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I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie  

podjętych w 2020 r. będących w realizacji w 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XXV/272/2020 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 28 lutego  

2020 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla”  

W 2021 r. stowarzyszenie „Samorządy dla Żużla” nie podejmowało żadnych działań. 

 

Uchwała Nr XXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki 

oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Dokonano zmiany w zakresie podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do wysokości 24 zł miesięcznie od osoby (wcześniej 22 zł).  

W budżecie miasta na 2021 r., wysokość dochodów własnych pochodzących z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyła się o około 2 mln zł.  

 

Uchwała Nr XLII/361/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

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 2021-2025 

W 2021 roku realizowane były następujące zadania wieloletnie: 

1) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym, 

2) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych, 

3) prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym, 

4) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie zasięgu ponadgminnym, 

5) dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych, 

6) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym, 

7) prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkań chronionych, 

8) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, 

9) prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi, 

10) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

11) Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, 

12) prowadzenie Centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży. 

Na realizację wymienionych zadań wydatkowano w 2021 r. w sumie 10.786.903 zł. 

 

W 2022 r. realizowane są następujące zadania wieloletnie: 

1) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737867,uchwala-nr-xxv2722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-przystapienia-do-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737867,uchwala-nr-xxv2722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-przystapienia-do-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
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2) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych, 

3) prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym,  

4) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym,  

5) dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych,  

6) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym,  

7) prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkań chronionych, 

8) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej,  

9) prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi, 

10) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

11) Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, 

12) prowadzenie Centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży. 

Na realizację w/w zadań zaplanowano w 2022 r. w sumie 11.556.766 zł. 

 

Uchwała Nr XLII/362/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 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 2021 rok 

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 2021 rok”. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz podpisania aneksów do umów 

wieloletnich w 2021 r. organizacje pozarządowe zrealizowały 34 zadania publiczne. 

Dodatkowo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tzw. małych grantów) zlecono organizacjom realizację 18 zadań (17 zostało zrealizowanych).  

Wysokość wydatkowanych na wszystkie zadania środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

oraz budżetu Państwa to 13.868.842 zł. 

 

Uchwała Nr XLII/363/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok  

Zapisy Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok stanowiły kontynuację działań 

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. Realizacja wyżej wymienionego Programu przebiegała  

w szczególnych warunkach w związku z panującą od marca 2020 r. na terenie kraju pandemią 

COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami i zakazami. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
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Uchwała Nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa 

Zasady określone w regulaminie zostały dostosowane do obowiązującego stanu prawnego oraz 

możliwości finansowych gminy. Wprowadzone korekty dotyczyły m.in. zmiany minimalnych 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

 

Uchwała Nr XLII/371/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 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 wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Uchwalona wysokość opłat była 

podstawą do obliczania kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających z parkingu 

strzeżonego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., pojazdy 

usunięte w 2021 r. na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej, Policji lub Inspekcji Transportu 

Drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

W 2021 r. na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym, podejmowano czynności związane 

z usunięciem 49 pojazdów i w tych przypadkach zapisy uchwały stanowiły podstawę do 

obliczenia kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających pojazdy.  

 

Uchwała Nr XLIII/373/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 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 

Rozbudowa i modernizacja instalacji 

przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy 

Społecznej im. Świętego Brata Alberta w 

Tarnowie. 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano demontaż istniejącego systemu p.poż, 

opraw i przewodów oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego. Zamontowano okablowanie oraz 

urządzenia elementów systemu wykrywania 

zagrożeń pożarowych, okablowanie pod instalację 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oprawy 

oświetleniowe oraz okablowanie i urządzenia 

systemu zamknięć ogniowych. 

44.783,07 44.783,07 
30 czerwca 

2021 r. 

10 lutego 

2021 r. 

2 

Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zadanie zrealizowane. 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót 

budowlanych dot. montażu windy osobowej i 

dostosowania sanitariatów dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia 

MPEC. 

Pozostała niewydatkowana kwota wynika z 

otrzymanego dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

508.235,70 398.039,09 
30 czerwca 

2021 r. 

5 marca 

2021 r. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
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3 

Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń 

Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych 

Szeregów 1. 

Zadanie zrealizowane. 

Zakres zadania obejmował remont i dostosowanie 

istniejących pomieszczeń dla potrzeb placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

238.000,00 209.181,08 
30 czerwca 

2021 r. 

28 

kwietnia 

2021 r. 

4 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego. 

Zadanie zrealizowane. 

Zakres zadania obejmował dostawę i montaż 

urządzeń zabawowych. 

43.997,10 43.997,10 
30 czerwca 

2021 r. 

18 stycznia 

2021 r. 

5 

Remont budynku KS Iskra. 

Zadanie zrealizowane. 

Zakres zadania obejmował remont pomieszczeń 

socjalnych, wydzielenie pomieszczenia dla 

sędziów, wykonanie pralni i suszarni w obecnej 

sali konferencyjnej oraz remont instalacji 

elektrycznej. 

99.200,00 99.200,00 
30 czerwca 

2021 r. 

5 lutego 

2021 r. 

 

Uchwała Nr XLIII/377/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 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  

Na podstawie uchwały Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca  

2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu 

ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, w dniu 18 sierpnia 

2014 r. Gmina Miasta Tarnowa zawarła Porozumienie z Powiatem Dąbrowskim. 

Kontynuacja zadania wymagała zawarcia na kolejne lata budżetowe aneksu do wymienionego 

wyżej Porozumienia, określającego wysokość dotacji, sposób jej przekazywania, termin 

wykorzystania oraz obowiązki sprawozdawcze. Zawarty w dniu 20 stycznia 2021 r. Aneks  

Nr 7 do Porozumienia formułował zasady realizacji zadania w 2021 r. Przyjęcie niniejszej 

uchwały umożliwiło mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego utrzymanie ciągłości dostępu 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 powyższego zadania w 2021 r. Powiat Dąbrowski przeznaczył kwotę 15.000 zł.  

 

Uchwała Nr XLIII/378/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom”  

w Tarnowie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadania statutów placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa  

Analiza zjawisk zachodzących w obrębie pieczy zastępczej w Tarnowie wskazywała na pilną 

potrzebę zabezpieczenia właściwej opieki nad rodzeństwami, kierowanymi do umieszczenia  

w pieczy na podstawie postanowień sądu. Na skutek kryzysu rodzicielstwa zastępczego  

w ostatnich latach zmniejsza się liczba rodzin zastępczych. Jednocześnie wzrasta ilość licznych 

rodzeństw, które trafiają do pieczy zastępczej. Występujący problem mógł być w znacznym 

stopniu złagodzony poprzez utworzenie w Tarnowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego. Rada Miasta Tarnowa zdecydowała o utworzeniu placówki. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
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Uchwała Nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

Opracowano szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

z uwzględnieniem wymaganych zmian. Zmiany dotyczyły m.in. częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów na 

PSZOK w tym wprowadzenie limitów przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych - rozbiórkowych i zużytych opon. 

Wprowadzone zmiany zostały zaimplementowane do funkcjonującego na terenie gminy 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi i są na bieżąco realizowane. Treść 

przedmiotowego dokumentu została udostępniona do wiadomości publicznej za 

pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz strony www.odpady.tarnow.pl. 

 

Uchwała Nr XLIII/383/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  

W dniu 16 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę Nr LVII/561/2021  

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.    

Uchwałą tą przedłużono termin – od dnia 31 grudnia 2023 r. – dostosowania tablic  

i urządzeń reklamowych do zasad i warunków określonych w uchwale Nr XVI/181/2019 Rady 

Miejskiej w Tarnowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 

Uchwała Nr XLIV/387/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. – 

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021  

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Realizując uchwałę Prezydent Miasta wydał zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych 

w uchwale budżetowej na 2021 r., zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2021 oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na  

rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Uchwała Nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037  

Uchwała zawiera wszystkie elementy określone przez ustawę 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-

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
http://www.odpady.tarnow.pl/
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866685,uchwala-nr-xliv3872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866685,uchwala-nr-xliv3872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866687,uchwala-nr-xliv3882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866687,uchwala-nr-xliv3882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
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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. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Uchwała Nr XLIV/390/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustanowienia roku 2021 w Tarnowie – Rokiem Kobiet  

W związku z ustanowieniem roku 2021 – Rokiem  Kobiet, którego głównym założeniem było 

upamiętnienie setnej rocznicy konstytucji marcowej, dzięki której  kobiety w Polsce uzyskały 

równouprawnienie, Rada Miejska w Tarnowie na sesji w dniu 28 października 2021 r. podjęła  

pakiet 15 uchwał, w których nadano nowe nazwy ulicom w Tarnowie. Ich patronkami stały się 

zasłużone tarnowianki (Wiktoria Boruch - Olszówka, Maria Kusion – Pokorny, Dorota 

Kłuszyńska, Paulina Chrzanowska, Agata Mróz-Olszewska, Maria Drozd) oraz inne wybitne 

postaci polskiej kultury i życia politycznego (Wisława Szymborska, Danuta Szaflarska, 

Papusza, Julia Hartwig, Aleksandra Piłsudska, Halina Poświatowska, Maria Kaczyńska, 

Barbara Marianowska, Izabela Jaruga – Nowacka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866694,uchwala-nr-xliv3902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-rok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866694,uchwala-nr-xliv3902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-rok.html
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I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie  

podjętych w 2021r. 
 

