzyżowania z ul. Chemiczną. Powyższy projekt inwestycyjny 

planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434653,uchwala-nr-l5522018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-powierzenia-wojewodzt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434653,uchwala-nr-l5522018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-powierzenia-wojewodzt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434466,uchwala-nr-l5492018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-zwolnienia-samorzadow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434495,uchwala-nr-l5502018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu-op.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434653,uchwala-nr-l5522018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-powierzenia-wojewodzt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434653,uchwala-nr-l5522018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-powierzenia-wojewodzt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434604,uchwala-nr-l5512018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434653,uchwala-nr-l5522018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-powierzenia-wojewodzt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434466,uchwala-nr-l5492018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-zwolnienia-samorzadow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434604,uchwala-nr-l5512018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434604,uchwala-nr-l5512018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434495,uchwala-nr-l5502018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu-op.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434604,uchwala-nr-l5512018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434495,uchwala-nr-l5502018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu-op.html
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UCHWAŁA Nr L/553/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Rada Miejska w Tarnowie dokonała podziału  Gminy Miasta Tarnowa na 4 okręgi wyborcze  

i ustaliła ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach 

do Rady Miejskiej w Tarnowie, w następujący sposób:  

1) Okręg Nr 1 – 6 mandatów,  

2) Okręg Nr 2 – 7 mandatów,  

3) Okręg Nr 3 – 7 mandatów,  

4) Okręg Nr 4 – 5 mandatów.  

Uchwałę podano do publicznej wiadomości w formie Obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Tarnowa. Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr L/554/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Rada Miejska w Tarnowie dokonała podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody 

głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

Uchwałę podano do publicznej wiadomości w formie Obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Tarnowa. Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr L/555/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydarzeń z roku 1918 oraz upamiętnienia 

postaci związanych  z walką o niepodległość w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie oddała hołd mieszkańcom Tarnowa i regionu, którzy na przestrzeni 

ostatnich 100 lat wielokrotnie włączali się w działalność na rzecz polskiej niepodległości   

i stawali w jej obronie. Rada wyraziła pogląd, że ich aktywność i wydarzenia przez nich 

kreowane nie mogą pozostać jedynie historycznymi ciekawostkami. Składają się one bowiem 

na najważniejszą część lokalnej tożsamości, o którą trzeba konsekwentnie dbać i którą 

powinniśmy się chlubić. Wydarzenia związane z odzyskaniem i walką o niepodległość  

w Tarnowie oraz postaci tarnowskich bohaterów wolności, należy zatem systematycznie 

propagować oraz trwale upamiętnić w przestrzeni publicznej Miasta w trakcie obchodów 

Stulecia Odzyskania Niepodległości, a także w ramach corocznych obchodów  

i przygotowań do  Święta  Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” - Dnia Pamięci  

o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym w Tarnowie. 

Program obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w Tarnowie przedstawiał się 

następująco: 

30 października 2018 r.: Święto Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” Dzień 

Zwycięskiego Zrywu Niepodległościowego z roku 1918: 

 godz.12:00 – Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, wręczenie        

Nagród im. Tadeusza Tertila  oraz premiera filmu "Tadeusz Tertil - burmistrz 

niepodległości"  – tarnowski Ratusz, 

 godz.13:20 – Odsłonięcie rzeźby burmistrza Tadeusza Tertila autorstwa Arkadiusza Latosa 

- Rynek/Pasaż, 

 godz.14:00 – Apel Pamięci przy mogiłach legionistów w kwaterze V, złożenie kwiatów na 

grobie burmistrza Tadeusza Tertila – Cmentarz Stary w Tarnowie, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434741,uchwala-nr-l5552018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-uczczenia-100-rocznic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434665,uchwala-nr-l5532018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434739,uchwala-nr-l5542018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434739,uchwala-nr-l5542018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434741,uchwala-nr-l5552018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-uczczenia-100-rocznic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434739,uchwala-nr-l5542018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434741,uchwala-nr-l5552018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-uczczenia-100-rocznic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434665,uchwala-nr-l5532018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434665,uchwala-nr-l5532018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-podzialu-gminy-miasta.html
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 godz.15:00 – Msza Święta w intencji byłych burmistrzów i radnych Tarnowa oraz  

w intencji  uczestników zrywu niepodległościowego, podjętego w Tarnowie w nocy  

z 30 na 31 X 1918 r. z udziałem chóru "Pueri Cantores Tarnovienses" – Bazylika 

Katedralna w Tarnowie, 

 godz.16:30 –  Uroczystość rocznicowa – Grób Nieznanego Żołnierza, 

 godz.19:00 – Gala „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”. 

Wręczenie statuetki "Orły Niepodległości" oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Akademii 

Beethovenowskiej z udziałem Chóru Filharmonii Krakowskiej. 

 

31 października 2018 r.:  

 godz. 12.00 - Wystawa „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość" - Sala 

Lustrzana, ul. Wałowa 10, 

 godz. 12.00 i 18.00 - Spektakl "Wyklęci 44" - Teatr Nie Teraz - Sala Pałacu Młodzieży, 

 godz. 18.00 - Koncert Roberta Maciejowskiego "Paderewski, Chopin" z udziałem kwintetu 

smyczkowego - Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. 

10 listopada 2018 r.: 

 godz. 17.00 – koncert chóru "Bonum carmen" - Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, 

 godz. 19:00 – Koncert galowy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w wykonaniu 

Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes” z udziałem orkiestry „Sinfonia 

Galicya" . 

11 listopada 2018 r.: Narodowe Święto Niepodległości 

 godz. 11.10 – inscenizacja historyczna „Odwojowanie Tarnowa 1918" - Tarnów Mościce, 

 godz. 12.00 – Uroczystości na cmentarzu w Mościcach, 

 godz. 15.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny – Bazylika Katedralna z udziałem chóru 

„Puellae Orantes", 

  godz. 16.15 – Uroczystość rocznicowa – Grób Nieznanego Żołnierza, 

  godz. 17.00 – Solski Patriotycznie –  Amfiteatr ul. Kopernika 4. 

Szczegółowy program wydarzeń znajdował się na stronie www.niepodlegly.tarnow.pl. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr L/556/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 30 października Świętem 

Miasta Tarnowa – „Pierwsze Niepodległe” – Dniem Pamięci o Zwycięskim Zrywie 

Niepodległościowym w Tarnowie 

Powołano komitet organizacyjny Święta Miasta Tarnowa - Pierwsze Niepodległe - Dzień 

Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym w Tarnowie w następującym składzie: 

1) P. Ryszard Pagacz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie,  

2) P. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, 

3) P. Marcin Sobczyk, 

4) P. Anna Krakowska, 

5) P. Andrzej Olejnik, 

6) P. Wojciech Sypek, 

7) P. Maria Żychowska. 

W 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia komitetu organizacyjnego. 

Program obchodów Święta Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” Dzień Zwycięskiego 

Zrywu Niepodległościowego z roku 1918 przedstawiał się następująco: 

 godz.12:00 – Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, wręczenie 

Nagród im. Tadeusza Tertila  oraz premiera filmu "Tadeusz Tertil - burmistrz 

niepodległości"  – tarnowski Ratusz, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434754,uchwala-nr-l5562018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434754,uchwala-nr-l5562018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-u.html
http://www.niepodlegly.tarnow.pl/
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434754,uchwala-nr-l5562018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434754,uchwala-nr-l5562018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-u.html
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 godz.13:20 – Odsłonięcie rzeźby burmistrza Tadeusza Tertila autorstwa Arkadiusza Latosa 

- Rynek/Pasaż, 

 godz.14:00 – Apel Pamięci przy mogiłach legionistów w kwaterze V, złożenie kwiatów na 

grobie burmistrza Tadeusza Tertila – Cmentarz Stary w Tarnowie, 

 godz.15:00 – Msza Święta w intencji byłych burmistrzów i radnych Tarnowa oraz  

w intencji  uczestników zrywu niepodległościowego, podjętego w Tarnowie w nocy  

z 30 na 31 X 1918 r. z udziałem chóru "Pueri Cantores Tarnovienses" – Bazylika 

Katedralna w Tarnowie, 

 godz.16:30 –  Uroczystość rocznicowa – Grób Nieznanego Żołnierza, 

 godz.19:00 –   Gala „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”. 

Wręczenie statuetki "Orły Niepodległości" oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Akademii 

Beethovenowskiej z udziałem Chóru Filharmonii Krakowskiej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR L/557/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. w sprawie nadania Panu pułkownikowi Mieczysławowi Korczakowi tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa 

O przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa Panu pułkownikowi 

Mieczysławowi Korczakowi wnioskowali Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Pan 

Ryszard Pagacz i Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela. W uzasadnieniu 

wnioskodawcy podkreślili bohaterską biografię wojenną Pana Mieczysława Korczaka,  

a jednocześnie jego zaangażowanie w pomoc wielu osobom, którą przez lata niósł jako lekarz 

i społecznik. 22 marca 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, radni jednogłośnie 

poparli wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa Tarnowa Panu Mieczysławowi 

Korczakowi. W trakcie sesji, w obecności przedstawicieli rodziny oraz burmistrza Połańca - 

rodzinnego miasta Pana pułkownika Mieczysława Korczaka, odczytano laudację dla 

Honorowego Obywatela oraz złożono gratulacje. W imieniu uhonorowanego okolicznościowe 

wystąpienie wygłosiła córka oraz m.in. burmistrz Połańca. W księdze Honorowych Obywateli 

pod  okolicznościową, ręcznie pisaną kartą, dedykowaną Panu pułkownikowi Mieczysławowi 

Korczakowi radni Rady Miejskiej w Tarnowie oraz zaproszeni goście złożyli 

okolicznościowe wpisy. 

Ze względu na stan zdrowia Pana Mieczysława Korczaka wręczenie medalu Honorowego 

Obywatela nastąpiło w Jego domu. Medal, dyplom i laudację wręczyli wspólnie Prezydent 

Miasta Tarnowa, Pan Roman Ciepiela oraz  Przewodniczący Rady Miejskiej  w Tarnowie, 

Pan Ryszard Pagacz.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR L/558/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 22 marca  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej 

Gminy Miasta Tarnowa 

Odwołano Pana Kazimierza Koprowskiego ze składu Konwentu Odznaki Honorowej Gminy 

Miasta Tarnowa, powołanego uchwałą Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

5 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej 

Gminy Miasta Tarnowa.  

Do składu Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa powołano Pana Ryszarda 

Pagacza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434771,uchwala-nr-l5572018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-nadania-panu-pulkowni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434771,uchwala-nr-l5572018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-nadania-panu-pulkowni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434840,uchwala-nr-l5582018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434840,uchwala-nr-l5582018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434840,uchwala-nr-l5582018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1434771,uchwala-nr-l5572018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-marca-2018-r-w-sprawie-nadania-panu-pulkowni.html
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UCHWAŁA NR LII/559/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 - 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki i przychody w 2018 r., deficyt budżetowy, 

wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) start na europejskim rynku pracy, 

2) przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego  

w formie specjalistycznej. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LII/560/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LII/561/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r.  w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

W związku z wygaśnięciem członkostwa Pana Daniela Mosio oraz Pana Leszka Marka  

w Radzie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego spowodowanej złożeniem rezygnacji, do 

Rady Fundacji wybrano: 

1) P. Tadeusza Szumlańskiego,  

2) P. Jacka Kupiniaka. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LII/562/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Tarnowa za  

2017 rok” 

Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej Gmina Miasta Tarnowa za 2017 r. wyznaczyła kierunki 

działań, m.in.: 

1. Konieczność podejmowania dalszych inicjatyw wspierających osoby starsze, chore 

i niepełnosprawne, w tym poprzez rozbudowę zaplecza instytucjonalnego (zwiększenie 

ilości miejsc w środowiskowych domach samopomocy, rozwój działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej). 

2. Aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób 

niepełnosprawnych, poprzez kierowanie do uczestnictwa w projektach 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 

3. Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających rodziny z dziećmi, zarówno 

poprzez wsparcie finansowe (w tym świadczenie wychowawcze) jak i pracę 

środowiskową, w tym asystenturę. 

4. Tworzenie miejsc „przyjaznych rozwojowi dzieci”, poprzez rozbudowę placówek wsparcia 

dziennego. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446067,uchwala-nr-lii5602018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446110,uchwala-nr-lii5612018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446112,uchwala-nr-lii5622018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-oceny-zasobow-po.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446060,uchwala-nr-lii5592018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446110,uchwala-nr-lii5612018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446067,uchwala-nr-lii5602018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446060,uchwala-nr-lii5592018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446112,uchwala-nr-lii5622018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-oceny-zasobow-po.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446060,uchwala-nr-lii5592018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446112,uchwala-nr-lii5622018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-oceny-zasobow-po.html
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5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania osób/rodzin na co dzień opiekujących się 

osobami potrzebującymi wsparcia przy wykonywaniu podstawowych funkcji życiowych, 

(rozwój grup wsparcia, uruchomienie działalności Subregionalnego Centrum Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych). 

6. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób 

borykających się z nieporadnością życiową (prace społecznie użyteczne, grupy wsparcia,  

kontrakty socjalne). 

7. Dalsza aktywność projektowo-konkursowa pozwalająca na pozyskiwanie dodatkowych 

źródeł na podejmowanie działań skierowanych do klientów Ośrodka. 

 

Ad. 1. Konieczność podejmowania dalszych inicjatyw wspierających osoby starsze, chore 

i niepełnosprawne w tym poprzez rozbudowę zaplecza instytucjonalnego (zwiększenie 

ilości miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozwój działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”). 

Dzięki realizacji działań projektowych funkcjonujące od maja 2017 r. Centrum Rehabilitacji 

Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” znacznie 

rozszerzyło swoją działalność. Na koniec grudnia 2018 r. w placówce zatrudnienie znalazło 

46 osób, w tym 33 osoby niepełnosprawne. Ponadto dzięki dofinansowaniu ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego, w 2018 r. przy ul. Sanguszków 28 w Tarnowie 

zakończono budowę i wyposażono hotel oraz restaurację, a także uruchomiono część 

rehabilitacyjną dla uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej. W hotelu, jak  

i w restauracji zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne.  

Powstanie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych zapewnia rozwój tzw. opieki wytchnieniowej. Istotą działalności placówki 

jest pomoc osobom na co dzień opiekującym się osobami wymagającymi całodobowego 

wsparcia. Centrum będzie zabezpieczać 15 miejsc całodobowej - wyspecjalizowanej opieki, 

koordynować świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób 

niepełnosprawnych, prowadzić bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a także 

organizować wsparcie indywidulane, jak i grupowe dla osób opiekujących się na co dzień 

osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi. 

W 2018 r. Gmina Miasta Tarnowa w porozumieniu ze Spółdzielnią Socjalną BioVitaMed 

prowadzącą Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań”, podjęła działania 

zmierzające do zwiększenia limitu miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy, w 

szczególności dla placówki typu C. 

 

Ad.2. Aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób 

niepełnosprawnych, poprzez kierowanie do uczestnictwa w projektach 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze” jest realizatorem projektu pn. „Od bierności do aktywności”. Celem projektu jest 

rehabilitacja społeczno – zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z terenu Tarnowa  

i subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji oraz umiejętności zwiększających 

ich szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W 2018 r. w ramach projektu zostały 

przeprowadzone: diagnozy indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą 

zajęciowym, w których wziął udział każdy uczestnik zrekrutowany do projektu, grupowe 

treningi umiejętności społecznych (29 uczestników), szkolenia zawodowe (50 uczestników),  

a także staże, z których skorzystało 23 osoby. Uczestnicy projektu byli także kierowani do 

uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (15 osób), natomiast 18 osób znalazło 

zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.  
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie jest realizatorem projektu pn. „Aktywnie 

działamy. Pozytywnie Wspieramy. Lokalnie Zmieniamy.” Celem projektu jest, m.in. 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Tylko  

w 2018 r. 75 osób przeszło diagnozę społeczno-zawodową, na podstawie której opracowano 

indywidualne ścieżki reintegracji zawodowej. Ponadto zorganizowano kurs prawa jazdy  

kat. B dla 40 osób oraz staże zawodowe dla 20 osób. W ramach porozumienia z PUP  

w Tarnowie zorganizowano także prace społecznie użyteczne dla 15 osób. 

Pracownicy socjalni w sposób ciągły wydają skierowania do uczestnictwa w Centrach 

Integracji Społecznej. Tylko w 2018 r. 118 osób z terenu miasta Tarnowa korzystało ze 

wsparcia Centrum Integracji Społecznej. 

 

Ad.3. Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających rodziny z dziećmi, zarówno 

poprzez wsparcie finansowe (w tym świadczenie wychowawcze), jak i pracę 

środowiskową, w tym asystenturę. 

W 2018 r. złożono 7.263 wnioski o udzielenie pomocy w formie świadczenia 

wychowawczego. Łącznie świadczeniem wychowawczym zostało objętych 6 798 rodzin 

wychowujących 9.560 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 52.665.973 zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem Programu „Dobry Start”, w ramach 

którego rodziny z dziećmi rozpoczynającymi rok szkolny mogły ubiegać się o wypłatę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. W ramach programu wypłacono 10.582 

świadczeń na kwotę 3.171.450 zł. 

Dzięki realizacji kolejnej edycji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej - edycja 2018”, rodziny przeżywające trudności opiekuńczo - wychowawcze 

mogły liczyć na wsparcie asystenta rodziny. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 107 

rodzin (239 dzieci), w tym 10 rodzin skorzystało ze wsparcia asystenta rodziny w ramach 

realizacji zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”. 