 

Rada Miejska w Tarnowie VIII kadencji w 2021 r. podjęła ogółem 172 uchwały.  

Z liczby tej 29 uchwał dotyczyło gospodarki finansowej miasta Tarnowa. W 2021 r. 

zrealizowanych zostało 154 uchwały, przy czym część z nich realizowana będzie  

w latach następnych. Od 1 stycznia 2022 r. 17 uchwał pozostaje w realizacji. 1 uchwała 

została uchylona. 

 

Uchwała nr XLV/392/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 

Sesje Rady Miejskiej w Tarnowie zwoływane były w terminach wskazanych w planie pracy 

Rady Miejskiej w Tarnowie. Przedkładane materiały publikowane były na stronie eSesja, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa (projekty uchwał) oraz omawiane 

na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLV/393/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021 – 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2021 r., deficyt 

budżetowy, spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające 

o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa, 

Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru – 

etap I, 

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru  

– etap II, 

Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej  

w związku z zagrożeniem COVID-19. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w 

Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego, 

LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu  

i Energii dla województwa małopolskiego.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLV/394/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881727,uchwala-nr-xlv3922021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-planu-pracy-rady.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881727,uchwala-nr-xlv3922021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-planu-pracy-rady.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881728,uchwala-nr-xlv3932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881728,uchwala-nr-xlv3932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881728,uchwala-nr-xlv3932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881735,uchwala-nr-xlv3942021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881735,uchwala-nr-xlv3942021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
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Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLV/395/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

Na kadencję 2021 – 2025 powołano Radę Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego  

w dziesięcioosobowym składzie.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLV/396/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwałą nr KI.4110.61.2021 z dnia 17 lutego 2021 r Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie wszczęło postępowanie o stwierdzenie nieważności powyższej 

uchwały, ostatecznie uchylając zapis zawarty w § 5 w brzmieniu: „Zwolnienie od podatku od 

nieruchomości przyznawane w oparciu o niniejszą uchwałę nie obejmuje wygaszonych 

(zapłaconych) zobowiązań podatkowych.” 

47 podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości. Łączna kwota 

zwolnień wyniosła 500.090,00 zł.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLV/397/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. 

przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tarnowa  

i zwrotu określonej części opłaty  

95 przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia od opłaty koncesyjnej za sprzedaż napojów 

alkoholowych dla przedsiębiorców, którzy z powodów ograniczeń związanych z pandemią 

nie mogli prowadzić działalności. Łączna kwota zwolnień wyniosła 199.326,00 zł.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLV/398/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tarnów 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata 

dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ich 

utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie 

potrzeby zgłasza radzie gminy konieczność zmiany obszarów i granic aglomeracji.  

Konieczność wyznaczenia nowej aglomeracji podyktowana była zmniejszeniem się ilości 

gmin wchodzących w jej skład. Obecna Aglomeracja Tarnów znajduje się na terenie 3 gmin 

(Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Tarnów, Gmina Skrzyszów) i na niewielkiej części Gminy 

Pleśna. Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLV/399/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881748,uchwala-nr-xlv3952021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-rady-fundacji-im.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881748,uchwala-nr-xlv3952021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-rady-fundacji-im.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881751,uchwala-nr-xlv3962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-poda.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881751,uchwala-nr-xlv3962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-poda.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881751,uchwala-nr-xlv3962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-poda.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881751,uchwala-nr-xlv3962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-poda.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881751,uchwala-nr-xlv3962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-poda.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881755,uchwala-nr-xlv3972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-opl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881755,uchwala-nr-xlv3972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-opl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881755,uchwala-nr-xlv3972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-opl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881755,uchwala-nr-xlv3972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-opl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881755,uchwala-nr-xlv3972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-opl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881765,uchwala-nr-xlv3982021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-wyznaczenia-aglo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881765,uchwala-nr-xlv3982021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-wyznaczenia-aglo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881773,uchwala-nr-xlv3992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-tr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881773,uchwala-nr-xlv3992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-tr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881773,uchwala-nr-xlv3992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-tr.html
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mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju 

Prezydent Miasta Tarnowa obwieszczeniem z dnia 19 lutego 2021 r. zawiadomił  

o przystąpieniu do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 

2021-2030. Opracowano założenia strategii i przeprowadzono on-line 5 otwartych 

tematycznych spotkań konsultacyjnych w następujących dniach: 29 kwietnia (temat: Tarnów 

wygodny i klimatyczny), 30 kwietnia (temat: Wyspecjalizowane usługi, nowoczesny biznes), 

4 maja (temat: Aktywni mieszkańcy, aktywna wspólnota), 5 maja (temat: Tarnów 

przepełniony energią), 6 maja (temat: Aglomeracja tarnowska - wzmocnienie funkcjonalnych 

powiązań  

i subregionalnego znaczenia miasta). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLV/400/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 2/6, 4/8, 5/4 w obrębie 0299, biegnącej  

w kierunku wschodnim od ulicy Ostrogskich, nadano nazwę Saperów. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLV/401/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapowiadanej 

restrukturyzacji szpitali 

Apel Rady Miejskiej w Tarnowie do Prezesa Rady Ministrów zawierał stanowisko Rady  

w związku z podjęciem w Ministerstwie Zdrowia prac nad założeniami zmian 

restrukturyzacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, przewidujących m. in. przejęcie 

przez podmiot centralny prowadzenia szpitali powiatowych. Negatywnie oceniono zarówno 

pomysł pozbawienia samorządów funkcji organu założycielskiego dla szpitali jak też brak 

przedstawicieli samorządu terytorialnego w pracach ministerialnego Zespołu. Apel został 

przekazany Prezesowi Rady Ministrów. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/402/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie nadania Statutu Tarnowskiemu Centrum Kultury 

Tarnowskie Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury, rozumianej w szczególności jako: 

popularyzacja osiągnięć kultury, nauki i techniki oraz wielokulturowego dziedzictwa 

Tarnowa, 

rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury, nauki i techniki, 

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kultury, nauki i techniki, 

wychowanie poprzez sztukę oraz dostęp do wiedzy, 

rozwijanie zdolności i wspieranie talentów w zakresie kultury, nauki i techniki, 

wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie kultury, nauki i techniki. 

Tarnowskie Centrum Kultury realizuje swoje cele poprzez działalność artystyczną, 

kinematograficzną, wystawienniczą, wydawniczą, dokumentacyjną, edukacyjną, 

popularyzującą naukę i technikę, w szczególności poprzez: 

tworzenie warunków do prezentacji i rozwoju twórczości artystycznej, 

prowadzenie „Kina Marzenie”, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881773,uchwala-nr-xlv3992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-tr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881773,uchwala-nr-xlv3992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-szczegolowego-tr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881780,uchwala-nr-xlv4002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ul.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881780,uchwala-nr-xlv4002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ul.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881782,uchwala-nr-xlv4012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-apelu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881782,uchwala-nr-xlv4012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-apelu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1881782,uchwala-nr-xlv4012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-apelu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895370,uchwala-nr-xlvi4022021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-nadania-statutu-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895370,uchwala-nr-xlvi4022021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-nadania-statutu-t.html
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tworzenie warunków do poznawania i zrozumienia osiągnięć kulturowych, naukowych  

i technicznych, a także zachodzących zjawisk i procesów, w szczególności poprzez 

prowadzenie parku doświadczeń, 

organizowanie imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, edukacyjnych oraz 

popularyzujących naukę i technikę, 

organizowanie festiwali, przeglądów, warsztatów, wystaw, wykładów, konferencji, itp., 

wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury, twórczością artystyczną, a 

także wiedzą, nauką i techniką, 

współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami kultury i nauki, ze środowiskami 

artystycznymi i naukowymi, a także ze szkołami i uczelniami oraz innymi podmiotami z 

zakresu kultury, nauki i techniki. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/403/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Tarnowa o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części 

działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej - Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Tarnowie, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego  

w postaci budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej w Tarnowie 

Wniosek został złożony do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa 

Krajowego Zasobu Nieruchomościami i został pozytywnie zweryfikowany. Środki finansowe  

w wysokości 1.433.000 zł zostały przekazane na konto Gminy Miasta Tarnowa, która z dniem  

6 lipca 2021 r. dokapitalizowała Tarnowskie TBS Sp. z o.o. gotówką w powyższej kwocie. 

Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Spółka 

przeznaczy na sfinansowanie części inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego obejmującego 50 mieszkań i 44 miejsca postojowe przy ul. Sportowej 7B  

w Tarnowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/404/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Tarnowa o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części 

działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej - Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Tarnowie, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego  

w postaci zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jarej w Tarnowie 

Wniosek został złożony do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa 

Krajowego Zasobu Nieruchomościami i został pozytywnie zweryfikowany. Środki finansowe  

w wysokości 3.336. 600 zł zostały przekazane na konto Gminy Miasta Tarnowa, która z 

dniem 9 listopada 2021 r. dokapitalizowała Tarnowskie TBS Sp. z o.o. gotówką w powyższej 

kwocie. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Spółka 

przeznaczy na sfinansowanie części przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego 

obejmującego budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej - 

Błotnej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/405/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895374,uchwala-nr-xlvi4032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895380,uchwala-nr-xlvi4042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895385,uchwala-nr-xlvi4052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895385,uchwala-nr-xlvi4052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895385,uchwala-nr-xlvi4052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-.html
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Dokonano podziału środków PFRON w kwocie 5.590.226 zł przyznanych Gminie Miasta 

Tarnowa przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 r. 

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 Funduszu w wysokości 120.000 zł przeznaczone 

zostały na:zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26e 

ustawy – 80.000 zł, 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej art. 12a ustawy - 40.000 zł.  

W ramach rehabilitacji społecznej środki w wysokości 5.470.226 zł przeznaczone zostały na 

dofinansowanie:kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.907.264 zł, 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 

770.000 zł,  

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym – 1.330.210 zł, 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 62.752 zł,  

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 400.000 zł.  

W wyniku prowadzonych w ciągu roku analiz dotyczących aktualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych dwukrotnie została podjęta inicjatywa przesunięcia środków PFRON 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Działanie to umożliwiło racjonalne wydatkowanie 

środków finansowych i przyczyniło się do wykorzystania przyznanych środków PFRON na 

poziomie 97,58%. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/406/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie Planu budowy na terenie miasta Tarnowa ogólnodostępnych stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych 

Na terenie miasta prowadzone są obecnie prace budowlane realizowane przez Tauron 

Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty S.A. przy budowie przyłączy oraz stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych. Planowane jest zakończenie prac budowlanych do końca II kwartału 

2022 r., zaś przekazanie stacji do użytkowania planowane jest na III kwartał br. Budowa stacji 

to obowiązek wynikający z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożony 

na operatorów systemów dystrybucyjnych. Gmina Miasta Tarnowa określiła jedynie w w/w 

uchwale lokalizację stacji ładowania. Jednakże z uwagi na nowelizację ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych stacje ładowania z pierwotnie planowanym 

terminem zakończenia prac w roku 2022 nie zostaną zrealizowane (są to stacje przy: ul. 

Szarej – obok cmentarza, ul. Brandstaettera – obok budynku nr 2, ul. Pułaskiego – obok pętli 

autobusowej, ul. Nadbrzeżnej Dolnej – obok Straży Miejskiej, ul. Sucharskiego – przy placu 

Janusza Kusocińskiego i ul. Kwiatkowskiego – na parkingu przy zajezdni autobusowej). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/407/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dąbrowskim 

Na podstawie art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych  

z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895391,uchwala-nr-xlvi4062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-planu-budowy-na-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895391,uchwala-nr-xlvi4062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-planu-budowy-na-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895391,uchwala-nr-xlvi4062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-planu-budowy-na-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895393,uchwala-nr-xlvi4072021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895393,uchwala-nr-xlvi4072021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-n.html
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Porozumienie zostało zawarte. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie,  

ul. Chyszowska 3, wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej  

z terenu Miasta Tarnowa oraz z terenu powiatu dąbrowskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/408/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, 

torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy zmiany planu podjęto procedurę jego 

sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania zmiany planu, wystąpiono o opinie  

i uzgodnienia oraz wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr XLVI/409/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy zmiany planu podjęto procedurę jego 

sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania zmiany planu, wystąpiono o opinie i uzgodnienia 

oraz wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu. 

Uchwałą nr LVII/559/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. uchwalono 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa  

w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVI/410/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych w budynku 

położonym w Tarnowie przy ul. Mościckiego 14 

Wyrażono zgodę na przyznanie najemcom lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Miasta Tarnowa pierwszeństwo w nabyciu zajmowanych przez nich lokali o ile najemcy są 

podmiotami leczniczymi. Lokale mogą być zbywane wyłącznie na cele związane z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

Najemcami lokali są: NZOZ „Alicja Ulanecka” Stomatologia i Chirurgia Stomatologiczna 

Alicja Ulanecka, ”GERONIMO” M. Mielak, S. Zwolenik, Miejska Przychodnia Lekarska  

 nr II, Usługi Pielęgniarskie „WSPARCIE” s.c., „PRO-DENTICA” Pracownia Protetyki 

Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i Miejskie Centrum 

Stomatologiczne NZOZ. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała nr XLVI/411/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

miasta Tarnowa na lata 2017-2022 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa 

na lata 2017-2022 stanowiącego załącznik do uchwały 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. 

W 2021 r. prowadzone były prace związane z aktualizacją diagnozy i analizą zakresu 

potencjalnej zmiany działań rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem nowych możliwości ich 

finansowania, wynikających z nowych polityk i priorytetów regionalnych, krajowych  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895400,uchwala-nr-xlvi4082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895400,uchwala-nr-xlvi4082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895400,uchwala-nr-xlvi4082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895400,uchwala-nr-xlvi4082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895406,uchwala-nr-xlvi4092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895406,uchwala-nr-xlvi4092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895406,uchwala-nr-xlvi4092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895415,uchwala-nr-xlvi4102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przyznania-pierws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895415,uchwala-nr-xlvi4102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przyznania-pierws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895415,uchwala-nr-xlvi4102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przyznania-pierws.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895418,uchwala-nr-xlvi4112021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895418,uchwala-nr-xlvi4112021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895418,uchwala-nr-xlvi4112021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
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i europejskich, celem wprowadzenia zmian związanych m.in. z wydłużeniem okresu 

obowiązywania planu do roku 2026. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr XLVI/412/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za 

parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania 

Zmienione zostały zasady wydawania abonamentów „M”. Ilość wydanych abonamentów typu 

„M” zwiększyła się o ok. 300 sztuk w stosunku do roku 2020.  

Ponadto wzrosła opłata dodatkowa z tytułu braku karty postojowej w efekcie czego nastąpił 

wzrost dochodów o 53% (średnio z 38.767 zł miesięcznie na 59.348 zł miesięcznie). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/413/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 

2021-2023 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 

innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Gmina Miasta Tarnowa, jako miasto 

na prawach powiatu jest zobligowana do wykonania zapisów powyższej ustawy, a ponieważ 

realizację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 2018-2020, 

przyjętego uchwałą 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 

zakończono w grudniu 2020 r., opracowano nowy 3-letni program na lata 2021-2023. 

Głównym celem Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 2021-

2023 jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Tarnowa ze 

szczególnym naciskiem na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Program ten ustanawia 

kierunki działań mających na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie oraz 

szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Kładzie nacisk na wsparcie funkcjonujących 

rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, utrzymanie poziomu świadczonych usług  

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wsparcie procesu usamodzielniania 

pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 2021-2023 był realizowany przy udziale 

środków finansowych Gminy Miasta Tarnowa oraz dotacji celowych z budżetu państwa, z 

funduszy Unii Europejskiej, z funduszy organizacji pozarządowych, z dotacji i środków 

pochodzących z innych źródeł. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała nr XLVII/414/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Gmina Miasta Tarnowa 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.  

Prowadzono Azyl dla psów i kotów. Podjęto interwencje dotyczące bezdomnych, 

zagubionych lub rannych psów i kotów. Dokonano sterylizacji, kastracji oraz leczono wolno 

żyjące koty (wysterylizowano i wykastrowano 173 koty, 14 razy przyjęto koty na wizyty 

weterynaryjne związane z leczeniem), a także zakupiono 720 kg karmy, którą rozdano 

wolontariuszom dokarmiającym wolno żyjące koty w okresie jesienno – zimowym. W Azylu 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895424,uchwala-nr-xlvi4122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895424,uchwala-nr-xlvi4122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895424,uchwala-nr-xlvi4122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1895424,uchwala-nr-xlvi4122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-lutego-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911777,uchwala-nr-xlvii4132021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-rozwoju-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911777,uchwala-nr-xlvii4132021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-rozwoju-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911777,uchwala-nr-xlvii4132021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-rozwoju-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911785,uchwala-nr-xlvii4142021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-opieki-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911785,uchwala-nr-xlvii4142021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-opieki-n.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911785,uchwala-nr-xlvii4142021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-programu-opieki-n.html
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przebywało średnio ok. 65 psów oraz ok. 35 kotów z terenu miasta Tarnowa. Ponadto, w 

lokalnym radiu, wyemitowano spot reklamowy o tematyce związanej z ochroną zwierząt, 

opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/415/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano wielkość dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów zgodnie ze 

sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 r. Ponadto zaktualizowano tabelę główną: 

dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2021 r., zaktualizowano kwoty częściowego 

wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków majątkowych, deficyt 

budżetowy, spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające 

o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie, 

Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna 

Droga, Równoległa i Pasterska,  

Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie, 

MCHE w I LO w Tarnowie, 

Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie, 

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, 

Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2020, 

Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2020/2021, 

Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 – V LO w Tarnowie,  

Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o słowa mądrości, 

Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości, projekt Erasmus+, 

Budowa Centrum Kompetencji w ZSB, 

Omnibus Budowlany, 

Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”, 

Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II,  

Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie, 

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,  

Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń,  

Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, 

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona, 

Nowe miejsca i przyjaźnie – Erasmus + łączy i otwiera nowe możliwości – Nowe miejsca i 

przyjaźnie, 

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu, 

Zajęcia klubowe WTZ, 

Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych w Tarnowie,  

Tarnowie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji w latach 2032-2037. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/416/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911788,uchwala-nr-xlvii4152021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911788,uchwala-nr-xlvii4152021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911788,uchwala-nr-xlvii4152021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911793,uchwala-nr-xlvii4162021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911793,uchwala-nr-xlvii4162021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
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Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/417/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie 

umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych  

w pierwszych latach najmu mieszkania 

W 2021 r. Gmina Miasta Tarnowa zawarła umowę z Tarnowskim Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego na realizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 

budynku wielorodzinnego przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie, na podstawie ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych 

latach najmu mieszkań i w oparciu o zapisy powyższej uchwały w okresie od 19 lipca do  

20 sierpnia 2021 r. przeprowadzono nabór wniosków w tym trybie. Lista osób uprawnionych 

do zawarcia umowy najmu została przekazana inwestorowi. 