 

Ad. 4. Tworzenie miejsc „przyjaznych rozwojowi dzieci”, poprzez rozbudowę placówek 

wsparcia dziennego. 

Od września 2018 r. swoją działalność rozpoczęła, utworzona w ramach projektu placówka 

wsparcia dziennego „Akademia aktywności”, mieszcząca się przy ul. Spytki 1A/5-6. 

Placówka funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie, a jej głównym celem jest poprawa jakości funkcjonowania dzieci  

w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna. Wydatki na 

utworzenie placówki dysponującej 15 miejscami wyniosły 88.195,91 zł. 

 

Ad. 5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania osób/rodzin na co dzień opiekujących się 

osobami potrzebującymi wsparcia przy wykonywaniu podstawowych funkcji 

życiowych, (rozwój grup wsparcia, uruchomienie działalności Subregionalnego 

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych): 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie kontynuował działania Grupy Wsparcia dla 

Rodziców Dzieci z niepełnosprawnością lub trudnościami adaptacyjnymi „Per Aspera ad 

Astra”, gdzie przy wsparciu psychologa uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami  

w zakresie opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia. W zajęciach wzięło 

udział 21 osób.  

Kontynuowano wsparcie osób niesamodzielnych poprzez organizowanie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy Ośrodka  
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w zakresie usług opiekuńczych skorzystało 581 osób zaś specjalistyczne usługi opiekuńcze  

w miejscu zamieszkania były świadczone łącznie 12 osobom.  

Powstanie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych przyczyniło się do wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez 

zapewnienie czasowej, kompleksowej opieki nad chorym. Utworzono oferty grup wsparcia, 

doradztwa indywidualnego, jak i grupowego dla opiekunów.  

 

Ad. 6. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób 

borykających się z nieporadnością życiową (prace społecznie użyteczne, grupy 

wsparcia,  kontrakty socjalne). 

W 2018 r. pracownicy socjalni oraz psycholodzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tarnowie zintensyfikowali działania mające na celu budowanie, wśród osób 

przeżywających trudności, poczucia bezpieczeństwa, poprawy własnej samooceny czy też 

kształtowania wzorców postaw i zachowań pożądanych społecznie. W tym celu 

organizowano spotkania różnych grup wsparcia oraz przeprowadzono następujące zajęcia 

warsztatowe:  

1) grupa wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub trudnościami 

adaptacyjnymi, 

2) grupa terapeutyczna „Pokonaj depresję” z wykorzystaniem technik terapeutycznych 

terapii poznawczo-behawioralnej, 

3) grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

4) grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

5) warsztaty edukacyjne „ Wychowanie bez klapsa”, 

6) warsztaty psychoedukacyjne „Używki w ciąży – Fakty i mity”, 

7) trening budżetowy.  

Podejmowano działania profilaktyczne poprzez realizację projektu socjalnego „Wiem więcej - 

pomagam świadomie”, którego celem było, m.in. uwrażliwienie dzieci na problemy osób 

borykających się z niepełnosprawnością. Projektem tym objęto 141 dzieci z Tarnowa.  

Zawarto kontrakty socjalne oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, 

których celem jest dostosowywanie wsparcia adekwatnie do zindywidualizowanych potrzeb. 

W 2018 r. zawarto 330 kontraktów socjalnych, oraz 14 indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności.  

Prowadzono aktywizację zawodową klientów Ośrodka poprzez organizowanie prac 

społecznie użytecznych, do których skierowano 58 osób. Łączna kwota wydatków na ten cel 

wyniosła w 2018 r. 80.35,70 zł.  

 

Ad.7 Dalsza aktywność projektowo-konkursowa pozwalająca na pozyskiwanie dodatkowych 

źródeł na podejmowanie działań skierowanych do klientów Ośrodka. 

W roku 2018 realizowano, m.in. następujące działania projektowe współfinansowane ze 

źródeł zewnętrznych: 

1) projekt pn. „Aktywnie Działamy. Pozytywnie Wspieramy. Lokalnie Zmieniamy.” 

Współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

2) projekt pn. „Nowa kamienica - aktywna dzielnica” realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie Typ projektu C: Wsparcie tworzenia i/lub działalności 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

3) projekt „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej 

i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”  dofinansowany ze środków Unii 
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Europejskiej w ramach działania 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego Aktywna Integracja, 

4) projekt pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 

w subregionie tarnowskim” w ramach dofinansowania projektów ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 

kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych 

osób niesamodzielnych. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LII/563/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dąbrowskim 

Powiat Dąbrowski zwrócił się do Gminy Miasta Tarnowa z wnioskiem o zawarcie 

porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu 

diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu 

dąbrowskiego.  

Realizatorem zadania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, która 

skalkulowała koszt badania jednego dziecka na kwotę 521,00 zł. 

Porozumienie na przeprowadzenie diagnozy i orzecznictwa dla trojga dzieci zostało 

podpisane w dniu 26 czerwca 2018 r. Kwota dotacji celowej na realizację tego zadania  

w wysokości 1.563,00 zł została w całości wydatkowana i rozliczona.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LII/564/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Akademia aktywności"  

w Tarnowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Placówka Wsparcia Dziennego „Akademia aktywności” działała w ramach struktury 

organizacyjnej i na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Utworzenie Placówki było możliwe dzięki realizacji projektu, na który przyznano  

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 – program finansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Przedmiotem działalności Placówki jest opieka i wychowanie dzieci i młodzieży do 18 roku 

życia, mająca na celu wsparcie ich rodzin poprzez, m.in. poprawę jakości funkcjonowania 

dzieci w miejscu zamieszkania, wprowadzenie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

oraz integracja społeczna. Powyższe zadanie jest realizowane w formie opiekuńczej  

i podwórkowej w lokalu przy ul. Spytki 1A. 

Na zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2018 r. uczęszczało łącznie 17 dzieci. 

Podopieczni Placówki korzystali z pomocy w formie zajęć wychowawczo-edukacyjnych, 

które miały na celu zminimalizowanie deficytów szkolnych oraz nabycie umiejętności 

prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wzięcia 

udziału w imprezach okolicznościowych i integracyjnych (m. in.:  piknik rodzinny, wyjścia 

do kina itp.). Uczestnicy projektu objęci zostali również wsparciem psychologa, który 

przygotował indywidualne diagnozy, stanowiące podstawę stworzenia indywidualnych 

planów wsparcia uczestników Placówki, co z kolei pozwoliło na ukierunkowanie działań na 

konkretne potrzeby uczestników oraz ich rodzin. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446207,uchwala-nr-lii5642018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-placo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446194,uchwala-nr-lii5632018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446207,uchwala-nr-lii5642018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-placo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446207,uchwala-nr-lii5642018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-placo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446194,uchwala-nr-lii5632018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
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UCHWAŁA NR LII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Tarnów porozumienia 

dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do 

środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (typ C) 

Podpisanie porozumienia było odpowiedzią na prośbę Gminy Tarnów. Po wzajemnym 

uzgodnieniu projektu uchwały, w tym treści porozumienia, przedłożono dokumenty Radzie 

Gminy Tarnów oraz Radzie Miejskiej w Tarnowie. W dniu 15 maja 2018 r. pomiędzy Gminą 

Tarnów a Gminą Miasta Tarnowa zostało zawarte porozumienie dotyczące kierowania 

mieszkańców Gminy Tarnów do środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), znajdującego się w Tarnowie 

przy ul. Piotra Skargi 29A. Na podstawie zawartego porozumienia do środowiskowego domu 

samopomocy została skierowana jedna osoba.  
Uchwała została zrealizowana. 

 
UCHWAŁA Nr LII/566/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody 

usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie 

Częściowe zniesienie ochrony dotyczyło dwóch wiązów szypułkowych (Ulmus laevis)  

o obwodach 306 i 282 cm. Zniesienie ochrony pomnika przyrody nastąpiło z powodu 

konieczności realizacji inwestycji celu publicznego przy braku rozwiązań alternatywnych 

oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Informacja o częściowym zniesieniu 

formy ochrony pomnika przyrody została przekazana do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, po uzyskaniu zezwolenia Marszałka Województwa 

Małopolskiego, usunął drzewa, dokonując w zamian nasadzeń zastępczych w postaci czterech 

grabów posadzonych w rejonie usuniętych drzew. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LII/567/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej 

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa  

w rejonie ul. Hodowlanej. 

Uchwalenie zmiany planu zakończyło procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą  

Nr XXXIX/382/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LIV/568/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów 

artystycznych  w roku 2018 

Do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2018 Rada Miejska  

w Tarnowie desygnowała następujące osoby:  

1) P. Annę Krakowską, 

2) P.  Antoniego Ziębę,  

3) P. Adama Sajdaka,  

4) P. Marię Borys-Latałę. 

Prezydent Miasta Tarnowa zarządzeniem Nr 183/2018 z dnia  22  maja 2018 r. w sprawie 

desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2018 oraz 

określenia trybu jej pracy, do składu Komisji desygnował:   

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446226,uchwala-nr-lii5662018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446219,uchwala-nr-lii5652018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456082,uchwala-nr-liv5682018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446219,uchwala-nr-lii5652018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456082,uchwala-nr-liv5682018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446219,uchwala-nr-lii5652018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446226,uchwala-nr-lii5662018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446230,uchwala-nr-lii5672018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446219,uchwala-nr-lii5652018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446230,uchwala-nr-lii5672018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446226,uchwala-nr-lii5662018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446230,uchwala-nr-lii5672018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1446219,uchwala-nr-lii5652018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456082,uchwala-nr-liv5682018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
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1) P. Krystynę Latałę,  

2) P. Agnieszką Kawę, 

3) P. Tomasza Kapturkiewicza,  

4) P. Marcina Sobczyka. 

Komisja w dniu 5 czerwca 2018 r. odbyła posiedzenie, na którym zarekomendowała 

Prezydentowi Miasta Tarnowa 12 osób spełniających warunki do przyznania stypendiów 

artystycznych w 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/569/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 

W 2018 roku przyznane zostały nagrody:  

1) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  

2) za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,  

3) Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”,  

4) Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub 

upowszechniania kultury, 

5) Nagroda „Nadzieja Roku”. 

Kapituła Nagród w składzie :  

1) P. Ryszard Pagacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, 

2) P. Anna Krakowska -  Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady 

Miejskiej w Tarnowie, 

3) P. Marcin Sobczyk – przedstawiciel Prezydenta Tarnowa, 

4) P. Krystyna Latała – Przewodnicząca Rady Kultury, 

5) P. Maria Kanior – członek Rady Kultury, 

6) P. Monika Faron - Miśtak – członek Rady Kultury, 

7) P. Anna Śliwińska – członek Rady Kultury, 

8) P. Tadeusz Bałchanowski – członek Rady Kultury, 

9) P. Piotr Kopa – członek Rady Kultury, 

10) P. Witold Pazera – członek Rady Kultury, 

na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski oraz 

zaproponowała kandydatów do poszczególnych kategorii Nagród: 

1) do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – Teatr TUPTUSIE, 

2) do Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury – 

Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”, 

3) do Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” –  RPM Sound&Voices, 

4) do Nagrody Honorowej – Elżbietę i Witolda Pazerów , 

5) do Nagrody „Nadzieja Roku” – Szymona Szczęcha. 

Nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 21 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Letnim, 

podczas inauguracji święta Miasta Tarnowa „Zderzenia 2018”. 

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej obejmowała 

nagrodę pieniężną w wysokości 7.000,00 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz 

wpisanie laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.  

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury obejmowała nagrodę pieniężną  

w wysokości 5.000,00 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz wpisanie laureata do 

Księgi Nagród Miasta Tarnowa. 

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” jest honorowym wyróżnieniem potwierdzonym 

specjalną statuetką, okolicznościowym dyplomem oraz wpisaniem laureata do Księgi Nagród 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456094,uchwala-nr-liv5692018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456094,uchwala-nr-liv5692018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456094,uchwala-nr-liv5692018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html
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Miasta Tarnowa. Nagroda uprawnia do posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury 

Tarnowa” w działaniach reklamowych i promocyjnych. 

„Nagroda Honorowa” jest przyznawana za całokształt pracy w dziedzinie twórczości  

lub upowszechniania kultury w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć. Laureat otrzymał 

nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom  

i został wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.  

Nagroda „Nadzieja Roku” przyznawana jest wybitnie uzdolnionym młodym twórcom. 

Laureat nagrody „Nadzieja Roku” otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł, 

statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz został wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/570/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 - 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w 2018 r., wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Budowa ul. Ojca Bocheńskiego, 

2) Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

3) Zarządzanie drogą krajową nr 4 na terenie Tarnowa, 

4) Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”, 

5) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LIV/571/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/572/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych 

Na podstawie zarządzenia Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z 24 maja 2018 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 

2018 oraz umowy nr WKL.032.73.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą 

Miasta Tarnowa - Urzędem Miasta Tarnowa a Województwem Małopolskim, w dniu 20 

sierpnia 2018 r. przekazano kwotę 40.000,00 zł na konto Województwa Małopolskiego z 

przeznaczeniem na pokrycie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w 2018 r. przez 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, tj. na organizację: 

1) Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej                     -  4 000 zł, 

2) Muzealny Salon III wieku          - 3 000 zł, 

3) Kolekcjonerzy w Muzeum        -  3 000 zł, 

4) Noc Muzeów w Tarnowie          -  5 000 zł, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456135,uchwala-nr-liv5702018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456366,uchwala-nr-liv5712018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456366,uchwala-nr-liv5712018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456381,uchwala-nr-liv5722018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-fi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456135,uchwala-nr-liv5702018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456135,uchwala-nr-liv5702018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456381,uchwala-nr-liv5722018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-fi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456381,uchwala-nr-liv5722018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-fi.html
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5) Edukacja historyczna i regionalna dzieci i młodzieży -  6 000 zł, 

6) Rocznik Tarnowski      - 8 000 zł, 

7) Wystawa czasowa „Sen o Niepodległej”   -  7 000 zł, 

8) Uzupełnienie kolekcji „Tarnovianów”   - 4 000 zł. 

W dniach 14 - 16 stycznia 2019 r. przez Urząd Marszałkowski przeprowadzona została 

kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

środków pochodzących z dotacji. W jej wyniku zakwestionowano dwa wydatki.  

W dniu 31 stycznia 2019 r.  Muzeum zwróciło na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 

nieprawidłowo wykorzystane środki (5 687,20 zł). Uwzględniając powyższe, Z-ca Dyrektora 

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego złożyła do Urzędu Miasta Tarnowa skorygowane sprawozdanie finansowe  

i merytoryczne  sporządzone przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 

Pozostała kwota dotacji w wysokości 34 312,80 zł. została rozliczona prawidłowo  

i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LIV/573/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej                             

w Krakowie 

Na podstawie tej uchwały została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie uchwała nr KI-411/53/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

z dnia 31 stycznia 2018 r. Zaskarżone rozstrzygnięcie dotyczyło stwierdzenia nieważności 

uchwały nr XLVII/517/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod 

nazwą “Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakwestionowana przez 

organ nadzoru nowelizacja miała umożliwić beneficjentom przystąpienie do realizacji 

inwestycji (zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny) już po złożeniu wniosku o 

udzielenie dotacji, bez oczekiwania na zawarcie umowy dotacyjnej z Gminą Miasta Tarnowa.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 9 maja 2019 r. oddalił 

skargę Gminy Miasta Tarnowa. Wyrok ten jest nieprawomocny. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LIV/574/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy 

pomnikach przyrody w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie zezwoliła na dokonanie pielęgnacji pięciu  drzew objętych ochroną 

pomnikową. W 2018 roku, po konsultacji z dendrologiem, specjalistycznym zabiegom 

poddano pięć drzew – pomników przyrody. Były to: dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm 

rosnący na działce nr 75/1 obręb 210 przy ul. H. Marusarz 106, dąb szypułkowy o obwodzie 

330 cm rosnący na działce nr 194/7, obręb 202 przy skrzyżowaniu ul. Nowy Świat  

z ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, lipa drobnolistna o obwodzie 290 cm rosnąca na działce 

nr 218/3, obręb 253 przy ul. Przedszkolaków 7, dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm rosnący 

na działce nr 15/51 obr. 255 przy ul. Łanowej, a także platan klonolistny o obwodzie 320 cm 

rosnący na działce nr 78/1, obręb. 164 przy ul. Mickiewicza 16 w Tarnowie. Zakres prac 

obejmował, m. in.: usunięcie tzw. posuszu i przeprowadzenie cięć korygujących, 

oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków pni, a także inne specjalistyczne zabiegi, mające na 

celu ochronę i poprawę stanu biologicznego drzew pomnikowych. Na pielęgnację pomników 

przyrody Gmina Miasta Tarnowa otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456448,uchwala-nr-liv5742018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wyk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456448,uchwala-nr-liv5742018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wyk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456389,uchwala-nr-liv5732018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-skargi-na-rozstrzygn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456389,uchwala-nr-liv5732018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-skargi-na-rozstrzygn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456448,uchwala-nr-liv5742018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wyk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456389,uchwala-nr-liv5732018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-skargi-na-rozstrzygn.html
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UCHWAŁA Nr LIV/575/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci  

i młodzieży w ramach tego programu 

Doprecyzowane zostały zapisy dotychczas obowiązującego Regulaminu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz  

w związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa i przewidzianym na to okresem 

przejściowym.  