W 2022 r. po przeprowadzonym naborze Gmina Miasta Tarnowa złożyła wniosek do Banku 

Gospodarstwa Krajowego o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat ze środków 

Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu „Mieszkanie na Start”. 

Programem dopłat objętych będzie 50 nowopowstałych lokali mieszkalnych przy ul. 

Sportowej 7B  

w Tarnowie, czyli wszystkie jakie znajdują się w budynku, a pomoc państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych będzie realizowana przez 15 lat. Zasiedlenie budynku planowane 

jest w IV kwartale 2022 r. i wówczas zawierane będą umowy najmu, na podstawie których 

przyszli najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu. 

Należy podkreślić, że budynek będzie w pełni przystosowany dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnością. Dojścia zewnętrzne do wszystkich klatek schodowych 

zaprojektowano tak, aby ich nachylenie podłużne nie przekraczało 4,9 %, dzięki czemu 

wszystkie mieszkania w poziomie parteru dostępne są dla osób z niepełnosprawnością. 

Ponadto w korytarzu pomiędzy klatką nr 1 i nr 2 zaprojektowano przelotową windę 

dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi dostępność mieszkań na 

piętrach w tych klatkach. 

W poziomie parteru zaplanowano też miejsca postojowe dla tych osób. Każda kondygnacja 

budynku będzie w pełni dostępna bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do 

klatek schodowych z windą będzie wykonany w sposób zapewniający swobodne poruszanie 

dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Wszystkie mieszkania zostaną wykończone 

i oddane w stanie zdatnym do użytkowania według standardu określonego w umowie 

z inwestorem. 

W kontekście obowiązku zawarcia przez inwestora umowy z gminą należy zauważyć,  

że działania gminy w ramach systemu dopłat wpisują się w zadania własne w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty w sferze mieszkaniowej. Uwzględniając 

powyższe planuje się kolejne inwestycje w ramach rządowego programu „Mieszkanie na 

Start”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911801,uchwala-nr-xlvii4172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911801,uchwala-nr-xlvii4172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911801,uchwala-nr-xlvii4172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911801,uchwala-nr-xlvii4172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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Uchwała nr XLVII/418/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie 

Podjęcie uchwały dało możliwość rozpoczęcia procedury utworzenia oddziału przygotowania 

wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie. Na jej 

podstawie Organ Prowadzący XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej  

w Tarnowie wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na 

utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w/w szkole. Minister Obrony Narodowej 

umorzył w całości postepowanie dotyczące udzielenia zezwolenia na utworzenie od dnia  

1 września 2021 r. oddziału przygotowania wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym  

w Tarnowie, z uwagi na wykorzystany limit udzielonych 20 zezwoleń na prowadzenie w/w 

oddziałów w innych szkołach w Polsce.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/419/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Tarnowie oraz włączenia jej do 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie 

Z dniem 1 września 2021 r. została założona Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Tarnowie 

i włączona do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.  

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Tarnowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/420/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu 

ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii 

W 2021 r. zawarto 117 umów dotacji do zmiany sposobu ogrzewania oraz 138 umów dotacji 

do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zlikwidowanych zostało  

18 pieców i 87 kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, zamontowano  

3 instalacje kolektorów słonecznych i 135 instalacji ogniw fotowoltaicznych. Kwota 

dofinansowania w 2021 r. wyniosła 1.282.114,50 zł.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/421/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Tarnowa uprawnienia do ustalania 

wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich 

W związku z pandemią i potrzebą zabezpieczenia możliwie szerokiego, dostępu  

do środków higieny osobistej w obiektach miejskich, Prezydent Miasta Tarnowa podjął 

decyzję o bezpłatnym korzystaniu z tych urządzeń. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/422/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Krakowskiej, Dworcowej,  

Do Huty i Monopolowej 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy planu podjęto procedurę jego sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu, wystąpiono o opinie i uzgodnienia oraz 

wyłożono projekt planu do publicznego wglądu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911813,uchwala-nr-xlvii4182021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-wystapienia-z-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911813,uchwala-nr-xlvii4182021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-wystapienia-z-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911813,uchwala-nr-xlvii4182021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-wystapienia-z-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911817,uchwala-nr-xlvii4192021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zalozenia-branzow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911817,uchwala-nr-xlvii4192021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zalozenia-branzow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911817,uchwala-nr-xlvii4192021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zalozenia-branzow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911819,uchwala-nr-xlvii4202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911819,uchwala-nr-xlvii4202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911819,uchwala-nr-xlvii4202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911819,uchwala-nr-xlvii4202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911828,uchwala-nr-xlvii4212021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-powierzenia-prezy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911828,uchwala-nr-xlvii4212021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-powierzenia-prezy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911828,uchwala-nr-xlvii4212021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-powierzenia-prezy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911869,uchwala-nr-xlvii4222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911869,uchwala-nr-xlvii4222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911869,uchwala-nr-xlvii4222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911869,uchwala-nr-xlvii4222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
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Uchwała nr XLVII/423/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tarnowa do  

2035 roku 

Zgodnie z zapisami Strategii w roku 2021: 

podjęta została uchwała nr XLVI/406/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 

2021 r. w sprawie Planu budowy na terenie miasta Tarnowa ogólnodostępnych stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych, sporządzona została Analiza kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów 

zeroemisyjnych,  

dokonano zakupu pojazdów elektrycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy 

Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/424/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu 

Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie 

Zmiany w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie wprowadzane 

były kilkukrotnie, ostatnia wprowadzona została uchwałą XXXIX/357/2020 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie. Wejście w życie w/w uchwały 

Rady Miejskiej w Tarnowie, zmieniającej Statut Szpitala, stanowiło podstawę do podjęcia 

prac nad tekstem jednolitym Statutu, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała Rady 

Miejskiej, ogłaszająca tekst jednolity Statutu Szpitala została następnie ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała została przekazana 

Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/425/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

"Rodzinny Dom" w Tarnowie oraz zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu 

statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta 

Tarnowa 

W Statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom” w Tarnowie, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIII/378/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 

grudnia  2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzinny 

Dom"  

w Tarnowie oraz zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

"Słoneczny Dom" w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-

wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa, wprowadzono zmianę  

w zakresie adresu placówki. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/426/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na  

2021 rok 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911875,uchwala-nr-xlvii4232021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-strateg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911875,uchwala-nr-xlvii4232021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-strateg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911875,uchwala-nr-xlvii4232021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-strateg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911885,uchwala-nr-xlvii4242021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911885,uchwala-nr-xlvii4242021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911885,uchwala-nr-xlvii4242021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911891,uchwala-nr-xlvii4252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911896,uchwala-nr-xlvii4262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911896,uchwala-nr-xlvii4262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911896,uchwala-nr-xlvii4262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911896,uchwala-nr-xlvii4262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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W związku z uruchomieniem w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności  

z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą z terenu Osiedla „Gumniska-Zabłocie” 

zaistniała konieczność zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok. 

Zabezpieczono środki przeznaczone na finansowanie działalności tej placówki. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVII/427/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

43 podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości. Łączna kwota 

zwolnień wyniosła 351.644,00 zł.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLVII/428/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa 

Skarga dotyczyła „decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa o wyłączeniu świateł na ul. Spokojnej  

i Elektrycznej w dniu 1 grudnia 2020 r. rzekomo na znak protestu samorządu tarnowskiego 

przeciwko weto rządu polskiego w sprawie budżetu UE”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Tarnowie, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym stwierdziła, 

że Prezydent Miasta Tarnowa jako obywatel ma pełne prawo do wyrażania swoich poglądów 

i opinii, jednak jego działania jako prezydenta miasta nie powinny mieć wpływu na obniżenie 

poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, a wyłączenie świateł na ul. Spokojnej  

i Elektrycznej w Tarnowie mogło mieć wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną. Rada Miejska  

w Tarnowie podzieliła stanowisko Komisji, podejmując stosowną uchwałę. Skarżący został 

powiadomiony o sposobie załatwienia skargi.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLVII/429/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera 

Kurzmanna poprzez nazwanie ulicy, placu, skweru lub parku Jego imieniem 

Petycja dotyczyła upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurtzmanna, „wspólnego bohatera 

Żydów i Polaków, człowieka który wraz z dzieciakami z żydowskiego sierocińca w Krakowie 

poszedł na śmierć do KL Bełżec”. Wnoszący petycję zasugerował, że taką formą 

upamiętnienia mogłoby być „nazwanie Jego imieniem ulicy, placu, skweru czy parku”.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie uzyskała opinię Komisji 

doraźnej do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie, do 

której należą wyłączne kompetencje dotyczące nadawania nazw ulicom i placom publicznym 

w Tarnowie. Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych, z uwagi na małą 

liczbę miejsc (ulic, placów, skwerów) w Tarnowie, którym można by nadać nazwę oraz 

bardzo dużą liczbę propozycji nazw oczekujących w tzw. „banku nazw”, a także z uwagi na 

fakt, że wszystkie istniejące w Tarnowie parki mają już swoje nazwy - zdecydowała  

o niepodejmowaniu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy. Biorąc pod uwagę 

argumenty wskazane przez Komisję do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych i jej 

decyzję o niepodejmowaniu inicjatywy uchwałodawczej - Komisja Skarg, Wniosków i 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1912746,uchwala-nr-xlvii4272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-podat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1912746,uchwala-nr-xlvii4272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-podat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1912746,uchwala-nr-xlvii4272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-podat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1912746,uchwala-nr-xlvii4272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-podat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1912746,uchwala-nr-xlvii4272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-od-podat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911903,uchwala-nr-xlvii4282021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911903,uchwala-nr-xlvii4282021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911906,uchwala-nr-xlvii4292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911906,uchwala-nr-xlvii4292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911906,uchwala-nr-xlvii4292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
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Petycji uznała, że należy odmówić uwzględnienia petycji. Rada Miejska w Tarnowie, 

podzielając powyższe stanowisko podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, a Wnoszący 

petycję został powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLVII/430/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa stwierdziła  

o wygaśnięciu członkostwa Pana Ryszarda Pagacza w Komisji Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Tarnowie, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie oraz 

doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie,  

w związku z wygaśnięciem jego mandatu radnego. Ze składu Komisji Ekonomicznej Rady 

Miejskiej w Tarnowie odwołano również Pana Piotra Wójcika.  

Uchwała została zrealizowana. 

  

Uchwała nr XLVIII/431/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Tarnowa za 2020 rok” 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, powiat oraz 

samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy 

społecznej  

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna 

obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na 

zadania pomocy społecznej - bez względu na podmiot je finansujący i realizujący - oraz 

informację o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej i rodzajach ich 

problemów. 

Opracowana Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Tarnowa za 2020 r. to 

dokument, ukazujący Miasto Tarnów pod kątem szeroko rozumianego zabezpieczenia 

społecznego, zawierający obraz sytuacji społeczno-demograficznej, diagnozujący 

podstawowe problemy z jakimi borykali się mieszkańcy, a także odzwierciedlający system 

pomocowy, jaki funkcjonował w Tarnowie. Ocena zasobów pomocy społecznej ukazała stan 

polityki społecznej Gminy Miasta Tarnowa w 2020 r., a także pozwoliła dostrzec kierunki jej 

zmian. Przedstawione dane nie ograniczały się wyłącznie do pomocy społecznej sensu stricto, 

ale przedstawiały ogólny zarys kondycji tarnowskiego społeczeństwa, dostępności 

świadczonych na jego rzecz usług, a także rozwój infrastruktury zaangażowanej w 

polepszenie warunków życiowych mieszkańców. Zwrócono uwagę m.in. na bardzo ważne 

elementy zabezpieczenia społecznego mieszkańców jakimi są: instytucjonalne formy 

wsparcia, których rozwój znacznie przyczyniał się do wzrostu jakości życia mieszkańców 

oraz partycypowanie w projektach realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, dzięki 

którym możliwe było zapewnienie coraz bogatszej oferty pomocowej i aktywizującej. 

Gmina Miasta Tarnowa prowadziła w 2020 r. bardzo aktywną politykę społeczną, związaną  

z realizacją polityki prorodzinnej państwa, jak również podejmowaniem inicjatyw 

adekwatnych do potrzeb środowiska lokalnego np. pomoc osobom niesamodzielnym. 

Samorząd aktywnie uczestniczył w działaniach projektowych finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, realizował wiele tych działań w 

partnerstwie lub we współpracy z jednostkami działającymi w sektorze samorządowym, jak i z 

organizacjami pozarządowymi. W czasie trwania epidemii COVID-19 realizowano wszystkie 

zaplanowane działania zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Zauważalny proces 

starzenia się społeczeństwa implikuje konieczność zapewnienia opieki seniorom, którzy są jej 

pozbawieni ze strony rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić w należyty sposób 

takiego wsparcia. Należy nadal prowadzić działania mające na celu aktywizację zawodową i 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911908,uchwala-nr-xlvii4302021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladach-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1911908,uchwala-nr-xlvii4302021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladach-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925413,uchwala-nr-xlviii4312021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-oceny-zasobow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925413,uchwala-nr-xlviii4312021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-oceny-zasobow.html
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społeczną osób borykających się z różnymi trudnościami życiowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, np. rozbudowa i utrzymanie dotychczasowego 

zaplecza instytucjonalnego (rozwój działalności ZAZ, kontynuacja działalności 

Subregionalnego Centrum Wsparcia, podejmowanie działań celem powstania domu pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, utrzymanie dotychczasowego poziomu 

miejsc w środowiskowych domach samopomocy). 

Zaplanowane w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej kierunki działań poddano szczegółowej 

analizie i stanowi ona obraz stopnia ich realizacji. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/432/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na 2021 rok 

Przyjęty przez Radę Miejską w Tarnowie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na 2021 

rok jest wypełnieniem zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program stanowi spójny strategiczny plan działań, 

wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Celem głównym Programu jest zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na 

terenie miasta. Realizowane w ramach Programu działania obejmowały cztery obszary: 

zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

podniesienie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli 

podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2021 roku podjęto szereg działań określonych w zapisach Programu, które służyły 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie takich jak: 

zorganizowanie X edycji Kampanii „Biała Wstążka”. Hasłem przewodnim kampanii były 

słowa „Przerywam milczenie i walczę o siebie”, 

organizacja szkoleń i warsztatów, mających na celu podnoszenie kwalifikacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

opracowanie i realizacja grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie, 

realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego oraz projektu socjalnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

zainicjowanie przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 43 

„Niebieskich Kart” oraz monitorowanie 241 rodzin, w których prowadzona była  

w 2021 roku procedura „Niebieskie Karty”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/433/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano wielkość dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów zgodnie ze 

sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 r. Ponadto zaktualizowano tabelę główną: 

dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2021 r., deficyt budżetowy, spłatę długu w 

2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925416,uchwala-nr-xlviii4322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-prog.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925416,uchwala-nr-xlviii4322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-prog.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925416,uchwala-nr-xlviii4322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-prog.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925417,uchwala-nr-xlviii4332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925417,uchwala-nr-xlviii4332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925417,uchwala-nr-xlviii4332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
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Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,  

Integracja e-usług w informacji przestrzennej, 

Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/434/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/435/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany porozumienia z Powiatem Tarnowskim dotyczącego przyznawania 

Nagrody im. Tadeusza Tertila 

Organizowany konkurs odbywał się na nowych zasadach. Nagrody w przedmiotowym 

konkursie wręczono laureatom podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady 

Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października 2021 r.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/436/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Tarnowie w rejonie ulic Czerwonych Klonów i R. Traugutta 

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w Tarnowie w rejonie ulic Czerwonych Klonów i R. Traugutta. 

Uchwalenie zmiany planu kończy procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą  

 nr XXXVI/334/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic 

Czerwonych Klonów i R. Traugutta. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLVIII/437/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie finansowania 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa i działań wskazanych przez Rady Osiedli 

Wysokość środków na budżet obywatelski reguluje ustawa o samorządzie gminnym.  

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2021 r .  

1 Prowadzenie 

Międzyosiedlowych 

Centrów Aktywności 

Senioralnej 2021 

WZP  W trakcie 

realizacji 

W związku z wystąpieniem stanu 

epidemii realizacja zadania 

została ustalona na okres 

01.07.2021 r. - 30.06.2022 r.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925420,uchwala-nr-xlviii4342021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925420,uchwala-nr-xlviii4342021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925428,uchwala-nr-xlviii4352021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-porozu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925428,uchwala-nr-xlviii4352021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-porozu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925428,uchwala-nr-xlviii4352021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-porozu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925479,uchwala-nr-xlviii4362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejsc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925479,uchwala-nr-xlviii4362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejsc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925479,uchwala-nr-xlviii4362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejsc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925487,uchwala-nr-xlviii4372021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-ape.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925487,uchwala-nr-xlviii4372021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-ape.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925487,uchwala-nr-xlviii4372021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-ape.html
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2 Remont 

ogólnodostępnego boiska 

przy Szkole Podstawowej 

nr 14 

WIM W trakcie 

realizacji 

Zadanie częściowo zrealizowane. 

W związku  

z wystąpieniem okoliczności 

uniemożliwiających terminowe 

zakończenie zadania wystąpienie 

awarii sieci kanalizacyjnej 

przechodzącej przez pole boiska 

oraz opóźnienia w dostawie 

materiałów maty amortyzacyjnej 

oraz trawy syntetycznej, zadanie 

zostało umieszczone w wykazie 

wydatków niewygasających. 

3 Bezpieczny plac zabaw 

(Mościce - plac K. Ożgi) 

WIM W trakcie 

realizacji 

Opracowano dokumentację 

projektową budowy placu zabaw 

przy ul. Racławickiej na terenie 

Skweru Kazimierza Ożgi. 

Zadanie przeniesione do 

realizacji w 2022 r. 

4 Strefa rekreacji 

Terlikówka (etap II). 

Boisko sportowe 

Terlikówka do piłki 

siatkowej, koszykowej, 

badmintona i lodowisko  

WIM W trakcie 

realizacji 

Opracowano dokumentację 

projektową na boisko wraz  

z parkingiem. Brak zgody 

Konserwatora Zabytków na 

realizację zadania z uwagi na 

lokalizację inwestycji. Zadanie 

przeniesione do realizacji  

w 2022 r. 