Do końca listopada 2018 r. wpłynęło 119 wniosków. Kryteria regulaminu spełniło  

79 wniosków. Zaplanowane środki na ten cel środki to kwota 200.000,00 zł (według podziału: 

80 % – naukowe, 20% - artystyczne), przyznając stypendium w kwocie:  

1) 3.000,00 zł dla ucznia legitymującego się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, który 

uzyskał tytuł laureata,  

2) 2.400,00 zł dla ucznia legitymującego się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, który 

uzyskał tytuł finalisty,  

3) 1.600,00 zł dla ucznia legitymującego się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. 

Całkowity koszt wydatkowany na stypendia to 194.200,00 zł. 

Uchwała w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/576/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą 

Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora 

jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 

W związku z realizacją zadań dotyczących wdrożenia, zarządzania i eksploatacji systemu 

Tarnowski Rower Miejski, zaistniała konieczność zmiany statutu Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Tarnowie, polegająca na dodaniu odpowiednich zapisów regulujących 

przedmiot działalności jednostki. System Tarnowski Rower Miejski został wdrożony  

9 października 2018 r.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

W związku ze zmianą przebiegu tras niektórych linii komunikacyjnych zaistniała konieczność 

lokalizacji nowych przystanków przy ulicach: Wiśniowej, Błonie oraz Lwowskiej. 

Dodatkowo, zmiana nazewnictwa niektórych ulic w mieście Tarnowie spowodowała 

konieczność zmiany kilku nazw przystanków komunikacyjnych.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/578/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną 

Określone zostały warunki udzielania przez Gminę Miasta Tarnowa zwolnień od podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456480,uchwala-nr-liv5782018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456458,uchwala-nr-liv5762018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456458,uchwala-nr-liv5762018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456454,uchwala-nr-liv5752018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-utworzenia-lokalnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456458,uchwala-nr-liv5762018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456454,uchwala-nr-liv5752018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-utworzenia-lokalnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456454,uchwala-nr-liv5752018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-utworzenia-lokalnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456460,uchwala-nr-liv5772018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456454,uchwala-nr-liv5752018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-utworzenia-lokalnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456460,uchwala-nr-liv5772018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456454,uchwala-nr-liv5752018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-utworzenia-lokalnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456460,uchwala-nr-liv5772018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456480,uchwala-nr-liv5782018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456480,uchwala-nr-liv5782018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456458,uchwala-nr-liv5762018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456460,uchwala-nr-liv5772018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
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Na dzień 31 grudnia 2018 r., do Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa 

nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LIV/579/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława Kassali, 

Ogrodową i Świętej Katarzyny oraz projektowanym wałem rzeki Biała 

Po  wyłonieniu  w  drodze przetargu wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława Kassali, 

Ogrodową i Świętej Katarzyny oraz projektowanym wałem rzeki Biała, podjęto procedurę 

jego sporządzenia. 

Informację o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono publicznie, wyznaczając termin 

składania wniosków do projektu planu. 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LIV/580/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 maja  

2018 r.  w sprawie uznania terenu położonego w Tarnowie za park gminny pod nazwą 

"Park Niepodległości Miasta Tarnowa im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 

roku Sybiraka" 

Utworzono park gminny, obejmujący szereg działek w rejonie Góry Św. Marcina, o łącznej 

powierzchni 35,361 ha, któremu nadano nazwę „Park Niepodległości Miasta Tarnowa  

im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku Sybiraka”.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVI/581/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 21 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 - 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w 2018 r., wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – remont 

pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie, 

2) „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – Budowa Amfiteatru wraz z budową 

zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie, 

3) Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVI/582/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 21 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/583/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnowa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456550,uchwala-nr-liv5802018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uznania-terenu-poloz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456550,uchwala-nr-liv5802018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uznania-terenu-poloz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456489,uchwala-nr-liv5792018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470141,uchwala-nr-lvii5832018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wynagr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1467120,uchwala-nr-lvi5822018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-21-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470141,uchwala-nr-lvii5832018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wynagr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1467120,uchwala-nr-lvi5822018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-21-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456489,uchwala-nr-liv5792018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456489,uchwala-nr-liv5792018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456489,uchwala-nr-liv5792018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1467115,uchwala-nr-lvi5812018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-21-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456550,uchwala-nr-liv5802018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uznania-terenu-poloz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1467115,uchwala-nr-lvi5812018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-21-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1467115,uchwala-nr-lvi5812018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-21-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1456550,uchwala-nr-liv5802018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-maja-2018-r-w-sprawie-uznania-terenu-poloz.html
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Rada Miejska w Tarnowie ustaliła miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Tarnowa 

Pana Romana Ciepieli w następującej wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000,00 zł,  

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,  

3) dodatek specjalny w kwocie 2.840,00 zł,  

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego -  

w kwocie 1.000,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/584/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Tarnowie 

Placowi położonemu w Tarnowie (działka nr 71, obręb 0228) zlokalizowanemu przy ulicy 

Wałowej i Fortecznej, nadano nazwę Plac Węgierski. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania placu tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/585/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tarnowa 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 

Rada Miejska w Tarnowie zatwierdziła następujące dokumenty obejmujące 2017 r.: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie 

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 

2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

4) sprawozdanie finansowe. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/586/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w latach 2018-2020, wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych 

w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych, 

2) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy, 

3) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, 

4) Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe 

Pogórza”, 

5) Poprawa dostępności SAG „Czysta – Mechaniczne” – Rozbudowa ul. Warsztatowej 

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie, 

6) Modernizacja kuchni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia kuchennego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 4. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa połączenia drogowego komunikującego 

Strefy Aktywności Gospodarczych – Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa 

Tuchowska. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470160,uchwala-nr-lvii5852018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470160,uchwala-nr-lvii5852018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470197,uchwala-nr-lvii5862018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470146,uchwala-nr-lvii5842018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-pl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470160,uchwala-nr-lvii5852018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470197,uchwala-nr-lvii5862018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470146,uchwala-nr-lvii5842018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-pl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470197,uchwala-nr-lvii5862018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
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Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/588/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

W postępowaniach o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zasady 

usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalone w uchwale są ściśle 

przestrzegane.  

Od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydano łącznie 170 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, w tym: 

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży – 109, z tego: 

a) 39 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

b) 33 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 37 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

2) do spożycia w miejscu sprzedaży – 28, z tego: 

a) 11 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

b) 9 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 8 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

3) jednorazowe – 33, z tego: 

a) 18 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

b) 12 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

c) 3 - powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/589/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych:   

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwa na 320, w tym:     

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 120, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -200, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 270, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 100, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -170, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu na 270, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 100, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 170. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470259,uchwala-nr-lvii5892018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470251,uchwala-nr-lvii5872018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470251,uchwala-nr-lvii5872018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470259,uchwala-nr-lvii5892018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470254,uchwala-nr-lvii5882018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470254,uchwala-nr-lvii5882018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470259,uchwala-nr-lvii5892018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470259,uchwala-nr-lvii5892018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470254,uchwala-nr-lvii5882018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-.html
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Według stanu na 31 grudniab2018 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wynosiła: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwa  - 291, w tym:     

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 106, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -185, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 227, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 71, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -156, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 223, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 68, 

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -155. 

Uchwała zostaje w realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/590/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa ograniczenia 

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa między godziną 24:00 a 6:00 obowiązuje zakaz sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/591/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 

2018-2020 

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa 

na lata 2018-2020. 

 

 Poniższa tabela obrazuje realizację zapisów niniejszego programu w 2018 r. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: 

Promowanie i wspieranie rozwoju różnych rodzinnych form pieczy zastępczej                         

w Mieście Tarnowie. 

Lp. Zadania Działania Wskaźniki 2018 

1. Objęcie 

kompleksowym, 

specjalistycznym 

wsparciem 

funkcjonujące rodzinne 

formy pieczy 

zastępczej. 

1. Tworzenie 

struktur 

wspierających 

rodziny zastępcze 

(zatrudnienie 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej). 

- liczba 

zatrudnionych 

koordynatorów 

6 

 

2. Organizowanie 

specjalistycznych 

szkoleń  

i warsztatów 

mających na celu 

podniesienie 

kompetencji 

opiekuńczo- 

wychowawczych 

- liczba 

zorganizowanych 

szkoleń i 

warsztatów oraz 

liczba osób 

biorących w nich 

udział 

10 szkoleń 

i warsztatów, 

w których 

uczestniczyło 

83 osoby 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470374,uchwala-nr-lvii5902018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470379,uchwala-nr-lvii5912018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-programu-rozwoju.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470379,uchwala-nr-lvii5912018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-programu-rozwoju.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470379,uchwala-nr-lvii5912018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-programu-rozwoju.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470374,uchwala-nr-lvii5902018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470374,uchwala-nr-lvii5902018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470374,uchwala-nr-lvii5902018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-dla-te.html
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rodzin zastępczych. 

3. Udzielenie 

wsparcia dzieciom      

i osobom 

sprawującym pieczę 

zastępczą poprzez 

prowadzenie grup 

wsparcia oraz 

pomoc  

i poradnictwo 

specjalistyczne 

(psychologiczne, 

pedagogiczne, 

prawne). 

- liczba grup 

wsparcia, 

- liczba 

udzielonych porad  

i konsultacji 

 

10 grup 

253 porady 

 

4. Zapewnienie 

zawodowym 

rodzinom 

zastępczym 

możliwości 

skorzystania  

z czasowego 

niesprawowania 

opieki nad 

dzieckiem. 

- liczba rodzin 

pomocowych oraz 

liczba dzieci, 

którym zapewniono  

w nich opiekę 

 

2 rodziny  

2 dzieci 

 

5. Wypłata 

rodzinom 

zastępczym 

przysługujących 

świadczeń. 

- liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

 

2589 

2.  Pozyskanie i nabór 

kandydatów na rodziny 

zastępcze zawodowe i 

niezawodowe. 

1. Promocja idei 

rodzicielstwa 

zastępczego 

 w celu pozyskania 

kandydatów na 

rodziny 

niezawodowe  

i zawodowe, 

poprzez 

prowadzenie 

kampanii 

społecznych  

i współpracę                      

z instytucjami. 

- liczba podjętych 

inicjatyw 

15 

 

 

2. Prowadzenie 

naboru kandydatów 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

- liczba osób 

objętych 

kwalifikacją 

 

    17 osób 
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zawodowej i 

niezawodowej. 

3. Kwalifikowanie  

i opiniowanie 

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

- liczba  osób 

zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, 

- liczba wydanych 

opinii 

10 osób 

 

 

 

8 opinii 

  4. Organizacja 

szkolenia dla 

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

- liczba osób 

przeszkolonych 

7 osób 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2: 

Zapewnienie dzieciom instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach działających na 

terenie Miasta Tarnowa placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

Lp. Zadania Działania Wskaźniki 2018 

1. Utrzymanie poziomu 

usług  

w zakresie 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

1. Tworzenie 

optymalnych 

warunków 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

umożliwiających 

prawidłowy rozwój 

fizyczny i 

psychiczny dzieci                 

i młodzieży 

przebywających               

w placówkach. 

- liczba dzieci 

przebywających w 

placówkach, 

 

 

 

85 

 

 

2. Przygotowanie 

wychowanków do 

samodzielności oraz 

do procesu 

usamodzielnienia  

i ich wsparcie. 

 

- liczba osób 

objętych wsparciem  

w tworzeniu 

indywidualnych 

programów 

usamodzielnień 

 

2 

3. Prowadzenie 

pracy 

 z rodzicami 

biologicznymi 

dzieci 

przebywającymi  

w placówce w celu 

minimalizowania 

czasu pobytu 

dziecka w 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

- liczba powrotów 

dzieci do rodzin 

biologicznych, 

- liczba 

udzielonych porad 

rodzicom 

biologicznym 

dzieci, 

 

14 

 

380 

4. Stałe 

monitorowanie  

- liczba planów 

pomocy dziecku 

85 
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i podejmowanie 

inicjatyw  

w celu utrzymania 

standardów przez 

placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3: 

Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek, o których mowa w art. 88 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. 

Lp. Zadania Działania Wskaźniki 2018 

1. 1. Wsparcie 

usamodzielnianych 

wychowanków pieczy 

zastępczej. 

1.Wsparcie w 

opracowaniu 

programów 

usamodzielnienia. 

 

- liczba 

udzielonych porad 

dotyczących 

przygotowania 

indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia 

 

 

15 

 

 

2. Udzielanie 

pomocy pieniężnej 

na usamodzielnienie 

 i kontynuowanie 

nauki oraz pomocy 

na 

zagospodarowanie. 

 

- liczba wydanych 

decyzji 

 

52 

 

3. Świadczenie 

pracy socjalnej                 

i wsparcia 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

- liczba osób 

usamodzielnianych 

objętych pracą 

socjalną 

52 

 

4. Wsparcie                     

w zapewnieniu 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych dla 

osób 

opuszczających 

pieczę. 

- liczba wniosków     

o mieszkanie 

chronione, 

mieszkanie                    

z zasobów gminy 

 

2 

5. Pomoc                           - liczba 52 
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i motywowanie do 

aktywnego 

poszukiwania pracy, 

pomoc w zakresie 

przygotowania 

wychowanków do 

wejścia na rynek 

pracy. 

udzielonych porad 

 

 

6. Objęcie 

wychowanków 

pieczy zastępczej 

pomocą 

specjalistów: 

psycholog, prawnik.  

-liczba udzielonych 

porad 

 

0 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4: 

Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej. 

Lp. Zadania Działania Wskaźniki 2018 

1. Współpraca 

koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej  

z służbą kuratorską, 

sądem rodzinnym, 

pracownikiem 

socjalnym i asystentem 

rodziny biologicznej 

dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej. 

1. Dokonywanie 

okresowej oceny 

sytuacji dziecka 

umieszczonego                

w rodzinie 

zastępczej. 

 

 

- liczba 

sporządzonych 

opinii  

192 

2. Współpraca 

koordynatora placówki 

i wychowawcy  

z pedagogiem, 

psychologiem, 

asystentem rodziny 

biologicznej dziecka 

umieszczonego  

w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

2. Dokonywanie 

oceny  sytuacji 

małoletnich dzieci 

przebywających                 

w placówce 

opiekuńczo- 

wychowawczej. 

- liczba 

sporządzonych 

opinii 

126 

 

 

Realizacja celów programu ma wpływ na dalsze budowanie systemu pieczy zastępczej na 

terenie Miasta Tarnowa, który ma za zadanie nie tylko zapewnić tarnowskim dzieciom opiekę 

i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej, ale również pozwala wypracować  

i wdrażać standardy sprawowania pieczy zastępczej, przyczyniając się do jej 

profesjonalizacji.  

Analizując powyższe dane obserwuje się, iż działalność Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej przyczyniła się do pozytywnych zmian w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy 

na terenie miasta Tarnowa. Zadania zawarte w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 

Miasta Tarnowa na lata 2018-2020 w roku 2018 zostały zrealizowane, m. in. poprzez 

promowanie rodzicielstwa zastępczego, a także poszukiwanie kandydatów na rodziny 

zastępcze. Zrealizowano szereg działań ukierunkowanych na pogłębienie świadomości 

społeczności lokalnej na temat roli rodziny zastępczej. Ponadto podjęto działania 
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ponadstandardowe w ramach projektów na rzecz dziecka i rodziny zastępczej,  

a szczególnie w zakresie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, integracji społecznej 

oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu funkcjonujących rodzin. 

Pracownicy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wspierali rodziny zastępcze 

dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb. Rodziny borykające się z problemami 

mogły liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w Dziale ds. Pieczy Zastępczej, 

tj. psychologów, pedagoga, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prawnika. 

W roku 2018 w Tarnowie powstało 10 rodzin zastępczych, w tym siedem niezawodowych 

oraz funkcjonowało pięć rodzin zastępczych zawodowych. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/592/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody 

usytuowanego przy ul. T. Kościuszki w Tarnowie 

Częściowe zniesienie formy ochrony przyrody dotyczyło dwóch dębów szypułkowych 

(Quercus robur L.) o obwodach 250 i 273 cm. Zniesienie formy ochrony pomnika przyrody 

nastąpiło w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Informacja o częściowym 

zniesieniu formy ochrony pomnika przyrody została przekazana do Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVII/593/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz  

al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94 

Po  wyłonieniu  w  drodze przetargu wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz  

al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94, podjęto procedurę jego sporządzenia. 

Informację o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono publicznie, wyznaczając termin 

składania wniosków do projektu planu. 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LVII/594/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, obejmującego teren pomiędzy drogą 

krajową nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską 

Po  wyłonieniu  w  drodze przetargu wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, obejmującego teren pomiędzy drogą krajową  

nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską, podjęto procedurę jego 

sporządzenia. 

Informację o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono publicznie, wyznaczając termin 

składania wniosków do projektu planu. 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/595/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy dworku położonym na ul. Batorego 19 w Tarnowie. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470398,uchwala-nr-lvii5922018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470610,uchwala-nr-lvii5932018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470398,uchwala-nr-lvii5922018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470614,uchwala-nr-lvii5942018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470610,uchwala-nr-lvii5932018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470614,uchwala-nr-lvii5942018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470610,uchwala-nr-lvii5932018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470614,uchwala-nr-lvii5942018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470621,uchwala-nr-lvii5952018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470610,uchwala-nr-lvii5932018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470614,uchwala-nr-lvii5942018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-przystapienia-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470398,uchwala-nr-lvii5922018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-czesciowego-znie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470621,uchwala-nr-lvii5952018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470621,uchwala-nr-lvii5952018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
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Udzielona dotacja w kwocie 20.000,00 zł została wydana zgodnie z przeznaczeniem. 