5 Wymiana nawierzchni 

boiska ze sztuczną trawą 

przy Szkole Podstawowej 

nr 20 w Tarnowie 

WIM Zrealizowano   

6 Park Ninja i boisko do 

siatkówki plażowej   w 

Parku Biegowym 

Marcinka 

WIM W trakcie 

realizacji  

Opracowano dokumentację 

projektową parku Ninja i boiska 

do siatkówki plażowej w Parku 

Biegowym Marcinka na działce 

nr 2/27 obr.301 w Tarnowie. 

Zadanie częściowo zrealizowane, 

podczas realizacji inwestycji 

nastąpiło opóźnienie 

spowodowane warunkami 

atmosferycznymi co 

spowodowało, że zadanie zostało 

umieszczone w wykazie 

wydatków niewygasających. 

7 Centrum Systemowego 

Rozwoju dzieci i 

młodzieży 

WE  W trakcie 

realizacji 

Wybrano wykonawcę - 

Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży KANA. Zadanie 

realizowano w 2021 r. oraz 

będzie kontynuowane  

w 2022 r.  
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8 Klub Zdrowej Mamy   i 

Dziecka 2021 

WZP W trakcie 

realizacji 

W związku z wystąpieniem stanu 

epidemii realizacja zadania 

została ustalona na okres 

01.07.2021 r. - 30.06.2022 r.  

9 PUMP TRACK Marcinka WIM W trakcie 

realizacji  

Opracowano dokumentację 

projektową toru rowerowego 

typu pumptrack o nawierzchni 

asfaltowej na terenie parku 

biegowego Marcinka  

w Tarnowie. Zadanie 

przeniesione do realizacji  

w 2022 r. 

10 Sport, Zabawa, Rekreacja 

na Grabówce 

(ogólnodostępny plac   i 

boisko - ul. Krupnicza) 

WIM Inwestycja 

zaniechana 

We wskazanej w lokalizacji jest 

za mało miejsca na kompleks 

boisko i plac zabaw 

11 Festiwal Smaku i Kultury 

Świata 

WKL 

TCK 

Zrealizowano   

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr XLVIII/438/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Żabno porozumienia dotyczącego 

powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego 

domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

Podpisanie porozumienia było odpowiedzią na prośbę Gminy Żabno. Po wzajemnym 

uzgodnieniu treści porozumienia, przedłożono dokumenty Radzie Gminy Żabno oraz Radzie 

Miejskiej w Tarnowie. W dniu 26 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Żabno a Gminą Miasta 

Tarnowa zostało zawarte porozumienie dotyczące kierowania mieszkańców Gminy Żabno do 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” (typ A i C), znajdującego się  

w Tarnowie przy ul. Piotra Skargi 29a. Na podstawie zawartego porozumienia do 

Środowiskowego Domu Samopomocy zostały skierowane dwie osoby.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLIX/439/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w 

roku 2021 

Do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2021 Rada Miejska w 

Tarnowie desygnowała następujące osoby:  

P. Agnieszkę Danielewicz, 

P. Kingę Klepacką,  

P. Annę Krakowską,  

P. Marka Ciesielczyka. 

Prezydent Miasta Tarnowa do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 

2021 desygnował:  

P. Krystynę Latałę,  

P. Annę Śliwińską,  

P. Piotra Kopę,  

P. Marcina Sobczyka. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925489,uchwala-nr-xlviii4382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925489,uchwala-nr-xlviii4382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925489,uchwala-nr-xlviii4382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925489,uchwala-nr-xlviii4382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1925489,uchwala-nr-xlviii4382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-22-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945199,uchwala-nr-xlix4392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-desygnowania-osob-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945199,uchwala-nr-xlix4392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-desygnowania-osob-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945199,uchwala-nr-xlix4392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-desygnowania-osob-d.html
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Komisja odbyła posiedzenie 18 czerwca 2021 r., na którym zarekomendowała Prezydentowi 

Miasta Tarnowa 7 osób spełniających warunki do przyznania stypendiów artystycznych  

w 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/440/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie przyznania nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 

W 2021 roku przyznane zostały Nagrody:  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  

za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,  

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”,  

Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub 

upowszechniania kultury, 

Nagroda „Nadzieja Roku”. 

Kapituła Nagród w składzie :  

P. Jakub Kwaśny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, 

P. Marek Ciesielczyk – Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady 

Miejskiej w Tarnowie, 

P. Agnieszka Kawa – Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Komunikacji Społecznej, 

P. Rafał Balawejder - członek Rady Kultury, 

P. Bartłomiej Bałut - członek Rady Kultury, 

P. Adam Bartosz - członek Rady Kultury, 

P. Tomasz Kapturkiewicz - członek Rady Kultury, 

P. Krystyna Latała - członek Rady Kultury, 

P. Ewa Łączyńska-Widz - członek Rady Kultury, 

P. Dorota Omylska-Bielat - członek Rady Kultury, 

P. Marcin Sobczyk – członek Rady Kultury, 

P. Ewa Stańczyk - członek Rady Kultury, 

P. Andrzej Szpunar - członek Rady Kultury, 

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski oraz 

zaproponowała kandydatów do poszczególnych kategorii Nagród: 

do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – P. Magdalenę Burdzyńską, 

do Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury –  

P. Lidię Jaźwińską, 

do Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” – Browar Trzech Kumpli, 

do Nagrody Honorowej – P. Bogdanę Ligęzę-Drwal, 

do Nagrody „Nadzieja Roku” – P. Milenę Łącką. 

Laureatów Nagród Miasta Tarnowa poinformowano o przyznanych wyróżnieniach. 

Nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 25 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze Letnim, 

podczas Gali wręczenia Nagród Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/441/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Tarnowa na lata 2021-2025 

Główne założenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Tarnowa na lata 2021-2025 to działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych jak największej grupy osób zgłaszających problem mieszkaniowy. Gmina 

Miasta Tarnowa dąży do systematycznego rozwiązywania problemów mieszkaniowych 

lokalnej społeczności przede wszystkim poprzez: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945203,uchwala-nr-xlix4402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-m.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945203,uchwala-nr-xlix4402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-m.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945203,uchwala-nr-xlix4402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-m.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945207,uchwala-nr-xlix4412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945207,uchwala-nr-xlix4412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945207,uchwala-nr-xlix4412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wieloletniego-progr.html
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zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających niskie dochody 

przez wynajem lokali na czas nieoznaczony lub wynajem lokali przeznaczonych do remontu 

wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy, 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających bardzo niskie 

dochody przez najem socjalny lokali, 

zapewnianie lokali zamiennych, 

wspomaganie zamian mieszkań pomiędzy najemcami, 

realizację wyroków sądowych, w których sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy 

najmu socjalnego lokalu.  

W celu realizacji powyższych zadań planuje się m.in. zwiększenie liczby pustostanów do 

zagospodarowania poprzez systematyczną weryfikację wolnych lokali znajdujących się 

w zasobie, czy też działania ukierunkowane na odzyskiwanie lokali w przypadku zajmowania 

ich przez osoby nieuprawnione. Ponadto w 2024 r. Gmina Miasta Tarnowa zakłada 

zwiększenia rotacyjności lokali mieszkalnych poprzez okresową weryfikację spełniania przez 

najemcę kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem 

lokalu, co zostało zapisane w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa, a wynika bezpośrednio z ustawy o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

W programie określono również zasady polityki czynszowej, co pozwala na ustalanie stawek 

czynszu za najem lokali mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami polityka czynszowa 

ma zmierzać do ustalenia stawek czynszu na wysokości pozwalającej na utrzymanie zasobu 

mieszkaniowego Gminy na zadawalającym poziomie technicznym i estetycznym. 

Większość założeń programu realizowana jest przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 

w Tarnowie, która to Spółka sprawuje zarząd mieszkaniowym zasobem Gminy. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała nr XLIX/442/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta 

Tarnowa  

w rejonie ul. Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów oraz drogi krajowej 

nr 94 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,  

w rejonie ul. Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów oraz drogi krajowej nr 

94. 