Beneficjenci dotacji złożyli sprawozdanie z realizacji prac budowlanych wraz  

z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w umowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/596/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane na Domu Mansjonariuszy położonym przy Placu Katedralnym 4-5  

w Tarnowie na działce nr 68/2 obręb 0229 

Udzielona dotacja w kwocie 40.000,00 zł została wydana zgodnie z przeznaczeniem. Diecezja 

Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie złożyła sprawozdanie  

z realizacji prac budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym  

w umowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVII/597/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie poparcia apelu Nr 16/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  

23 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań umożliwiających spółce Koleje 

Małopolskie sp. z o. o. realizację niezbędnej inwestycji pn. „Budowa zaplecza 

technicznego dla obsługi taboru kolejowego” 

W dniu 10 lipca 2018 r. uchwała została przekazana Marszałkowi Województwa 

Małopolskiego oraz Sejmikowi Województwa Małopolskiego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LVIII/598/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 lipca 

2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą 

„Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na 

dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie 

systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w Tarnowie z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa, ze środków otrzymanych tytułem dofinansowania projektu pod nazwą 

„Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie”. Zasady udzielania dotacji 

celowej, w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, ujęte zostały w regulaminie.  

Dofinansowaniem objętych zostało 39 nieruchomości, w których zlikwidowano łącznie  

24 kotły c.o. oraz 35 pieców kaflowych na paliwo stałe a następnie zamontowano nowe kotły 

gazowe. W ramach zadania wypłacono mieszkańcom 114 699,18 zł ze środków własnych 

budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz 233 899,86 zł ze środków WFOŚiGW.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LVIII/599/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 lipca 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475257,uchwala-nr-lviii5982018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-w-sprawie-zasad-udzielania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470713,uchwala-nr-lvii5972018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-poparcia-apelu-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470713,uchwala-nr-lvii5972018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-poparcia-apelu-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470703,uchwala-nr-lvii5962018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470703,uchwala-nr-lvii5962018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470713,uchwala-nr-lvii5972018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-poparcia-apelu-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470703,uchwala-nr-lvii5962018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470713,uchwala-nr-lvii5972018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-poparcia-apelu-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475257,uchwala-nr-lviii5982018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-w-sprawie-zasad-udzielania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475257,uchwala-nr-lviii5982018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-w-sprawie-zasad-udzielania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475257,uchwala-nr-lviii5982018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-w-sprawie-zasad-udzielania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475355,uchwala-nr-lviii5992018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470703,uchwala-nr-lvii5962018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-udzielenia-dotac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475355,uchwala-nr-lviii5992018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1470713,uchwala-nr-lvii5972018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-w-sprawie-poparcia-apelu-n.html
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UCHWAŁA Nr LVIII/600/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 lipca 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 - 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w 2018 r., wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanym przedsięwzięciu pn. Rozbudowa cmentarza 

w Tarnowie-Klikowej. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LVIII/601/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 sierpnia 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Tuchowskiej, linii kolejowej  

nr 96 Tarnów-Leluchów oraz drogi krajowej nr 94 

Przygotowywany będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Tuchowskiej, 

linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów oraz drogi krajowej nr 94. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LVIII/602/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 sierpnia 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej 

Po  wyłonieniu  w  drodze przetargu wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej, podjęto 

procedurę jego sporządzenia. 

Informację o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono publicznie, wyznaczając termin 

składania wniosków do projektu planu. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LIX/603/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 sierpnia 

2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do 

realizacji projektu „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok  

w Tarnowie” 

Złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej o dofinansowanie projektu pn.: „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni 

potoku Stary Wątok w Tarnowie”. Wniosek ten dotyczył przebudowy końcowego odcinka 

potoku Stary Wątok (od ul. Krakowskiej do wału przeciwpowodziowego rzeki Białej) oraz 

budowy przepompowni przeciwpowodziowej. Gmina Miasta Tarnowa oczekuje na wyniki 

oceny złożonego wniosku.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LIX/604/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 sierpnia 

2018 r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku 

Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady 

Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień  

21 października 2018 r. utworzono w Tarnowie 7 odrębnych obwodów głosowania oraz 

ustalono ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489460,uchwala-nr-lix6032018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475391,uchwala-nr-lviii6002018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475391,uchwala-nr-lviii6002018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489460,uchwala-nr-lix6032018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489460,uchwala-nr-lix6032018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489454,uchwala-nr-lviii6022018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489466,uchwala-nr-lix6042018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-w-tar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489443,uchwala-nr-lviii6012018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489454,uchwala-nr-lviii6022018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489466,uchwala-nr-lix6042018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-w-tar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1475391,uchwala-nr-lviii6002018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-lipca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489460,uchwala-nr-lix6032018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489443,uchwala-nr-lviii6012018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489443,uchwala-nr-lviii6012018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489466,uchwala-nr-lix6042018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-w-tar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489454,uchwala-nr-lviii6022018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489443,uchwala-nr-lviii6012018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1489466,uchwala-nr-lix6042018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-utworzenia-w-tar.html
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Odrębne obwody głosowania zostały utworzone w: 

1) Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna Nr 13, 

2) Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza, Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej  w Tarnowie, ul. Lwowska Nr 178 a,  

3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga Nr 48,  

4) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. 

Szpitalna 53, 

5) Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy Mościckim Centrum Medycznym  

Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego Nr 15, 

6) Zakładzie Karnym w Tarnowie, ul. Jędrzeja Śniadeckiego Nr 9, 

7)  Zakładzie Karnym w Tarnowie, ul. Stanisława Konarskiego Nr 2.   

W w/w jednostkach zachodziły ustawowe przesłanki do utworzenia obwodów głosowania.   

Uchwałę podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Tarnowa. Uchwałę przekazano Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr LX/605/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018 – 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w latach 2018 i 2020, wydatki w 2019 r., 

przychody w latach 2019-2020, wydatki i rozchody w latach 2022-2037, wskaźniki 

zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie, 

2) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – 

etap I, 

3) Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, 

Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej, 

4) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta 

Tarnów wraz z infrastrukturą, 

5) Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza, 

6) Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie, 

7) Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, 

8) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa, 

9) Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 na potrzeby Straży Miejskiej 

i Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

10) Omnibus budowlany, 

11) Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

12) Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu 

Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II, 

2) Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO w Tarnowie, 

3) Małopolska Chmura Edukacyjna – w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, 

4) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2, 

5) Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493126,uchwala-nr-lx6052018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493126,uchwala-nr-lx6052018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493126,uchwala-nr-lx6052018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
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6) Erasmus+ Get in Shape for Europe, 

7) Remont drogi powiatowej nr 1256K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 

1+931,73. 

Skreślono przedsięwzięcie pn. Optymalizacja komunikacji miejskiej w Tarnowie, które 

zostało zrealizowane jako zadanie jednoroczne. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr LX/606/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr LX/607/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

W związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, zostało 

zwiększone w 2018 r. dofinansowanie kosztów pobytu na jednego uczestnika warsztatu 

terapii zajęciowej z kwoty 15.996 zł do 16.596 zł. W związku z powyższym kwota na 

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie 

została zwiększona o 78.000 zł i wyniosła 2.157.480 zł. 

Ponadto przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach 

poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych wskazała potrzebę 

przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. 

W oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a także złożone wnioski i zawarte umowy zmniejszono limit na zadanie 

pn. „Przyznawanie środków na podjęcie, działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” o kwotę 82.018,51 zł, tj. z kwoty 120.000,00 zł 

do 37.981,49 zł. Powstałe oszczędności przeznaczono na zadanie pn. „Zwrot kosztów 

wyposażenia stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej”, zwiększając limit  na to zadanie 

o kwotę 63.187,61 zł, tj. z kwoty 120.000 zł do 183.187,61 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 

18.830,90 zł przeznaczono na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

W związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na łączną kwotę 29.000,00 zł, zmniejszono limit 

środków na realizację tego zadania z 640.000 zł do 611.000 zł. Powstałe oszczędności 

przeznaczono na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

zwiększając limit wydatków na to zadanie z 158.000 zł do 181.256 zł oraz na sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z 603.650 zł do 628.227,90 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr LX/608/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania zabudowanej 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493146,uchwala-nr-lx6072018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493146,uchwala-nr-lx6072018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493143,uchwala-nr-lx6062018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493143,uchwala-nr-lx6062018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493146,uchwala-nr-lx6072018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
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nieruchomości na rzecz Tarnowskiego Centrum Kultury stanowiącej własność Gminy 

Miasta Tarnowa, położonej w Tarnowie przy ulicy Kopernika, oznaczonej jako działka 

nr 9/3 obrębu 229 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy użytkowania i udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

Aktem notarialnym Rep.A.12332/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanowiono prawo 

użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa na rzecz 

Tarnowskiego Centrum Kultury położonej w Tarnowie przy ulicy Kopernika, zabudowanej 

obiektem Amfiteatru oznaczonej jako działka nr 9/3 obrębu 229 oraz ustalono wysokość 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania przedmiotowej nieruchomości po zastosowaniu 

bonifikaty od opłaty. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr LX/609/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r.  

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa 

Uchwalono ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LX/610/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 10 września 

2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych 

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta 

Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych. 

Uchwalenie zmiany planu zakończyło procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą  

Nr XIX/199/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LX/611/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 10 września 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa 

Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 

Miasta Tarnowa wychodzi naprzeciw rozwojowi inicjatyw lokalnych w zakresie 

funkcjonowania organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Miasta 

Tranowa. Dotyczy to organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej  

i realizują zadania społeczne w dziedzinach działalności niezarobkowej, a w szczególności 

charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo – 

rozwojowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.  

W oparciu o powyższą uchwałę Prezydent Miasta Tarnowa zarządzeniem Nr 458/2018 z dnia 

14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy nieruchomości 

położonych przy ul. Krzyskiej w Tarnowie, ustalił dla Klubu Sportowego ISKRA stawkę 

czynszu obniżoną o 99,65% w stosunku do stawki rynkowej określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494005,uchwala-nr-lx6102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscoweg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494012,uchwala-nr-lx6112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494012,uchwala-nr-lx6112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494005,uchwala-nr-lx6102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscoweg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493156,uchwala-nr-lx6092018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-aktualnosci-studiu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494005,uchwala-nr-lx6102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-miejscoweg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1493151,uchwala-nr-lx6082018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494012,uchwala-nr-lx6112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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UCHWAŁA NR LX/612/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 10 września 

2018 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości w mieście Tarnowie 

Nieruchomości położonej w Tarnowie (działka nr 59, obręb 0229) przy ulicy Wałowej  

i Basztowej, nadano nazwę Zakątek Spycimira Leliwity. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania zakątka tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LX/613/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 10 września 

2018 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości w mieście Tarnowie 

Nieruchomości położonej w Tarnowie (działka nr 22, obręb 0228) przy ulicy Bernardyńskiej  

i Małe Schody nadano nazwę Skwer Księdza Kapitana Piotra Gajdy. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania skweru tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LX/614/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r.  

w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Tarnowie 

Placowi położonemu w Tarnowie (działka nr 150/16, obręb 0101) przy ulicy Marii 

Dąbrowskiej i Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, zmieniono nazwę z „Plac Ojca Świętego Jana 

Pawła II” na „Plac Świętego Jana Pawła II”.  

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania placu tablicą z jego nową nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXI/615/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w latach 2018-2019, wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Prusa, 

2) Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, 

kształtujemy przyszłość, 

3) Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika, 

4) Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 

5) Budowa oświetlenia ulic Lema i Bielatowicza, 

6) Centrum Usług Wspólnych, 

7) Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do 

potoku Mrozówka, 

8) Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, 

9) Przebudowa ulicy Jarzynowej, 

10) Poprawa dostępności SAG „Czysta-Mechaniczne” – Rozbudowa ul. Warsztatowej 

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie, 

11) Budowa ul. Górskiego w Tarnowie, 

12) Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, 

13) Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494030,uchwala-nr-lx6122018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494066,uchwala-nr-lx6142018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494066,uchwala-nr-lx6142018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494030,uchwala-nr-lx6122018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505826,uchwala-nr-lxi6152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494039,uchwala-nr-lx6132018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505826,uchwala-nr-lxi6152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1494039,uchwala-nr-lx6132018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505826,uchwala-nr-lxi6152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
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Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Strefa rekreacji Terlikówka, 

2) Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej, 

3) Przebudowa ul. Świerkowej – etap I, 

4) Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii, 

5) Przebudowa ul. Ks. Kmiecika, 

6) Przebudowa ul. Lema. 

Skreślono przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Starodąbrowska – Wojska 

Polskiego na skrzyżowanie typu rondo, ze względu na brak środków na pełną realizację 

zadania. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXI/616/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 

2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXI/617/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,  

w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej. 

Uchwalenie zmiany planu zakończyło procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą  

Nr XXXVII/369/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/618/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego 

zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie 

Pomnikiem przyrody ustanowiono drzewo: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 

371 cm, zlokalizowane w Tarnowie na działce nr 1/3, obręb 229 położonej przy 

ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie. Dąb ustanowiono pomnikiem ze względu na znaczny rozmiar, 

ciekawy pokrój, rozbudowaną koronę oraz duże walory krajobrazowe. Informacja  

o ustanowieniu pomnika przyrody została przekazana do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/619/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – 

pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie 

Częściowe zniesienie ochrony dotyczyło dwóch wiązów szypułkowych (Ulmus laevis)  

o obwodach 365 i 277 cm oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa) o obwodzie 154 cm. 

Częściowe zniesienie ochrony pomnika przyrody nastąpiło z powodu utraty wartości 

przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz dla 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505835,uchwala-nr-lxi6182018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505836,uchwala-nr-lxi6192018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505827,uchwala-nr-lxi6162018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505835,uchwala-nr-lxi6182018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505833,uchwala-nr-lxi6172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-miejscowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505836,uchwala-nr-lxi6192018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505835,uchwala-nr-lxi6182018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505827,uchwala-nr-lxi6162018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505833,uchwala-nr-lxi6172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-miejscowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505833,uchwala-nr-lxi6172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-miejscowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505836,uchwala-nr-lxi6192018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505827,uchwala-nr-lxi6162018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
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zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Informacja o częściowym zniesieniu pomnika 

przyrody została przekazana do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/620/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – 

pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie 

Częściowe zniesienie ochrony dotyczy 4 olsz czarnych (Alnus glutinosa) o obwodach 103, 

120, 115, 127 cm. Zniesienie ochrony pomnika przyrody nastąpiło z powodu utraty wartości 

przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Informacja o częściowym zniesieniu pomnika 

przyrody została przekazana do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.   

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr LXI/621/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Tarnobrzeg 

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 7 listopada 2018 r. uregulowano zasady 

prowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 w Tarnowie punktu katechetycznego nauki religii 

właściwej dla wyznania Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie, dla uczniów 

pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg. 

Na mocy porozumienia, w 2018 r. Gmina Miasta Tarnowa otrzymała z Gminy Tarnobrzeg  

dotację celową w kwocie 1.072,20 zł. Dotacja została rozliczona częściowo. Pierwsza cześć 

została rozliczana (za okres wrzesień - grudzień 2018 r.) do dnia 10 stycznia 2019 r., 

rozliczenie drugiej części (za okres od stycznia do sierpnia 2019 r.) nastąpi do 10 września 

2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/622/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Gminą Tarnów 

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 7 listopada 2018 r. uregulowano zasady 

prowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 w Tarnowie punktu katechetycznego nauki religii 

właściwej dla wyznania Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie, dla uczniów 

pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów. 

Na mocy porozumienia, w 2018 r. Gmina Miasta Tarnowa otrzymała z Gminy Tarnów  

dotację celową w kwocie 1.072,20 zł. Dotacja rozliczona częściowo. Pierwsza cześć została 

rozliczana (za okres wrzesień - grudzień 2018 r.) do dnia 10 stycznia 2019 r., rozliczenie 

drugiej części (za okres od stycznia do sierpnia 2019 r.) nastąpi do 10 września 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/623/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania 

Nauczycieli 

Powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2019 r. dokonano podwyższenia maksymalnej kwoty 

dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych do 70% wynagrodzenia 

zasadniczego dyrektora.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505840,uchwala-nr-lxi6212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505841,uchwala-nr-lxi6222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-ww-sprawie-wyrazenia-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505838,uchwala-nr-lxi6202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505840,uchwala-nr-lxi6212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505845,uchwala-nr-lxi6232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505841,uchwala-nr-lxi6222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-ww-sprawie-wyrazenia-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505845,uchwala-nr-lxi6232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505840,uchwala-nr-lxi6212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505845,uchwala-nr-lxi6232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505838,uchwala-nr-lxi6202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505838,uchwala-nr-lxi6202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-czesciowego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505841,uchwala-nr-lxi6222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-ww-sprawie-wyrazenia-z.html
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Od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku dyrektora posiadającego wykształcenie magisterskie 

z przygotowaniem pedagogicznym i stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego przy obowiązującej stawce wynagrodzenia zasadniczego 3.483,00 zł dodatek 

wynosić może maksymalnie 2.438,00 zł.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LXI/624/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu 

współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na lata 2016-2020 

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs na realizację w latach 2019-2020 zadania 

pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”. 

Na realizację w/w zadania udzielono dotacji w łącznej wysokości 75.148,20 zł (zadanie 

wieloletnie 2019-2020: 37.572,12 zł na 2019 r., 37.576,08 zł na 2020 r.). 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/625/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa 

Wprowadzone zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa dały 

możliwość elastycznego kształtowania wysokości wadium oraz  zaliczania wadium na poczet 

bieżących należności czynszowych w ramach przetargów na najem lokali organizowanych 

przez Miejski Zarząd Budynków Spółkę z o.o.  

Okres, za jaki zalicza się wadium na poczet czynszu, jest obecnie zróżnicowany. 

Podwyższenie wadium w wysokości wynoszącej do dwunastokrotności wywoławczej stawki 

czynszu miesięcznego w uzasadnionych przypadkach spowoduje wyeliminowanie 

niekorzystnego zjawiska celowego blokowania wynajmu lokalu. Obawa utraty wadium  

w kwocie dwunastokrotnej wartości czynszu miesięcznego, w przypadku odmowy podpisania 

umowy jest nieekonomiczna. Takie rozwiązanie pozwoli na wsparcie lokalnego biznesu  

i rozwój przedsiębiorczości w Tarnowie.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/626/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie dokonała zmian w Statucie Gminy Miasta Tarnowa, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 lutego 2003 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa w zakresie: 

1) głosowania jawnego, które dokonywane ma być za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, natomiast głosowanie 

imienne ma być stosowane tylko w razie, gdy z przyczyn technicznych nie jest 

możliwe zastosowanie urządzeń, 

2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia zasad i trybu jej 

działania, 

3) usunięcia regulacji dotyczących inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i określenia 

jej w odrębnej uchwale, 

4) debaty nad raportem o stanie miasta. 

Uchwała obowiązuje od nowej kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505849,uchwala-nr-lxi6242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505854,uchwala-nr-lxi6252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505856,uchwala-nr-lxi6262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505849,uchwala-nr-lxi6242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505849,uchwala-nr-lxi6242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505849,uchwala-nr-lxi6242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505856,uchwala-nr-lxi6262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505854,uchwala-nr-lxi6252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505854,uchwala-nr-lxi6252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505856,uchwala-nr-lxi6262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-ws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505849,uchwala-nr-lxi6242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
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UCHWAŁA Nr LXI/627/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty 

Na podstawie art. 41a ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 

Rada Miejska w Tarnowie określiła  szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Uchwała obowiązuje od nowej kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXI/628/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Tarnowa. Konsultacje z mieszkańcami Tarnowa stanowią formę szerokiego 

społecznego opiniowania założeń do projektów rozstrzygnięć przygotowywanych przez 

organy Miasta lub projektów tych rozstrzygnięć, a także poznawania przeważających 

poglądów społeczności mieszkańców w ważnych sprawach. Za sprawy ważne dla Miasta,  

w których konsultacje społeczne są wskazane, uznano projekty dotyczące wieloletnich 

miejskich programów rozwoju i inwestycji, programów zaspakajania potrzeb mieszkańców  

w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych oraz stopień akceptacji postulatów 

określonych środowisk wymagających znacznych nakładów z budżetu Miasta. 

Uchwała obowiązuje od nowej kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXI/629/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu  

o stanie Miasta Tarnowa” i zmianie niektórych uchwał 

Raport o stanie Miasta Tarnowa obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta 

Tarnowa w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, 

programów i strategii realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa, a także sposobu 

wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Tarnowie oraz budżetu obywatelskiego. 

Raport zawiera analizę działalności Miasta w obszarach:  

1) ogólnej charakterystyki Miasta oraz władz Miasta,  

2) gospodarki, rynku pracy i inwestycji,  

3) finansów Miasta,  

4) gospodarki komunalnej,  

5) gospodarki przestrzennej,  

6) ochrony środowiska naturalnego,  

7) ochrony zdrowia,  

8) polityki społecznej,  

9) edukacji, kultury, sportu i rekreacji,  

10) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,  

11) administracji, w tym decyzji administracyjnych,  

12) promocji Miasta, współpracy krajowej i międzynarodowej,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505862,uchwala-nr-lxi6272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-szczegolowyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505864,uchwala-nr-lxi6282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wsprawie-zas.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505862,uchwala-nr-lxi6272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-szczegolowyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505864,uchwala-nr-lxi6282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wsprawie-zas.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505862,uchwala-nr-lxi6272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-szczegolowyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505867,uchwala-nr-lxi6292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-okreslenia-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505864,uchwala-nr-lxi6282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-wsprawie-zas.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505867,uchwala-nr-lxi6292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-okreslenia-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505867,uchwala-nr-lxi6292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-okreslenia-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505862,uchwala-nr-lxi6272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-szczegolowyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505862,uchwala-nr-lxi6272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-szczegolowyc.html
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13) współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

14) nadzoru właścicielskiego. 

Uchwała obowiązuje od nowej kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

UCHWAŁA NR LXI/630/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

11 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej połączenia Gminy 

Miasta Tarnowa z południową częścią Kępy Bogumiłowickiej 

W wyniku zgłoszenia przez grupę mieszkańców południowej części Kępy Bogumiłowickiej 

chęci włączenia do granic Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa wszczął procedurę 

określoną ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków 

dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania 

gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz 

oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. Po przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych z mieszkańcami osiedla Mościce, oraz w wyniku przygotowania szczegółowej 

analizy uwarunkowań przyłączenia południowej części Kępy Bogumiłowickiej, Rada Miejska 

w Tarnowie uznała za uzasadnione kontynuowanie procedury zmiany granic Gminy Miasta 

Tarnowa przewidzianej w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Jednocześnie Rada Miejska w Tarnowie wyraziła wolę podejmowania dalszych działań  

w procesie zmiany granic Tarnowa, celem wypracowania zgodnego stanowiska w tej sprawie 

przez wszystkie samorządy, których zmiana podziału administracyjnego mogłaby dotyczyć. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXIII/631/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 9 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w latach 2018-2020, wskaźniki zadłużenia, 

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Nowe przestrzenie zdarzeń: 

a) Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów 

w Tarnowie, 

b) Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku 

Doświadczeń, 

c) Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem 

zabytkowej półbaszty, 

d) Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej, 

2) Budowa i przebudowa szaletów miejskich, 

3) Tarnowscy technicy praktykują bez granic. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXIII/632/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 9 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515554,uchwala-nr-lxiii6322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515545,uchwala-nr-lxiii6312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515545,uchwala-nr-lxiii6312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505869,uchwala-nr-lxi6302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-rozpatrzenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515554,uchwala-nr-lxiii6322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505869,uchwala-nr-lxi6302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-rozpatrzenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1505869,uchwala-nr-lxi6302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-rozpatrzenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515545,uchwala-nr-lxiii6312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
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Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR LXIII/633/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 9 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Tarnowie analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach 

poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, wskazała na potrzebę 

przesunięcia w 2018 r. środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. 

W związku z powyższym zmniejszono limit środków finansowych na realizację niżej 

wymienionych zadań o łączną kwotę 70.900,00 zł, w tym: 

1) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych -  

w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a także złożone wnioski i zawarte umowy zmniejszono limit  

z kwoty 183.187,61 zł do wysokości 143.187,61 zł, tj. o kwotę 40.000,00  zł, 

2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych - zmniejszono limit z kwoty 611.000,00 zł do 

wysokości 588.00,00  zł, tj. o kwotę 23.000,00  zł, 

3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –  

w związku z niższymi wydatkami niż planowane zmniejszono limit z kwoty 42.028,00  

zł do wysokości 40.628,00   zł , tj. o kwotę 1.400,00  zł, 

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –  

w związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z wykonania prac zmierzających do 

likwidacji barier - zmniejszono limit  z kwoty 181.256,00  zł do wysokości 174.756,00  

zł, tj. o kwotę 6.500,00  zł. 

Powstałe oszczędności, tj. 70.900,00  zł przeznaczono na realizację zadania „Dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym”, zwiększając limit wydatków z kwoty 628.227,90 

zł do kwoty 699.127,90 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr LXIII/634/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 9 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po 

wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono 

Ustalono opłaty za usunięcie pojazdu z drogi.  

Uchwalona wysokość opłat jest podstawą ustalenia kwoty do zapłaty przez właścicieli 

odbierających z parkingu strzeżonego (prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.) pojazdy usunięte na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej  

w Tarnowie lub Policji w przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym.  

Uchwała jest w toku realizacji. 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515559,uchwala-nr-lxiii6332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515577,uchwala-nr-lxiii6342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515559,uchwala-nr-lxiii6332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515577,uchwala-nr-lxiii6342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515577,uchwala-nr-lxiii6342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515577,uchwala-nr-lxiii6342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515559,uchwala-nr-lxiii6332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html


47 

 

UCHWAŁA Nr LXIII/635/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 9 listopada 

2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów na osiedlu Westerplatte  

w Tarnowie” 

Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia powyższej uchwały wykonano dwie tablice  

z postanowieniami regulaminu i umieszczono je przy wejściach na wybieg.  

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515589,uchwala-nr-lxiii6352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-regulaminu-kor.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515589,uchwala-nr-lxiii6352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-regulaminu-kor.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1515589,uchwala-nr-lxiii6352018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-regulaminu-kor.html
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I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie VIII kadencji 

podjętych w 2018 r. 

 

Rada Miejska w Tarnowie VIII kadencji w 2018 r. podjęła ogółem  44 uchwały.  

Z liczby tej 5 uchwał dotyczyło gospodarki finansowej miasta Tarnowa w zakresie 

obejmującym uchwały zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

oraz uchwały zmieniające uchwałę budżetową, a także uchwałę w sprawie ustalenia 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

W 2018 r. zrealizowanych zostało 34 uchwały, natomiast 10 uchwał jest w trakcie 

realizacji.  

 

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie wybrano P. Jakuba Kwaśnego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowie 

Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowie wybrano P. Krzysztofa Janasa  

i P. Piotra Wójcika. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Grażyna Barwacz,  

2) P. Kinga Klepacka,  

3) P. Sebastian Stepek,  

4) P. Krystyna Mierzejewska,  

5) P. Dawid Solak,  

6) P. Józef Gancarz. 

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2018 r. nie doszło do wyboru 

przewodniczącego. Wobec powyższego o wyborze przewodniczącego zadecydowała Rada 

Miejska w Tarnowie podczas głosowania na sesji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

został P. Dawid Solak. Komisja przyjęła Plan kontroli na 2019 r.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady 

Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Rozwoju Miasta  

i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Angelika Świtalska,  

2) P. Dawid Solak,  

3) P. Piotr Górnikiewicz,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521167,uchwala-nr-i22018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521168,uchwala-nr-i32018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521170,uchwala-nr-i42018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521168,uchwala-nr-i32018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521170,uchwala-nr-i42018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521165,uchwala-nr-i12018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodnicza.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521170,uchwala-nr-i42018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521165,uchwala-nr-i12018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodnicza.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521167,uchwala-nr-i22018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodn.html
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4) P. Jakub Kwaśny,  

5) P. Tomasz Olszówka,  

6) P. Sebastian Stepek,  

7) P. Agnieszka Danielewicz. 

Przewodniczącym Komisji został P. Tomasz Olszówka. Komisja opracowała plan pracy na 

rok 2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Ekonomiczną Rady 

Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Józef Gancarz,  

2) P. Piotr Wójcik,  

3) P. Piotr Sak,  

4) P. Dawid Solak,  

5) P. Grażyna Barwacz,  

6) P. Jakub Kwaśny,  

7) P. Zbigniew Kajpus,  

8) P. Agnieszka Danielewicz,  

9) P. Sebastian Stepek. 

Przewodniczącym Komisji został P. Sebastian Stepek. Komisja opracowała plan pracy na  

rok 2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Rodziny i Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Tadeusz Żak,  

2) P. Marian Wardzała,  

3) P. Agnieszka Danielewicz,  

4) P. Robert Wardzała,  

5) P. Mirosław Biedroń,  

6) P. Piotr Wójcik. 

Przewodniczącym Komisji został P. Robert Wardzała. Komisja opracowała plan pracy na  

rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Oświaty Rady 

Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Grażyna Barwacz,  

2) P. Kinga Klepacka,  

3) P. Krzysztof Janas,  

4) P. Anna Krakowska. 

Przewodniczącą Komisji została P. Grażyna Barwacz. Komisja opracowała plan pracy na  

rok 2019.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521172,uchwala-nr-i52018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-e.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521172,uchwala-nr-i52018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-e.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521193,uchwala-nr-i72018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521173,uchwala-nr-i62018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521193,uchwala-nr-i72018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521173,uchwala-nr-i62018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521173,uchwala-nr-i62018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-r.html
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Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Zdrowia Rady 

Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Krystyna Mierzejewska,  

2) P. Roman Korczak,  

3) P. Angelika Świtalska,  

4) P. Tadeusz Żak,  

5) P. Tomasz Olszówka. 

Przewodniczącą Komisji została P. Krystyna Mierzejewska. Komisja opracowała plan pracy 

na rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Kultury i Ochrony 

Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Marek Ciesielczyk,  

2) P. Krzysztof Janas,  

3) P. Agnieszka Danielewicz,  

4) P. Kinga Klepacka,  

5) P. Krystyna Mierzejewska. 

Przewodniczącym Komisji został P. Marek Ciesielczyk. Komisja opracowała plan pracy na 

rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Sportu, Rekreacji  

i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Piotr Górnikiewicz,  

2) P. Sebastian Stepek,  

3) P. Robert Wardzała,  

4) P. Marian Wardzała,  

5) P. Krzysztof Janas,  

6) P. Stanisław Klimek. 

Przewodniczącym Komisji został P. Piotr Górnikiewicz. Komisja opracowała plan pracy na 

rok 2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Porządku 

Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Józef Gancarz,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521466,uchwala-nr-i92018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521474,uchwala-nr-i102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521466,uchwala-nr-i92018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521476,uchwala-nr-i112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521476,uchwala-nr-i112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521463,uchwala-nr-i82018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521474,uchwala-nr-i102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521476,uchwala-nr-i112018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521463,uchwala-nr-i82018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521474,uchwala-nr-i102018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521466,uchwala-nr-i92018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-k.html
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2) P. Angelika Świtalska,  

3) P. Piotr Sak,  

4) P. Ryszard Pagacz,  

5) P. Tadeusz Żak,  

6) P. Piotr Górnikiewicz,  

7) P. Marian Wardzała,  

8) P. Robert Wardzała,  

9) P. Zbigniew Kajpus. 

Przewodniczącym Komisji został P. Józef Gancarz. Komisja opracowała plan pracy na rok 

2019. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 UCHWAŁA NR I/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Piotr Sak,  

2) P. Mirosław Biedroń,  

3) P. Ryszard Pagacz,  

4) P. Sebastian Stepek,  

5) P. Krzysztof Janas. 

Przewodniczącym Komisji został P. Ryszard Pagacz. Komisja opracowała plan pracy na  

rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów 

Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała doraźną Komisję do spraw 

Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Anna Krakowska,  

2) P. Ryszard Pagacz,  

3) P. Stanisław Klimek,  

4) P. Jakub Kwaśny,  

5) P. Tadeusz Żak,  

6) P. Krzysztof Janas,  

7) P. Grażyna Barwacz. 

Przewodniczącym Komisji został P. Jakub Kwaśny. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR I/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 listopada 2018 r. powołała doraźną Komisję Statutową 

Rady Miejskiej w Tarnowie w składzie:  

1) P. Jakub Kwaśny,  

2) P. Tomasz Olszówka,  

3) P. Zbigniew Kajpus,  

4) P. Piotr Wójcik. 

Przewodniczącym Komisji został P. Jakub Kwaśny. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521488,uchwala-nr-i142018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-doraznej.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521486,uchwala-nr-i132018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-doraznej.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521486,uchwala-nr-i132018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-doraznej.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521483,uchwala-nr-i122018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521483,uchwala-nr-i122018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521488,uchwala-nr-i142018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-doraznej.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521483,uchwala-nr-i122018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1521486,uchwala-nr-i132018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-powolania-doraznej.html
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Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody i rozchody w latach 2018-2037, 

deficyt budżetowy, wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 

wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – remont 

pl. Kazimierza oraz ulic katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie, 

2) Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura, 

3) Budowa ul. Czarnowiejskiej – etap I, 

4) Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza, 

5) Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe 

Pogórza”, 

6) Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową 

ul. Tuchowskiej do granic miasta, 

7) Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych 

w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami, 

8) Start na europejskim rynku pracy, 

9) Omnibus Budowlany, 

10) Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, 

11) Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej w Tarnowie – etap I, 

12) Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

„Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa” 

W dniu 6 grudnia 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Strategia Rozwoju 

elektromobilności dla Miasta Tarnowa” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – 

transport niskoemisyjny, część 2) Strategia Rozwoju elektromobilności”. Celem programu 

jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki 

elektromobilności.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526206,uchwala-nr-ii152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526217,uchwala-nr-ii172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526216,uchwala-nr-ii162018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526216,uchwala-nr-ii162018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526217,uchwala-nr-ii172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526206,uchwala-nr-ii152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526217,uchwala-nr-ii172018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-upowaznienia-do-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526206,uchwala-nr-ii152018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Określone zostały nowe stawki podatku od nieruchomości, które obowiązują od  

1 stycznia 2019 r.  