Uchwalenie planu kończy procedurę planistyczną rozpoczętą 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 miasta 

Tarnowa, obejmującego teren pomiędzy drogą krajową nr 94, wschodnią i południową 

granicą miasta oraz ulicą Tuchowską. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/443/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie, 

Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 

zdrowej atmosferze, 

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945212,uchwala-nr-xlix4422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-miejscowego-planu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945212,uchwala-nr-xlix4422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-miejscowego-planu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945212,uchwala-nr-xlix4422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-miejscowego-planu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945212,uchwala-nr-xlix4422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-miejscowego-planu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945212,uchwala-nr-xlix4422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-miejscowego-planu-z.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945216,uchwala-nr-xlix4432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945216,uchwala-nr-xlix4432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945216,uchwala-nr-xlix4432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
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Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021, 

Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/444/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/445/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. 

przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tarnowa i 

zwrotu określonej części opłaty 

95 przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia od opłaty koncesyjnej za sprzedaż napojów 

alkoholowych, którzy z powodów ograniczeń związanych z pandemią nie mogli prowadzić 

działalności. Łączna kwota zwolnień wyniosła 199.326,00 zł.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr XLIX/446/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie 

wód opadowych i roztopowych 

W 2021 r. podpisano 76 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu 

gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Wypłacono 107.823,51 zł dotacji. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/447/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy 

pomnikach przyrody w Tarnowie 

W 2021 r. dokonano pielęgnacji 4 drzew objętych ochroną pomnikową. Były to: 2 lipy 

drobnolistne o obw. 207,261 cm oraz 2 dęby szypułkowe o obw. 409,26 cm rosnące na 

terenie działki nr 3/20 obr. 326 przy ul. Pszennej w Tarnowie. Zakres prac obejmował między 

innymi usunięcie tzw. posuszu i przeprowadzenie cięć korygujących, założenie 1 

elastycznego wiązania opasowego w koronie drzewa, 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 Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/448/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tarnowa do Stowarzyszenia Aglomeracja 

Tarnowska  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945228,uchwala-nr-xlix4442021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945228,uchwala-nr-xlix4442021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945234,uchwala-nr-xlix4452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-oplaty.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945234,uchwala-nr-xlix4452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-oplaty.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945234,uchwala-nr-xlix4452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-oplaty.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945234,uchwala-nr-xlix4452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-oplaty.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945234,uchwala-nr-xlix4452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-zwolnienia-z-oplaty.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945254,uchwala-nr-xlix4462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945254,uchwala-nr-xlix4462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945254,uchwala-nr-xlix4462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945254,uchwala-nr-xlix4462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945263,uchwala-nr-xlix4472021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945263,uchwala-nr-xlix4472021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945263,uchwala-nr-xlix4472021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-uzgodnienia-prac-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945266,uchwala-nr-xlix4482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945266,uchwala-nr-xlix4482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945266,uchwala-nr-xlix4482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-przystapienia-gminy.html
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Gmina Miasta Tarnowa przystąpiła do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sierpniu 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/449/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego 

W związku z tym, iż w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa w art. 7 wprowadzono zmianę ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w której wskazano, iż rada gminy określa, w 

drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego, Rada Miejska w Tarnowie uchwaliła wzór wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/450/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w 

sprawie udzielenia Gminie Tarnów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego 

W dniu 30 czerwca 2021 r. została zawarta umowa dotacji, na mocy której Gmina Miasta 

Tarnowa przekazała Gminie Tarnów pomoc finansową w postaci dotacji celowej w kwocie 

14.983,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartą umową dotacji w 

terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/451/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Tarnów  

a Gminą Miasta Tarnowa w sprawie powierzenia zadania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne Gminy Miasta 

Tarnowa i Gminy Tarnów w sprawie realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego. Na mocy zawartego porozumienia międzygminnego autobusy komunikacji 

miejskiej w Tarnowie od dnia 1 lipca 2021 roku obsługują miejscowość (sołectwo) Biała  

w Gminie Tarnów. Porozumienie międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony  

z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem czteromiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr XLIX/452/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta w obszarach miejskiej gospodarki 

odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło 

Powyższa uchwała została uchylona uchwałą nr LXI/605/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie kierunków działania 

Prezydenta Miasta w obszarach miejskiej gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło. 

Uchwała została uchylona. 

 

Uchwała nr XLIX/453/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Tarnowa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945270,uchwala-nr-xlix4492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945270,uchwala-nr-xlix4492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945270,uchwala-nr-xlix4492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945283,uchwala-nr-xlix4502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-gminie-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945283,uchwala-nr-xlix4502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-gminie-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945283,uchwala-nr-xlix4502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-gminie-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945283,uchwala-nr-xlix4502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-udzielenia-gminie-t.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945291,uchwala-nr-xlix4512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945291,uchwala-nr-xlix4512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945291,uchwala-nr-xlix4512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945291,uchwala-nr-xlix4512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945291,uchwala-nr-xlix4512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945295,uchwala-nr-xlix4522021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-kierunkow-dzialania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945295,uchwala-nr-xlix4522021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-kierunkow-dzialania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945295,uchwala-nr-xlix4522021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-kierunkow-dzialania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945301,uchwala-nr-xlix4532021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1945301,uchwala-nr-xlix4532021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
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Organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną SALUS  

w Tarnowie, złożył skargę na działalność Urzędu Miasta Tarnowa, a konkretnie – na 

nierzetelne postępowanie pracowników Urzędu Miasta Tarnowa w związku ze skierowanym 

wezwaniem o nienależnym pobraniu subwencji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

w odniesieniu do Niepublicznej Poradni za 2016 r. na kwotę 40.735,26 zł. Skarżący 

podkreślił, że nie otrzymał żadnych pieniędzy w 2016 r., a wczesne wspomaganie prowadzi 

dopiero od  

1 stycznia 2017 r. Nieprawidłowości wyniknęły z niewłaściwego wprowadzenia danych do 

Systemu Informacji Oświatowej na skutek sugestii pracownika Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Tarnowa.  

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie  

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2017 r., w szczególności 

– prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem 

danych stanowiących podstawę do naliczania Gminie Miasta Tarnowa części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2017 r., stwierdzono wykazanie błędnych danych w systemie informacji 

oświatowej (SIO). W sprawozdaniu z audytu wskazano placówki oświatowe, odnośnie 

których takie błędy stwierdzono. Wg audytora zewnętrznego, w przypadku Niepublicznej 

Poradni, nieprawidłowości te skutkowały zawyżeniem otrzymanej subwencji oświatowej na 

2017 r.  

o kwotę 40.735,26 zł. Przyczyną zawyżenia subwencji było ujęcie 9 dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w 2016 r., chociaż Poradnia Niepubliczna rozpoczęła 

prowadzenie tej działalności od 1 stycznia 2017 r. Zawyżoną kwotę subwencji oświatowej 

Gmina Miasta Tarnowa musiała w efekcie zwrócić jako nienależnie pobraną. Na tej 

podstawie ustalono w Urzędzie Miasta Tarnowa, że nie ma podstaw do wszczęcia 

postępowania administracyjnego  

w sprawie określenia należnej do zwrotu dotacji oświatowej, obejmującego rok 2016, co 

oznacza, że po stronie Fundacji nie istnieje obowiązek zapłaty zaległości. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji po zbadaniu sprawy, uznała skargę za bezzasadną, a Rada Miejska  

w Tarnowie, podzieliła jej opinię podejmując stosowną uchwałę. Skarżący został 

poinformowany o sposobie załatwienia skargi, jak również pouczony o treści art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego, w myśl którego w przypadku ponowienia skargi bez 

wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/454/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnowa za rok 2020 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Debata dotycząca Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2020 rok odbyła się podczas L sesji 

Rady Miejskiej w Tarnowie. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego po zakończeniu debaty, nie udzielono 

Prezydentowi Miasta Tarnowa wotum zaufania za rok 2020.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr L/455/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tarnowa wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958614,uchwala-nr-l4542021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-wotum-zaufania-dla-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958614,uchwala-nr-l4542021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-wotum-zaufania-dla-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958617,uchwala-nr-l4552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958617,uchwala-nr-l4552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958617,uchwala-nr-l4552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spraw.html
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Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy gminy przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: 

w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym: 

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, 

sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym: sprawozdanie 

finansowe gminy za dany rok budżetowy. 

W przypadku Gminy Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa przedłożył Radzie 

Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wszystkie opisane powyżej 

dokumenty, w ustawowo zakreślonych terminach. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/456/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa za rok 2020 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miejska w Tarnowie, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2020, sprawozdaniem 

finansowym Gminy Miasta Tarnowa za rok 2020, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2020, informacją  

o stanie mienia Gminy Miasta Tarnowa i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Tarnowie, zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, udzieliła Prezydentowi 

Miasta Tarnowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 

2020. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr L/457/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata  

2021-2025 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2021-2025 

został przyjęty przez Radę Miejską w Tarnowie w dniu 24 czerwca 2021 r., zgodnie z 

zapisami art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, który stanowi, że do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Program ma na celu wyznaczenie kierunku polityki społecznej poświęconej osobom  

z niepełnosprawnościami zagrożonym wykluczeniem i marginalizacją. Jest niezbędnym 

dokumentem przy pozyskiwaniu dla Miasta dodatkowych środków finansowych z programów 

celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych źródeł. 

Skierowany jest przede wszystkim do niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa oraz ich 

rodzin i opiekunów.  

Pierwszą częścią Programu jest diagnoza tarnowskiego środowiska osób niepełnosprawnych. 

Następnie określono cel strategiczny Programu oraz przedstawiono 7 celów szczegółowych  

i zadania umożliwiające ich realizację w następujących obszarach: prawa osób 

niepełnosprawnych, opieka i rehabilitacja medyczna, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych, zabezpieczenie społeczne, edukacja, likwidacja barier, dostęp do kultury, 

sportu, turystyki i rekreacji. Część zadań sprecyzowanych dla każdego celu szczegółowego 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958618,uchwala-nr-l4562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-absoluto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958618,uchwala-nr-l4562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-absoluto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958618,uchwala-nr-l4562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-absoluto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958620,uchwala-nr-l4572021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-programu-dzialan-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958620,uchwala-nr-l4572021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-programu-dzialan-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958620,uchwala-nr-l4572021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-programu-dzialan-na.html
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jest kontynuacją działań ujętych w czterech poprzednich edycjach Programu. Nowe zadania 

uwzględniają aktualne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz dostępne nowe formy 

wsparcia. 