Zgodnie z tymi stawkami został dokonany wymiar podatku od nieruchomości na 2019 r. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

 

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Tarnowa  

P. Romana Ciepieli w następującej wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.000,00 zł,  

2) dodatek funkcyjny - 2.100,00 zł,  

3) dodatek specjalny - 2.840,00 zł,  

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego -  

1.000,00 zł. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr II/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Miasta Tarnowa 

W związku ze szczególną sytuacją, związaną z przeprowadzonymi w październiku  

i listopadzie 2018 r. wyborami Prezydenta Miasta Tarnowa  oraz do Rady Miejskiej  

w Tarnowie, zmieniono terminy prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta 

Tarnowa na 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

W ramach realizacji Programu Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy na 

realizację następujących zadań publicznych: 

1) ,,Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” (zadanie 

wieloletnie 2019-2020: 883.200 zł na 2019 r., 883.200 zł na 2020 r.), 

2) „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta 

Tarnowa w 2019 roku” (konkurs unieważniony – brak przynajmniej jednej 

prawidłowo sporządzonej oferty), 

3) „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK” (zadanie roczne - 124.980 zł), 

4) „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym” (zadanie wieloletnie 

2019-2020: 1.261.800  zł na 2019 r., 1.261.800 zł na 2020 r.), 

5) „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych” (zadanie wieloletnie  

2019-2020: 40.000 zł na 2019 r., 40.000 zł na 2020 r.), 

6) „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi” (zadanie wieloletnie  

2019-2020: 869.992,56 zł na 2019 r., 869.992,56 zł na 2020 r.), 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526219,uchwala-nr-ii182018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podatku-od-nieruc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526219,uchwala-nr-ii182018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podatku-od-nieruc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526224,uchwala-nr-ii212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-wspolpra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526224,uchwala-nr-ii212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-wspolpra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526224,uchwala-nr-ii212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-wspolpra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526223,uchwala-nr-ii202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526220,uchwala-nr-ii192018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wynagro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526224,uchwala-nr-ii212018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-wspolpra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526223,uchwala-nr-ii202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526220,uchwala-nr-ii192018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wynagro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526223,uchwala-nr-ii202018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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7) „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego 

treningowego dla osób usamodzielnianych” (zadanie wieloletnie 2019-2020: 52.000 zł 

na 2019 r., 52.000 zł na 2020 r.), 

8) „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego 

wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” (zadanie wieloletnie  

2019-2020: 75.000 zł na 2019 r., 75.000 zł na 2020 r.), 

9) „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego 

wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” (zadanie wieloletnie 

2019-2020: 73.000 zł na 2019 r., 73.000 zł na 2020 r.), 

10) „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” (0 zł, zadanie będzie 

realizowane z użyciem przez oferenta wyposażenia o wartości 132.303 zł), 

11) „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego” 

(zadanie wieloletnie 2019-2020: 37.572,12 zł na 2019 r., 37.576,08 zł na 2020 r.), 

12) „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej” (zadanie roczne 

- 400.000 zł), 

13)  „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży” (zadanie roczne - 

80.000 zł), 

14) „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży 

wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie 

problemów” (zadanie roczne - 25.000 zł), 

15) „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz 

organizacji pozarządowych działających na ich rzecz” (zadanie roczne - 10.000 zł), 

16) „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej 

osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków  

w komunikowaniu się” (zadanie roczne - 45.000 zł), 

17) „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów” (zadanie 

roczne - 20.000 zł), 

18) „Prowadzenie Klubu Seniora” (zadanie roczne – 59.999,99 zł), 

19) „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na 

celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych spożywaniem alkoholu”, 

20) „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na 

celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych przez narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy”, 

21) „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami 

i przemocą”, 

22) „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z  rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami 

i przemocą”, 

23) „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, 

24) „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 

zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania 

patriotycznego”, 

25) „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych 

dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania 

nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”, 

26) „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”, 

27) „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”, 
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28) „Say hello to English! - bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki - 

edycja 2”, 

29) „Prowadzenie Klubu Rodzica”, 

30) „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” (zadanie roczne – 

19.500 zł), 

31) „Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa” – ze szczególnym 

uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich” (zadanie roczne – 600.000 zł), 

32) „Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa – ze szczególnym 

uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich – edycja II”,  

33) „Sportowe talenty - prowadzenie w formie wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa”, 

34) „Sportowe talenty - prowadzenie w formie wakacyjnych zgrupowań sportowych na 

terenie miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa”, 

35) „Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa” - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich – 

realizowane poprzez szkolenia sportowe, udział w rozgrywkach i zawodach 

sportowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym oraz 

organizacje imprez sportowych w zakresie sportu osób niepełnosprawnych” (zadanie 

roczne – 45.000 zł), 

36) "Niepełnosprawny - sprawny w wodzie - bezpłatne zajęcia pływania dla 

niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, 

mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach” (zadanie 

roczne – 5.000 zł), 

37) „Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym - w tym w szczególności organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

promujących zdrowy styl życia” (zadanie roczne – 100.000 zł), 

38) „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin 

olimpijskich” (zadanie roczne – 980.000 zł), 

39) „Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin 

olimpijskich – edycja II", 

40) „Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 

Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu 

powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie 

chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne 

przewlekłe schorzenia narządu ruchu” (zadanie roczne – 67.000 zł), 

41) „Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 

Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu 

powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa 

poprawiająca sprawność manualną i lokomocję” (zadanie roczne – 18.000 zł), 
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42) „Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 

Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii” (zadanie 

roczne – 14.000 zł), 

43) „Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Diagnoza, 

terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych,  

w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa  

i niepełnosprawnościami sprzężonymi” (zadanie roczne – 10.000 zł), 

44) „Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Diagnoza, 

terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych,  

w tym z niedorozwojem umysłowym -  rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci  

i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym” (zadanie roczne – 16.000 zł), 

45) Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Diagnoza, 

terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych,  

w tym z niedorozwojem umysłowym - rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu 

oraz terapia sensoryczna” (zadanie roczne – 10.000 zł), 

46) Aktywizacja ruchowa i rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Terapia  

i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób  

z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowana do dzieci i dorosłych” (zadanie 

roczne – 19.900 zł). 

W przypadku rozstrzygniętych konkursów przyznana została przez Prezydenta Miasta 

Tarnowa określona kwota i została zapisana przy  danym konkursie. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Tarnowie do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa 

Na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym skład Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla miasta Tarnowa tworzy m.in dwóch radnych delegowanych przez Radę 

Miejską w Tarnowie.  

W związku z upływem VII kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie, do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa VI kadencji delegowano radnych Rady 

Miejskiej w Tarnowie VIII kadencji, w osobach: 

1) P. Józef Gancarz,  

2) P. Sebastian Stepek. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr II/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach 

projektu pod nazwą „Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Krakowie 

W Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja 

niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady 

Miejskiej NR LVIII/598/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r.,  założono 

wielkość dofinansowania z wkładu własnego Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 22% 

kosztów kwalifikowanych i taki udział wkładu własnego Gminy uwzględniono w umowach 

z mieszkańcami. W związku z tym, że w umowie dotacji nr D/215/18/21 z 4 września 2018 r. 

(podpisanej w październiku 2018 r.), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewidział udział wkładu własnego Gminy Miasta 

Tarnowa na poziomie 22,75%, wystąpiła konieczność uwzględnienia tej wysokości udziału  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526261,uchwala-nr-ii232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526261,uchwala-nr-ii232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526256,uchwala-nr-ii222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-delegowania-dwoch.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526261,uchwala-nr-ii232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526261,uchwala-nr-ii232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526256,uchwala-nr-ii222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-delegowania-dwoch.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526256,uchwala-nr-ii222018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-delegowania-dwoch.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526261,uchwala-nr-ii232018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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w Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja 

niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej  

Nr XLIII/598/2018. Wejście w życie uchwały nie pociągnęło za sobą konieczności 

zwiększenia środków przewidzianych w planie finansowym jako udział własny Gminy Miasta 

Tarnowa w projekcie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie programu osłonowego pn. „Pomoc Gminy Miasta Tarnowa w zakresie 

dożywiania na lata 2019 – 2023” 

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła program osłonowy pn. „Pomoc Gminy Miasta Tarnowa  

w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”. Program powstał na podstawie  

nowego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

2019 – 2023, przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, ma na celu zapewnienie posiłku 

dzieciom i młodzieży wywodzących się z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto przewiduje on, iż w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym 

nie spełniają wymagań do przyznania pomocy, a wyrażają chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tarnowie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W takim przypadku przyznanie 

posiłku w szkole czy przedszkolu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia 

sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba dzieci  

i uczniów, którym w ten sposób ma być udzielona pomoc, nie może przekroczyć 20% liczby 

dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.  

Nowy program osłonowy wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i jest w trakcie realizacji.  

W 2018 roku wsparciem w zakresie dożywiania objęto 853 dzieci, w tym, w ramach 

realizowania dożywiania w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania 

decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, objęto wsparciem 

82 dzieci. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Rada Miejska w Tarnowie podwyższyła kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określiła zasady zwrotu wydatków na posiłek  

i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą  

nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Podwyższono do  

150 % kryteria dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w ramach 

wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla: 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526266,uchwala-nr-ii242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-oslonowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526266,uchwala-nr-ii242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-oslonowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526278,uchwala-nr-ii252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526278,uchwala-nr-ii252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526278,uchwala-nr-ii252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526278,uchwala-nr-ii252018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryt.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526266,uchwala-nr-ii242018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-programu-oslonowe.html
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2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osób starszych, chorych  

i niepełnosprawnych. 

Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku 

lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach 

tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 

1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych 

Do katalogu świadczeń niepieniężnych zawartych w powyższej uchwale dodano kolejne 

świadczenie niepieniężne w postaci posiłków, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR II/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2018 r. nie doszło do wyboru 

przewodniczącego. Wobec powyższego o wyborze przewodniczącego zadecydowała Rada 

Miejska w Tarnowie podczas głosowania na sesji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

został P. Dawid Solak. Komisja przyjęła Plan kontroli na 2019 r.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr II/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” w Tarnowie z dnia 

25 września 2018 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 

„Starówka” 

Rada Miejska w Tarnowie uchyliła uchwałę Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 „Starówka”, z uwagi na sprzeczność  

z  prawem. Po tym rozstrzygnięciu Rada Osiedla podjęła prawidłowo uchwałę w tej sprawie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr II/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” w Tarnowie z dnia 

25 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” 

Rada Miejska w Tarnowie uchyliła uchwałę Rady Osiedla Nr 1 „Starówka”  w sprawie 

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  Rady Osiedla Nr 1 „Starówka”  

z uwagi na sprzeczność z  prawem. Po tym rozstrzygnięciu Rada Osiedla podjęła prawidłowo 

uchwałę w tej sprawie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526284,uchwala-nr-ii262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526311,uchwala-nr-ii292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526311,uchwala-nr-ii292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526284,uchwala-nr-ii262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526286,uchwala-nr-ii272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodnic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526288,uchwala-nr-ii282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526288,uchwala-nr-ii282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526288,uchwala-nr-ii282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526311,uchwala-nr-ii292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526288,uchwala-nr-ii282018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526286,uchwala-nr-ii272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodnic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526286,uchwala-nr-ii272018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-wyboru-przewodnic.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526284,uchwala-nr-ii262018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526311,uchwala-nr-ii292018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
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UCHWAŁA Nr II/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada  

2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” w Tarnowie z dnia 

25 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Rady Osiedla Nr 1 

„Starówka” 

Rada Miejska w Tarnowie uchyliła uchwałę Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” w sprawie 

uzupełnienia składu Zarządu  Osiedla Nr 1 „Starówka” z uwagi na sprzeczność z  prawem. Po 

tym rozstrzygnięciu Rada Osiedla podjęła prawidłowo uchwałę w tej sprawie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 

 

Okres realizacji obejmuje I półrocze 2019 r. 

 

Dział Nazwa zadania 
Termin 

wykonania 

   

1 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta 

Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 

2012-2030 

28 czerwca 

2019 r. 

2 
Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pn. „Optymalizacja sieci 

linii komunikacji miejskiej w Tarnowie” 

31 maja 

2019 r. 

3 
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy 

energetycznych dla zasilania wiat autobusowych 

29 marca 

2019 r. 

4 Al. Solidarności 
28 czerwca 

2019 r. 

5 
Wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł 

Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie 

28 czerwca 

2019 r. 

6 Remont chodników na os. Niepodległości 
28 czerwca 

2019 r. 

7 Remont ul. Turystycznej 
28 czerwca 

2019 r. 

8 Remont chodnika i schodów przy ul. Bitwy pod Cedynią 
28 czerwca 

2019 r. 

9 Remont ul. Olchowej - Skrytej - Pochyłej 
28 czerwca 

2019 r. 

10 Budowa ul. Porzeczkowej – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

11 Rozbudowa ulicy Pasterskiej – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

12 Przebudowa ul. Pędrackiego 
28 czerwca 

2019 r. 

13 Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

14 Przebudowa ul. Romanowicza 
28 czerwca 

2019 r. 

15 Przebudowa ul. dr.  J. Kozioła 
28 czerwca 

2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535961,uchwala-nr-iii312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526313,uchwala-nr-ii302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535961,uchwala-nr-iii312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526313,uchwala-nr-ii302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535961,uchwala-nr-iii312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526313,uchwala-nr-ii302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1526313,uchwala-nr-ii302018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-listopada-2018-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535961,uchwala-nr-iii312018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu-w.html
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16 Remont schodów na ulicy Basztowej 
28 czerwca 

2019 r. 

17 Przebudowa ul. Andersa – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

18 Przebudowa ul. Rozwadowskiego – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

19 Przebudowa ul. Jaśminowej – dokumentacja 
28 czerwca 

2019 r. 

20 Droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a ul. Ostrogskich 
28 czerwca 

2019 r. 

21 
Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby 

Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego 

28 czerwca 

2019 r. 

22 

Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych 

instalacji do budynku przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby 

Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego 

28 czerwca 

2019 r. 

23 
Remont elewacji budynku ul. Brodzińskiego 8 – III Liceum 

Ogólnokształcące w Tarnowie 

28 czerwca 

2019 r 

24 
Hala sportowa CKZiU w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemicznej 

- remont parkingu oraz montaż żaluzji w hali 

30 kwietnia 

2019 r. 

25 
Konkurs na urządzenie Parku Niepodległości Miasta Tarnowa im. 

Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku Sybiraka 

28 czerwca 

2019 r. 

26 Rewitalizacja Parku Piaskówka 
31 maja 

2019 r. 

27 Budowa placu zabaw na os. Zielonym 
31 maja 

2019 r. 

28 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej 
28 czerwca 

2019 r. 

29 Modernizacja Kina Marzenie 
28 czerwca 

2019 r. 

30 
Remont kapliczki pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy 

ul. Krakowskiej 

30 kwietnia 

2019 r. 

31 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – os. Niepodległości 
31 maja 

2019 r. 

 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody i wydatki w 2018 r., dochody, wydatki, przychody 

i rozchody w latach 2019-2029, wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w Tarnowie – etap I, 

2) Budowa parkingu pomiędzy ulicami Sanguszków i Błotną wraz z drogą dojazdową, 

3) Integracja transportu publicznego w Tarnowie, 

4) Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, 

5) Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie, 

6) Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535987,uchwala-nr-iii322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535987,uchwala-nr-iii322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535987,uchwala-nr-iii322018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
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Skreślono przedsięwzięcie pn. Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie-

Mościcach – ogłoszono trzy postępowania przetargowe: w pierwszym złożono ofertę 

znacznie przekraczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie, w dwóch pozostałych 

postępowaniach nie złożono żadnej oferty. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2018. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

Ustalono jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze” w Tarnowie w wysokości 16.666,67 zł rocznie do usługi rehabilitacyjnej odnośnie 

jednej osoby niepełnosprawnej. Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia  

2019 r. Kwota dotacji przedmiotowej w wysokości 250.000,00 zł dla Zakładu Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” została zapisana w uchwale budżetowej Gminy Miasta 

Tarnowa na rok 2019. Dotacja przedmiotowa skalkulowana została w oparciu o stawkę 

16.666,67 zł do usługi rehabilitacyjnej dla 15 osób niepełnosprawnych. 

Dotacja przedmiotowa może zostać wykorzystana przez  Centrum Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze w terminie do dnia 31 

grudnia 2019 r. i zostanie rozliczona z zastosowaniem przyjętej uchwałą stawki jednostkowej. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR III/35/ 2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec obciążeń finansowych gmin, wynikających  

z podwyżek cen energii elektrycznej 

Powyższą uchwałę Prezydent Miasta Tarnowa przekazał Prezesowi Rady Ministrów  

oraz Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie analiza stanu 

zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnych potrzeb wskazała na potrzebę 

przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami.  

W związku z tym zmniejszono w 2018 r. limit na realizację (wymienionych poniżej) zadań  

o łączną kwotę 2.911,00 zł, w tym: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z uczestnictwa  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535993,uchwala-nr-iii35-2018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535989,uchwala-nr-iii332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535989,uchwala-nr-iii332018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535994,uchwala-nr-iii362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535994,uchwala-nr-iii362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535991,uchwala-nr-iii342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535993,uchwala-nr-iii35-2018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535994,uchwala-nr-iii362018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535991,uchwala-nr-iii342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535991,uchwala-nr-iii342018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-stawek-dotacji-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535993,uchwala-nr-iii35-2018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-o.html


15 

 

w turnusach rehabilitacyjnych - zmniejszono limit z kwoty 588.000,00 zł do 

wysokości 585.217,00 zł, tj. o kwotę 2.783,00 zł, 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –  

w związku z niższymi kosztami wykonania prac - zmniejszono limit z kwoty 

174.756,00 zł do wysokości 174.628,00 zł, tj. o kwotę 128,00 zł. 

Powstałe oszczędności, tj. 2.911 zł przeznaczono na realizację zadania „dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym” zwiększając limit wydatków z kwoty 699.127,90 zł 

do kwoty 702.038,90 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr III/37/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie wyraziła  zgodę na wypowiedzenie warunków pracy i płacy  

P. Józefowi Gancarzowi, radnemu Rady Miejskiej w Tarnowie. Uchwała została przesłana 

Pracodawcy. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR III/38/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie 

przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka 

interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego 

Rada Miejska w Tarnowie, uchwałą Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

26 czerwca 2014 r., wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Dąbrowskim  

w sprawie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej 

dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Stosowne porozumienie zawarte zostało w dniu  

18 sierpnia 2014 r.  

Realizacja zadania w kolejnych latach budżetowych wymaga zawarcia rokrocznie stosownego 

aneksu do w/w porozumienia, w którym określa się wysokość dotacji, sposób jej 

przekazywania, termin wykorzystania oraz obowiązki sprawozdawcze. W dniu 23 stycznia 

2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Dąbrowskim zawarty został aneks na 

2019 r. 

Przyjęcie i realizacja w/w uchwały umożliwi mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego ciągły 

dostęp do usług, realizowanych przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 

Ofiar Przemocy w Tarnowie, polegających na: 

1) zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie 

spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

2) zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do 3 miesięcy. 

Na realizację zadania Gmina Miasta Tarnowa otrzyma od Powiatu Dąbrowskiego dotację  

w wysokości 9.000,00 zł. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA Nr III/39/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2019 rok 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Tarnowa na 2019 rok stanowi kontynuację działań 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535995,uchwala-nr-iii372018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535996,uchwala-nr-iii382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535996,uchwala-nr-iii382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535996,uchwala-nr-iii382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535997,uchwala-nr-iii392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-gminnego-programu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535997,uchwala-nr-iii392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-gminnego-programu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535997,uchwala-nr-iii392018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-gminnego-programu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535995,uchwala-nr-iii372018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535996,uchwala-nr-iii382018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1535995,uchwala-nr-iii372018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
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prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach poprzednich w oparciu o ustawę z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Powyższe ustawy zobowiązują 

samorządy gminne do corocznego tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W celu wypełnienia zapisów obu 

cytowanych ustaw opracowany został projekt Programu, który odpowiada zakresowi zadań,  

o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przyjęto 

założenie, że z uwagi na pokrewność problematyki i wspólne źródło finansowania zadań, 

projekt Programu stanowi jeden dokument. 

Zadania zaplanowane do realizacji w 2019 r. obejmują działania realizowane przez Gminę 

Miasta Tarnowa w latach poprzednich, jak również nowe zadania - rozszerzające 

dotychczasowy katalog świadczeń.  

Zadania ujęte w Programie finansowane są ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki 

zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Tarnowa na 2019 rok wynoszą 

2.540.299 zł.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

UCHWAŁA NR III/40/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Tarnowie jako członków 

Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji 

Rada Miejska w Tarnowie do składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji wskazała 

następujących radnych: 

1) P. Jakub Kwaśny, 

2) P. Piotr Górnikiewicz, 

3) P. Grażyna Barwacz, 

4) P. Agnieszka Danielewicz, 

5) P. Sebastian Stepek, 

6) P. Dawid Solak, 

7) P. Angelika Świtalska, 

8) P. Mirosław Biedroń, 

9) P. Tomasz Olszówka. 

Wymienieni powyżej radni zostali następnie powołani do składu Tarnowskiego Komitetu 

Rewitalizacji zarządzeniem Nr 03/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 07 stycznia  

2019 r. w sprawie zmiany imiennego składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji.  

Ostatecznie w składzie Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji znajduje się obecnie 25 osób, 

reprezentujących, zgodnie z Regulaminem Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji - interesariuszy rewitalizacji z różnych środowisk: 

miejskie jednostki organizacyjne, radnych, mieszkańców sześciu osiedli znajdujących się na 

obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, ciała doradcze działające przy Prezydencie 

Miasta Tarnowa. 

Posiedzenie Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji w nowym składzie odbyło się 21 lutego 

2019 r. i było to czwarte  spotkanie Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji od początku jego 

powołania. Na spotkaniu tym jednogłośne przyjęto siedem nowych przedsięwzięć 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536001,uchwala-nr-iii402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wskazania-radnych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536001,uchwala-nr-iii402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wskazania-radnych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536001,uchwala-nr-iii402018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-wskazania-radnych-.html
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rewitalizacyjnych zgłoszonych do wpisu do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Tarnowa na lata 2017-2022. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr III/41/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

Z członkostwa w Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych  Rady Miejskiej  

w Tarnowie zrezygnował  P. Jakub  Kwaśny. Jednocześnie do składu Komisji został 

powołany P. Mirosław Biedroń.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr III/42/2018 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Tarnowie 

Z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie 

zrezygnowali P. Krzysztof Janas i P. Sebastian Stepek. Jednocześnie do składu Komisji 

powołani zostali P. Stanisław Klimek i P. Tadeusz Żak.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr III/43/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Miasta Tarnowa 

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego. Przepis 

ten dopuszcza jednocześnie możliwość uchwalenia uchwały budżetowej nie później niż do  

31 stycznia danego roku, co może nastąpić w szczególnych przypadkach. 

W związku z tym, że w 2018 r. odbyły się wybory samorządowe i rozpoczęła się nowa 

kadencja Rady Miejskiej w Tarnowie dochowanie terminów określonych w tej uchwale 

okazało się niemożliwe. Rozpoczęcie nowej kadencji, powołanie nowych organów rady,  

w tym komisji, a ponadto konieczność zapoznania się nowych radnych z projektem budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 uzasadniło zmianę tego terminu. W dniu 29 listopada 

2018 r., Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę zmieniającą terminy prac nad projektem 

uchwały budżetowej. Przyjęto, że debata budżetowa odbędzie się w terminie do dnia  

3 stycznia 2019 r. 

Przyjęto zmianę terminu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 

rok 2019 w części dotyczącej terminu uchwalenia budżetu. Zmiana pozwoliła na 

przeprowadzenie debaty budżetowej oraz podjęcie uchwały budżetowej w terminie najpóźniej 

do 31 stycznia 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr III/44/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 20 grudnia  

2018 r. w sprawie poparcia dla postulatu Klubu Jagiellońskiego w sprawie deglomeracji 

instytucji wojewódzkich 

Powyższą uchwałę Prezydent Miasta Tarnowa przekazał do Marszałka Województwa 

Małopolskiego, do Wojewody Małopolskiego, Klubu Jagiellońskiego oraz Parlamentarzystów 

Ziemi Tarnowskiej. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536003,uchwala-nr-iii422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536002,uchwala-nr-iii412018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536111,uchwala-nr-iii442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-poparcia-dla-postu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536002,uchwala-nr-iii412018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536108,uchwala-nr-iii432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536111,uchwala-nr-iii442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-poparcia-dla-postu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536108,uchwala-nr-iii432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536003,uchwala-nr-iii422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536003,uchwala-nr-iii422018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmian-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536108,uchwala-nr-iii432018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536002,uchwala-nr-iii412018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1536111,uchwala-nr-iii442018-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-poparcia-dla-postu.html
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I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie 

podjętych w 2017 r. będących w realizacji w 2018 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

26 stycznia 2017 r. w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tarnowa na lata 2017-2020”  

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-

2020” to kluczowy dokument strategiczny określający kierunki długofalowej polityki 

społecznej Miasta Tarnowa i działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych w 

zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Dokument ten został 

wypracowany przez przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w 

obszarze polityki społecznej w Tarnowie.  

Opracowana strategia składa się z trzech zasadniczych części:  

1) część I wprowadzająca - zawiera informacje na temat organizacji Strategii oraz 

uwarunkowań prawnych i strategiczno-programowych, 

2) część II diagnostyczno-analityczna - zawiera informacje ogólne dotyczące Tarnowa, 

krótką diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, opis zasobów 

instytucjonalnych, analizę kluczowych kwestii społecznych, identyfikację mocnych  

i słabych stron oraz szans i zagrożeń podstawowych obszarów życia mieszkańców, 

prognozę zmian jakie można przewidzieć do 2020 roku, 7 celów strategicznych  

i kierunki niezbędnych działań dla każdego celu, sposoby realizacji i monitoringu 

Strategii, źródła finansowania projektów, wskaźniki,  

3) część III projektowa - zawiera zestawienie 170 projektów wpisujących się  

w poszczególne cele strategiczne i kierunki niezbędnych działań, dzięki realizacji 

których możliwe będzie osiągnięcie założonych celów strategicznych i realizacja 

wyznaczonych kierunków działań. 

Przy każdym celu strategicznym określono, które zapisy wpisują się w programy lokalne 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, programów wspierania osób 

niepełnosprawnych, programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 

Program lokalny pn. Strategia Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020, Program 

współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2017 r. (corocznie przyjmowany uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie), Wieloletni program 

współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2016-2020. 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020”, 

obejmuje okres czterech lat i zakłada ciągłość realizacji zaplanowanych działań. Okres 

obowiązywania dokumentu, jest zbieżny z okresem obowiązywania innych dokumentów 

strategicznych i programów, funkcjonujących na poziomie lokalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i europejskim, z którymi dokument ten jest spójny. 

 

 

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1286587,uchwala-nr-xxxiv3442017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-stycznia-2017-r-w-sprawie-strategii-rozw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1286587,uchwala-nr-xxxiv3442017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-stycznia-2017-r-w-sprawie-strategii-rozw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1286587,uchwala-nr-xxxiv3442017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-stycznia-2017-r-w-sprawie-strategii-rozw.html
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Tabela. Zestawienie zbiorcze ram finansowych przewidywanych do realizacji celów 

strategicznych z uwzględnieniem źródeł finansowych 

 

Cele 

strategiczne 

Źródła 

finansowania 

 

Ramy finansowe (w zł) 

 

2017 2018 2019 2020 

Cel 1. 

Wzmacnianie 

systemu 

zabezpieczenia 

społecznego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

pomocy społecznej, 

organizacji 

rodzinnej pieczy 

zastępczej  

i przeciwdziałania 

skutkom 

bezrobocia 

Budżet GMT 2.078.233 2.122.807 1.884.933 1.927.128 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

123.000 122.500 99.000 99.500 

Środki 

zewnętrzne 
20.510.692 21.011.243 19.610.027 20.077.582 

Cel 2. Wspieranie 

rodzin, 

wspomaganie 

rozwoju dzieci  

i młodzieży oraz 

zapewnienie im 

opieki  

w tym w ramach 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Budżet GMT 1.432.728 1.476.266 1.501.968 1.527.953 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

22.454 32.359 16.300 17.800 

Środki 

zewnętrzne 
506.100 513.230 535.540 542.940 

Cel 3. Rozbudowa 

systemu wsparcia 

długotrwale  

i przewlekle 

chorych, 

niepełnosprawnych  

i starszych 

mieszkańców 

miasta 

Budżet GMT 6.142.064 7.025.815 3.322.173 3.448.177 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

4.738.200 7.932.660 595.260 1.098.420 

Środki 

zewnętrzne 
10.074.150 50.660.223 8.317.394 8.979.800 

Cel 4. Rozwój 

warunków 

sprzyjających 

aktywności 

mieszkańców 

miasta do 

uczestnictwa  

w sporcie, 

turystyce i rekreacji 

Budżet GMT 682.025 692.275 695.575 700.050 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

50.000 50.000 50.000 50.000 

Środki 

zewnętrzne 
140.000 140.000 140.000 140.000 
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Cel 5. Rozbudowa 

oferty kulturalnej 

dla mieszkańców 

miasta ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin 

Budżet GMT 387.000 414.500 440.250 457.000 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

70.000 68.600 69.000 60.000 

Środki 

zewnętrzne 
424.000 467.400 447.250 455.000 

Cel 6. Rozbudowa 

systemu 

bezpieczeństwa 

publicznego, 

przeciwdziałanie 

zjawiskom 

patologii 

społecznej, w tym  

w szczególności 

przemocy 

Budżet GMT 2.215.514 2.157.532 2.193.082 2.194.232 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

247.664 299.401 247.979 248.130 

Środki 

zewnętrzne 
257.990 554.640 268.440 274.790 

Cel 7. Wspieranie 

instytucji 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

Budżet GMT 92.932 106.720 109.720 116.898 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

2.800 2.800 2.800 2.800 

Środki 

zewnętrzne 
36.430 36.430 36.430 36.430 

Suma środków 

z podziałem na 

źródła 

finansowania 

Budżet GMT 13.030.496 13.995.915 10.147.701 10.371.438 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

5.254.118 8.508.320 1.080.339 1.576.650 

Środki 

zewnętrzne 
31.949.362 73.383.166 29.355.081 30.506.542 

Razem 50.233.976 95.887.401 40.583.121 42.454.630 

 

Na realizację 7 celów strategicznych ujętych w strategii na lata 2017-2020 zaplanowano 

łącznie 229.159.128 zł, w tym: 

1) środki z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 47.545.550 zł, 

2) środki własne realizatorów zadań w szczególności organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (wkład finansowy, 

rzeczowy i osobowy) w wysokości 16.419.427 zł, 

3) środki zewnętrzne, tj. wszystkie pozostałe środki nie pochodzące z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa, ani nie będące środkami własnymi realizatorów projektów, czyli np. 

pochodzące z budżetu państwa, funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy), funduszy 

europejskich, od sponsorów prywatnych, w wysokości 165.194.151 zł. 

Działania zapisane w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa 

na lata 2017-2020” są wdrażane i monitorowane przez przedstawicieli podmiotów 

realizujących Strategię i współdziałających w jej realizacji, powołanych na mocy zarządzenia 

Nr 514/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 grudnia 2018 r. Koordynatorem jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.  

W 2018 r. na realizację 134 projektów wydatkowano łączną kwotę 79.187.537,47 zł, w tym: 

ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miasta Tarnowa wydatkowano 9.125.658,36 zł. 
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Ze środków własnych realizatorów 16.165.804,33 zł oraz ze środków zewnętrznych 

53.896.074,78 zł.  

Planowany na 2018 r. szacunkowy całkowity koszt realizacji zapisanych w Strategii 170 

projektów, przewidywał wydatkowanie na ten cel kwoty 95.887.401 zł. 

Skuteczność wyznaczonych w Strategii działań pomocowych zależy zarówno od posiadanych 

i pozyskanych przez Tarnów środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej oraz 

skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej, partnerów 

społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

30 marca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na 

lata 2017-2022 

Przyjęty Gminny Program Rewitalizacji umożliwił ujętym w nim podmiotom 

aplikowanie o środki europejskie na realizację swoich zadań. Do głównych możliwości 

współfinansowania tego typu przedsięwzięć dla miast w Małopolsce należą środki dostępne z 

11. Osi Priorytetowej – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), w 

ramach działania: 11.1. Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych 

ośrodków miejskich w regionie oraz 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski. Z w/w 

działania udało się pozyskać środki finansowe na realizację takich zadań realizowanych przez 

Gminę Miasta Tarnowa, jak: „Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie” i „Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze”. Projekt „Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze” został zrealizowany i 

oddany do użytku na koniec 2018 r. Przedsięwzięcia zgłoszone do programu przez Gminę 

Miasta Tarnowa zostały w swojej zasadniczej części rozpoczęte. 

Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

otrzymały także inne podmioty, w tym: Miejski Zarząd Budynków, Kongregacja Oratorium 

św. Filipa Neri, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, przedsiębiorstwo Cegbud – Cegielnia Krzyż, 

Adamczyk Spółka Jawna i Fundacja im. Hetmana Tarnowskiego.  

Ostatni nabór wniosków konkursowych do działania 11.1. zakończył się w 2017 r., 

natomiast od II kwartału 2018 r. trwa nabór wniosków do Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnej S. A. w Krakowie o środki zwrotne dostępne na preferencyjnych warunkach  

w formie pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego (nabór potrwa do czerwca 2020 r.  

i być może termin składania wniosków zostanie wydłużony).  

 

UCHWAŁA Nr XLVI/485/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 

listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 

rok 

Przyjęty Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 r. określał zakres i formę realizacji 

zadań wynikających z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z art. 10 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Główne kierunki działań zawarte 

w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 r. wynikają również 

z kierunków działań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.  

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1309578,uchwala-nr-xxxvii3682017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1309578,uchwala-nr-xxxvii3682017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1309578,uchwala-nr-xxxvii3682017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-gminnego-program.html


5 

 

Tabela. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na  

2018 r. 

L.p. Nazwa działania Kwota 

1. 

Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Z porad specjalistów Punktu Konsultacyjnego skorzystało 406 

osób, z tego: 147 osób skorzystało z porad terapeutycznych,  

a 259 osób z porad prawnych.  

 

 

 

 

 

159.152,00 zł 

 

2. 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie (w tym postępowanie w sprawie 

leczenia odwykowego, przygotowanie materiałów 

dowodowych dla sądu, kontrola placówek prowadzących obrót 

napojami alkoholowymi). 

Komisja rozpatrzyła 142 wnioski o podjęcie czynności 

zmierzających do zastosowania obowiązku podjęcia leczenia 

odwykowego, wydała 133 skierowania do biegłego psychologa 

i biegłego psychiatry w celu wydania opinii na temat 

uzależnienia od alkoholu. 

3. 

Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: 

wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo 

- wychowawczych i kulturalnych programów z zakresu 

profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych  

z używaniem alkoholu oraz stosowaniem przemocy przez 

dzieci i młodzież.  

W realizowanych programach wzięło udział łącznie 6.680 

uczniów. 

4. 

Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów pracujących  

z dziećmi i młodzieżą oraz dla rodziców, szkoleń mających na 

celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności przeciwdziałania 

zachowaniom problemowym, w tym związanym z używaniem 

alkoholu oraz stosowaniem przemocy, a także wskazujących na 

użycie środków odurzających lub świadczących o uzależnieniu 

od tych środków przez dzieci i młodzież. 

W programach uczestniczyło 74 nauczycieli i 2.147 rodziców. 

5. 

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców 

miasta Tarnowa  

Diagnoza przedstawia wyniki badań, których celem było 

poznanie problemów i zagrożeń społecznych występujących na 

terenie miasta Tarnowa wśród różnych grup wiekowych , a 

dotyczących alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. 

Ponadto w ramach wykonania zadania zostało przeprowadzone 

badanie polegające na przeprowadzeniu prób zakupu napoju 

alkoholowego przez osobę wyglądającą na nieletnią. 
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6. 

Zakup i kolportaż materiałów informacyjnych, edukacyjnych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, problemów zagrożenia uzależnieniem  

i uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających 

oraz materiałów dotyczących innych problemów społecznych, 

przeznaczonych na potrzeby prowadzonej działalności 

profilaktycznej. Prenumerata czasopism specjalistycznych. 

Zakupiony został pakiet materiałów edukacyjnych do kampanii 

„Przeciw pijanym kierowcom”. Prenumerata miesięcznika 

„Świat Problemów”. 

7. 

Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych 

grup zawodowych pracujących w systemie obejmującym 

patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy dzieciom, 

młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień,  

a także w systemie przeciwdziałania przemocy. 

W szkoleniach i konferencjach udział wzięło 239 osób. 

8. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

poprzez: 

 zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających  

z programu, 

 wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych 

kierunków działalności i współdziałania, 

 przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych 

związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, 

narkomanii, przemocy w rodzinie. 

W zadaniach gminy realizowanych przez organizacje 

pozarządowe udział wzięło 12.568 osób. 

1.241.499,11 zł 

9. 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu (profilaktyka alternatywna: zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.): 

 finansowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych  

w placówkach oświatowo - wychowawczych i innych 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, 

 wspieranie w formie dotacji programów realizowanych  

w zakresie kultury fizycznej przez podmioty działające  

w sferze pożytku publicznego. 

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć 

pozalekcyjnych wyniosła 2.983. W zajęciach udział wzięło 

75.602 uczniów. 

 

1.190.227,37 zł 

 

10. Pozostałe zadania:  

 

Zakup dla potrzeb Policji materiałów i sprzętu służących do 

realizacji zadań z zakresu działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

Zakupiono 2 szt. alkomatów stacjonarnych ADB  

z wyświetlaczem LCD marki PROMILER i 2 szt. alkomatów 

iBlow 10 Premium marki PROMILER  

6.000.00 zł 



7 

 

11. Przeciwdziałanie narkomanii:  

 11.1 

Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: 

wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, 

oświatowo -wychowawczych i kulturalnych 

programów z zakresu profilaktyki zachowań 

problemowych, w tym związanych z używaniem 

narkotyków. 

W realizowanym programie udział wzięło 462 uczniów 

i 38 nauczycieli. 

14.960,00 zł 

 11.2 

„Tarnów mówi narkotykom NIE – II Tarnowski Dzień 

Profilaktyki Uzależnień” Kampania profilaktyczna  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym 

uzależnieniom. 

W kampanii udział wzięło: 5.160 osób, w tym: 2.100 

uczniów, 150 przedszkolaków, 60 nauczycieli oraz ok. 

2.850 tarnowian podczas happeningu 

10.000,00 zł 

 11.3 

Zakup dla potrzeb Policji materiałów i sprzętu służących 

do realizacji zadań z zakresu działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze 

przeciwdziałania narkomanii 

Zakupiono 425 szt. testów do wstępnej identyfikacji 

narkotyków NARK II.  

3.945,84 zł 

 11.4 

Zakup i kolportaż materiałów informacyjnych, 

edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, problemów zagrożenia 

uzależnieniem i uzależnienia od narkotyków i innych 

środków odurzających oraz materiałów dotyczących 

innych problemów społecznych, przeznaczonych na 

potrzeby prowadzonej działalności profilaktycznej.  

Zakupiony został pakiet materiałów edukacyjnych do 

kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”.  

2.460,00 zł 

Suma: 2.628.244,32 zł 

 

Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 r. 

finansowane były ze środków Gminy Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
UCHWAŁA NR XLVI/486/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Samodzielne Stanowisko 

Pracy do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła „Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz podpisania aneksów do 

umów wieloletnich w 2018 r. organizacje pozarządowe zrealizowały 38 zadań publicznych. 

Dodatkowo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. 
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małych grantów) zlecono organizacjom realizacje 15 zadań. Wysokość wydatkowanych na 

wszystkie zadania środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz budżetu Państwa to 

9.952.918 zł. 

Z powodu unieważnienia otwartych konkursów ofert nie zrealizowano następujących 

zadań: 

1) „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno–edukacyjnej kampanii mającej na 

celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych spożywaniem alkoholu” (brak złożonych ofert), 

2) „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno–edukacyjnej kampanii mającej na 

celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych przez narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy” (brak 

złożonych ofert), 

3) „Say hello to English! - bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki 

edycja 2” (brak złożonych ofert), 

4) „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami  

i przemocą” (brak przynajmniej jednej prawidłowo złożonej oferty. Zadanie zostało 

zrealizowane w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu). 

 

UCHWAŁA NR XLVI/493/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

30 listopada 2017 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym 

Tarnowskiego Klastera Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

Podwyższony kapitał został pokryty aportem w postaci wierzytelności Gminy Miasta 

Tarnowa wobec spółki z tytułu nakładów poniesionych na budynek Inkubatora 

Przedsiębiorczości, zlokalizowany w Tarnowie przy ulicy Jana Kochanowskiego. W zamian za 

wniesiony aport Gmina Miasta Tarnowa objęła dodatkowe akcje w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą zarząd spółki Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

sporządził sprawozdanie dotyczące wnoszonego aportu i w dniu 12 stycznia 2018 r. zgłosił do 

sądu wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania powyższego 

sprawozdania. Po dokonaniu badania przez biegłego zarząd spółki zwołał na dzień 28 maja 

2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A., na 

którym podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego. W dniu 14 czerwca 

2018 r. nastąpiło podpisanie pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Tarnowskim Klasterem 

Przemysłowym S.A. umowy objęcia akcji. Gmina Miasta Tarnowa objęła 179 760 nowych 

akcji Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. serii „G” o łącznej wartości nominalnej 17 976 000 

zł, po 100 zł za każdą akcję. Udział GMT w kapitale zakładowym po podwyższeniu wynosi 

45 517 100 zł, co stanowi 99,7% kapitału zakładowego spółki. Podwyższenie kapitału zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 listopada 2018 r. 
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UCHWAŁA NR XLVII/507/2017 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 28 

grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie  

 

Lp. Nazwa zadania 
Plan 

wydatków 
Wykonanie 

Termin 

wykonania 

zadania wg 

uchwały 

Termin 

wykonania 

zadania 

      

1 

Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji opadowej 

ul. Orkana wraz z przyległymi ulicami: Źródlaną, Wolańską 

i Czarnowiejską 

Zadanie niezrealizowane. 

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, uzgodnień z PKP oraz uzgodnienia z PKP PLK S.A. 

dotyczących przepuszczenia wód pod terenem zamkniętym 

dokumentacja projektowa nie mogła być wykonana w terminie. 

167.551,00 0,00 
29 czerwca 

2018 r. 
 

2 

Remont ul. Krakowskiej 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano jezdnię z płyt granitowych wraz z odwodnieniem 

o pow. 4727 m2, krawężniki granitowe o dł. 1250 m, lokalne 

naprawy płyt i kostek na chodnikach i placach. 

2.280.659,00 2.280.658,52 
29 czerwca 

2018 r. 

28 czerwca 

2018 r. 

3 

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Zagrodowej 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

46.125,00 46.125,00 
29 czerwca 

2018 r. 

14 maja 

2018 r. 

4 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

ul. O. Bocheńskiego 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

45.510,00 45.510,00 
30 kwietnia 

2018 r. 

24 kwietnia 

2018 r. 

5 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

ul. Sportowej 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

67.650,00 67.650,00 
29 czerwca 

2018 r. 

1 czerwca 

2018 r. 

6 

Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Świerkowej 

Zadanie niezrealizowane. 

Ze względu na konieczność zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz wykonania projektu podziału 

nieruchomości na podstawie decyzji, nie było możliwości 

zakończenia zadania w zakładanym terminie. 

49.990,00 0,00 
29 czerwca 

2018 r. 
 

7 

Przebudowa ul. Siewnej 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. ok. 300 m i szer. 5 m 

z jednostronnym chodnikiem wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej, sieci wodociągowej oraz przebudową sieci 

elektroenergetycznej, wykonano teren do zawracania pojazdów. 

440.351,00 440.350,46 
29 czerwca 

2018 r. 

22 stycznia 

2018 r. 

8 

Remont jezdni i chodników przy ul. Piłsudskiego 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 2150 m2, chodnik 

z kostki betonowej o pow. 582,2 m2, obrzeża betonowe 

o dł. 209,1 m, wyregulowano 32 studzienki dla urządzeń 

podziemnych oraz wykonano. 

Wykonano oznakowanie poziome jezdni o pow. 80 m2 oraz 

chodniki z płyt ażurowych betonowych o pow. 237,3 m2. 

317.756,00 209.968,63 
29 czerwca 

2018 r. 

8 czerwca 

2018 r. 

9 

Remont ul. Esperantystów na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią 

a ul. Lotniczą 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 587,4 m2, nawierzchnię 

z kostki brukowej betonowej o pow. 289,4 m2, obrzeża betonowe 

o dł. 83 m oraz ścieki uliczne z kostki o dł. 197 m. 

79.881,00 74.241,85 
29 czerwca 

2018 r. 

8 czerwca 

2018 r. 

10 
Remont ul. Kochanowskiego 

Zadanie zrealizowane 
695.083,00 694.381,70 

29 czerwca 

2018 r. 

27 czerwca 

2018 r. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403160,uchwala-nr-xlvii5072017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403160,uchwala-nr-xlvii5072017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403160,uchwala-nr-xlvii5072017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403160,uchwala-nr-xlvii5072017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
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Wykonane nawierzchnię asfaltową o pow. 7271,8 m, wyregulowano 

7 studzienek pionowych dla urządzeń podziemnych oraz wykonano 

13 studzienek ściekowych ulicznych. 

11 

Remont ul. Ujejskiego – jezdnia i chodniki 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 2522 m, chodniki 

z kostki brukowej o pow. 698,8 m, wyregulowano 20 studzienek 

pionowych dla urządzeń podziemnych oraz wykonano krawężniki 

betonowe o dł. 285,5 m. 

251.482,00 251.453,87 
29 czerwca 

2018 r. 

27 czerwca 

2018 r. 

12 

Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, 

Czereśniowej i Harasymowicza 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 1234,3 m i szer. 6 m, 

chodnik o szer. 2 m, ścieżkę rowerową o szer. 2 m oraz zjazdy 

indywidualne. Ponadto wykonano budowę kanalizacji deszczowej, 

sieci energetycznej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego. 

448.865,00 417.721,39 
29 czerwca 

2018 r. 

5 stycznia 

2018 r. 

13 

Przebudowa ul. Hańczy 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 827,2 m2, wyregulowano 

8 studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wykonano podbudowę 

poboczy z kruszyw łamanych o szer. 0,5 m. 

42 458,00 41.281,46 
29 czerwca 

2018 r. 

10 stycznia 

2018 r. 

14 

Przebudowa ul. Łomnickiego 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano jezdnię asfaltową wraz z podbudową o dł. 172 m 

i szer. 3 m. 

111.001,00 110.890,07 
29 czerwca 

2018 r. 

8 maja 

2018 r. 

15 

Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej 

Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie – 

dokumentacja 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

42.810,00 42.810,00 
29 czerwca 

2018 r. 

16 maja 

2018 r. 

16 

Zakup dysków twardych oraz switchy dla potrzeb Urzędu Miasta 

Tarnowa 

Zadanie zrealizowane 

Zakupiono 40 dysków twardych oraz 8 switchy 

70.000,00 69,800,00 
28 lutego 

2018 r. 

16 stycznia 

2018 r. 

17 

Zakup pakietów oprogramowania biurowego Office 

Zadanie zrealizowane 

Zakupiono 50 MS Office 2016 dla potrzeb Urzędu Miasta Tarnowa. 

60.000,00 60.000,00 
28 lutego 

2018 r. 

29 stycznia 

2018 r. 

18 

Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy 

i nadbudowy istniejącego budynku oraz budowy nowego budynku 

Przedszkola Publicznego nr 15 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

141.450,00 141.450,00 
30 kwietnia 

2018 r. 

30 stycznia 

2018 r. 

19 

Zakup laptopów dla placówek oświatowych 

Zadanie zrealizowane 

Zakupiono i przekazano do szkół 71 laptopów 

161.000,00 145.666,44 
28 lutego 

2018 r. 

11 stycznia 

2018 r. 

20 

Przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej do budynku 

Hufca ZHP przy ul. Konarskiego 17 

Zadanie zrealizowane 

Zapłacono za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej 

Tauron. 

1.137,00 924,00 
29 czerwca 

2018 r. 

7 marca 

2018 r. 

21 

Przebudowa budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a na potrzeby centrum 

rehabilitacji dla dzieci 

Zadanie zrealizowane 

Dokończono przebudowę II piętra. 

161.614,00 131.673,64 
30 marca 

2018 r. 

29 marca 

2018 r. 

22 

Wymiana stolarki okiennej w budynku Bursy Międzyszkolnej przy 

ul. Św. Anny 1 

Zadanie zrealizowane 

Zdemontowano stare i zamontowano 20 nowych okien w budynku. 

74.800,00 74.756,77 
29 czerwca 

2018 r. 

6 kwietnia 

2018 r. 

23 

Poprawa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód opadowych 

i ochronie przed powodzią 

Zadanie zrealizowane 

Dokończono remont koryta potoku Klikowskiego na odcinku od 

przepustu w ul. Sadowej do ul. Elektrycznej. 

328.272,00 328.271,99 
29 czerwca 

2018 r. 

12 lutego 

2018 r. 

24 
Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych 

Zadanie zrealizowane 
30.443,00 30.442,62 

28 lutego 

2018 r. 

19 lutego 

2018 r. 



11 

 

Dokończono dobudowę oświetlenia placu zabaw przy 

ul. Pułaskiego 66 

25 

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia 

ulicznego 

- ul. Sienkiewicza – od ul. Norwida do ul. Wygodnej 

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

Zadania zrealizowane 

Wykonano dokumentacje projektowe. 

- ul. Głęboka, ul. Podmiejska oraz chodnik za przejściem pod torami 

w kierunku ul. Łyczków 

Zadanie niezrealizowane 

Z powodu braku uzgodnień z PKP Energetyka i PKP PLK S.A., 

wstrzymujących złożenie dokumentacji w Zespole Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowych PKP dokumentacja nie została 

wykonana. 

22.299,00 10.000,00 
30 maja 

2018 r. 

3 kwietnia 

2018 r. 

26 

Oświetlenie parkingu przy ul. Starodąbrowskiej 6 

Zadanie zrealizowane 

Wykonano dokumentację projektową. 

7.658,00 7.658,00 
30 kwietnia 

2018 r. 

31 stycznia 

2018 r. 

27 

Modernizacja Kina Marzenie 

Zadanie zrealizowane częściowo 

Zrealizowano modernizację systemu do projekcji 3D, zakup 

i montaż: nowego ekranu do projekcji, systemu do projekcji z audio 

deskrypcją, mostów oświetleniowych sceny, systemu nagłośnienia 

i oświetlenia scenicznego, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

wybudowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

Pozostałego zakresu zadnia nie wykonano z winy Wykonawcy – 

podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy 

396.765,00 175.380,32 
30 kwietnia 

2018 r. 

12 kwietnia 

2018 r. 

28 

Remont elewacji budynku Kina Marzenie i zakup tradycyjnego 

neonu wraz z instalacją 

Zadanie niezrealizowane 

Zadania nie wykonano ze względu na specyficzny proces 

technologiczny. 

46.000,00 0,00 
30 maja 

2018 r. 
 

29 

Upamiętnienie postaci burmistrza Tertilla – opracowanie koncepcji 

Zadanie zrealizowane 

Opracowano koncepcję rzeźby. 

31.000,00 31.000,00 
30 kwietnia 

2018 r. 

12 kwietnia 

2018 r. 

30 

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego na terenie 

os. Krakowska 

Zadanie zrealizowane 

Dokończono budowę boiska – ułożono nawierzchnię 

poliuretanowo-gumową. 

151.198,00 151.197,80 
29 czerwca 

2018 r. 

23 maj 

2018 r. 

31 

Rodzinna strefa aktywności na os. Nauczycielskim 

Zadanie 

Dokończono budowę placu zabaw – ułożono nawierzchnię z kostki. 

209.704,00 209.703,78 
29 czerwca 

2018 r. 

28 czerwca 

2018 r. 

      

 Ogółem 

6.980.512,00 

 

6.288.129,49 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVII/523/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2018 

Sesje odbywały się zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Materiały będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Tarnowie były na bieżąco 

prezentowane na sesjach.  

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403211,uchwala-nr-xlvii5232017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-planu-pracy-rad.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1403211,uchwala-nr-xlvii5232017-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-planu-pracy-rad.html













































































































































































































































































