Program finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Funduszu Solidarnościowego, budżetu Gminy Miasta Tarnowa, Funduszu Pracy, budżetu 

państwa, wkładu własnego organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego oraz pracodawców sektora prywatnego i spółdzielczego, a 

także funduszy europejskich.  

Działania przyjęte w Programie są zgodne z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Karta 

Praw Osób Niepełnosprawnych, a także z uchwaloną w lutym 2021 r. Rządową Strategią na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/458/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

średnich cen jednostek paliw w Gminie Miasta Tarnowa dla zwrotu kosztów przewozu 

niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców 

Na mocy art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Gmina Miasta 

Tarnowa jest zobligowana do określenia na każdy rok szkolny średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście. Stawka ta jest wykorzystywana do obliczania kosztów jednorazowego przewozu 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół oraz zwrotu rodzicom tych kosztów przez 

Gminę Miasta Tarnowa. 

Średnie ceny paliw zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych ze stacji paliw 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/459/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa 

 

Wynajem lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miasta Tarnowa w 2021 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

2021 r. 

1. Liczba wniosków złożonych w danym roku : 

- o wynajem lokalu na czas nieoznaczony 

- o najem socjalny lokali  

 

96 

45 

2. 

 

Liczba osób umieszczonych na listach osób uprawnionych do: 

- wynajmu lokalu na czas nieoznaczony 

- najmu socjalnego lokalu 

 

45 

16 

3. 

 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych w trybie szczególnym 

/uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony/ 

 

7 

4. Ilość skierowań do zawarcia umowy wynajmu lokalu wydanych  

w danym roku 

15 

5. 

 

Skreślenia z list z uwagi na nie spełnianie kryteriów uchwały przy 

ponownej weryfikacji przed skierowaniem do wynajmu lokalu 

 

8 

 

W dniu 27 maja 2021 r. opracowano listy osób uprawnionych do wynajmu lokali 

mieszkalnych  

z zasobów Gminy na których ujęto 61 wnioskodawców. Ponadto 7 wnioskodawców uzyskało 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958622,uchwala-nr-l4582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-srednich-cen-jednos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958622,uchwala-nr-l4582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-srednich-cen-jednos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958622,uchwala-nr-l4582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-srednich-cen-jednos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958624,uchwala-nr-l4592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958624,uchwala-nr-l4592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958624,uchwala-nr-l4592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
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uprawnienie do otrzymania lokalu na czas nieoznaczony w trybie szczególnym (osoby te nie 

są objęte listami). 

Na koniec 2021 r. na wynajem lokalu na czas nieoznaczony oczekuje łącznie 171 

wnioskodawców ujętych na listach osób uprawnionych do wynajmu takiego lokalu 

(1 uprawniony w 2016 r., 1 uprawniony w 2017 r., 30 uprawnionych w 2018 r., 

78 uprawnionych w 2019 r., 24 uprawnionych w 2020 r. i 37 uprawnionych w 2021 r.). 

Natomiast na najem socjalny lokalu oczekuje łącznie 158 wnioskodawców ujętych na listach 

osób uprawnionych do najmu takiego lokalu (1 uprawniony w 2010 r., 1 uprawniony 

w 2014 r.,11 uprawnionych w 2015 r., 19 uprawnionych w 2016 r., 24 uprawnionych w 

2017 r., 32 uprawnionych w 2018 r., 35 uprawnionych w 2019 r., 20 uprawnionych w 2020 r. 

i 15 uprawnionych w 2021 r.).  

Do końca 2021 r. zrealizowano łącznie 8 wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony z tytułu niskich dochodów i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 

i 4 wnioski w trybie szczególnym oraz 3 wnioski o najem socjalny lokalu z tytułu bardzo 

niskich dochodów i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W 2021 r. 8 osób skreślono  

z list uprawnionych z tytułu niespełniania kryteriów w/w uchwały przy ponownej weryfikacji 

przed skierowaniem do wynajmu lokalu.  

W 2021 r. wpłynęło łącznie 141 wniosków, z czego 96 o wynajem lokalu na czas 

nieoznaczony, a 45 o najem socjalny lokalu. 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 jest 45 

wnioskodawców.  

Podsumowując na koniec 2021 r. na wynajem lokalu na czas nieoznaczony oczekiwało 

łącznie 

216 wnioskodawców, a na najem socjalny lokalu 158 wnioskodawców. 

Ponadto lokale na czas nieoznaczony wynajmowane są również jako lokale zamienne na 

rzecz rodzin zamieszkujących w budynkach komunalnych np. przeznaczonych do remontu, 

wyburzenia 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 roku 2021 wydano 

1 skierowanie do objęcia tej kategorii lokalu z tytułu zapewnienia lokalu w związku z klęską 

żywiołową.  

Osoby, które uzyskały uprawnienie do najmu socjalnego lokalu 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, ale również ich metraż czy też porozumienia z wierzycielami.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych 

wynosiła 93. W 2021 roku wpłynęło 27 wyroków eksmisyjnych, przy czym zrealizowano 15 

wyroków. Tym samym do realizacji na koniec 2021 r. pozostało 105 wyroków orzekających 

eksmisję, 

z czego 90 z prawem oraz 15 bez prawa do najmu socjalnego lokalu.  

Zapisy w/w uchwały określają również zasady postępowania w przypadku zamian lokali oraz 

w zakresie regulacji tytułów prawnych do lokali należących do Gminy. 

W 2021 r. wpłynęły 2 wnioski o zamianę na inne większe lokale będące w dyspozycji Gminy, 

2 wnioski o zamianę lokali pomiędzy stronami oraz 1 wniosek o zamianę lokalu na mniejszy. 

Rozpatrzono i pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski o zamianę lokali między stronami. 

Od miesiąca października 2019 r. oferty do Banku Zamiany Mieszkań między stronami 

zamieszcza się na stronie internetowej Miasta. W 2021 r. sporządzono 4 oferty. 

Przeprowadzenie zamiany lokali pomiędzy najemcami realizowane jest na zgodny wniosek 
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najemców. Koszty związane z remontami zamienianych lokali ponoszą zainteresowani 

zamianą. 

W zakresie regulacji tytułów prawnych wpłynęło 5 wniosków osób ubiegających się o 

zawarcie umowy najmu na zajmowane bez tytułu prawnego lokale mieszkalne, z czego jeden 

został rozpatrzony odmownie, 3 rozpatrzone pozytywnie, 1 sprawa pozostała do rozpatrzenia 

w 2022 r. Wpłynął również 1 wniosek o przywrócenie tytułu prawnego osobom, którym 

wypowiedziano najem z uwagi na zadłużenie, a które spłaciły zadłużenie oraz wpłaciły kaucje 

za lokal. Wniosek ten pozostał do rozpatrzenia w 2022 r. 

O uznanie wstąpienia w najem lokalu po zmarłym najemcy wpłynęło 31 wniosków, 

z czego uznano 21 wstąpień w najem, 2 wnioski rozpatrzono odmownie, a 8 wniosków 

pozostało do rozpatrzenia.  

W 2021 r. kontynuowano wynajem lokali mieszkalnych „za remont”. Wynajem lokali w tej 

formule cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta, którzy mają zbyt 

małe środki finansowe na zakup lokalu, ale dysponują wystarczającą kwotą na wykonanie 

remontu lokalu we własnym zakresie i legitymują się odpowiednimi dochodami, które zostały 

określone w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa.  

Należy zaznaczyć, że uruchomienie powyższego programu w sposób pośredni wpłynęło  

na realizację uprawnień do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez 

wynajem na ich rzecz lokali przeznaczonych do remontu wykonywanego we własnym 

zakresie i na koszt przyszłego najemcy. W 2021 r. na rzecz osób uprawnionych do wynajmu 

lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy wynajęto w tej formule 19 lokali. 

Wynajem lokali w tej formie będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

Podsumowując na udzielenie pomocy mieszkaniowej od Gminy na koniec 2021 r. oczekiwało 

248 gospodarstw domowych uprawnionych do najmu socjalnego z tytułu realizacji wyroków 

eksmisyjnych i najmu takich lokali w związku z osiąganiem bardzo niskich dochodów 

i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, 171 gospodarstw domowych uprawnionych do 

wynajmu lokalu na czas nieoznaczony z tytułu osiągania niskich dochodów i 

niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz 45 osób uprawnionych w trybie 

szczególnym zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmu lokali. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/460/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Dokumentacje drogowe,  

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Społecznego SP. z 

o.o. w Tarnowie zmiana - Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Tarnowie – budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C), 

Prace interwencyjne – AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ, 

Ponadnarodowa mobilność uczniów, 

Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 

0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów, 

Remont drogi gminnej nr 200878 K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II  

w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów,  

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958629,uchwala-nr-l4602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958629,uchwala-nr-l4602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958629,uchwala-nr-l4602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
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Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza  

i Klikowskiej.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/461/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/462/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich zbywania, nabycia 

i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągnięcia długoterminowych 

kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

Nastąpił podział kwoty planowanych do emisji obligacji komunalnych na trzy serie w celu 

uproszczenia obliczenia kwot naliczonej amortyzacji przy corocznym częściowym wykupie 

obligacji. Miasto dokonało wyboru emitenta spośród ofert firm, które przedłożyły propozycję 

emisji obligacji, w tym wysokość marży i terminy ich wykupu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/463/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do Rady Osiedla nr 16 „Zielone” w Tarnowie i powołania 

Miejskiej Komisji Wyborczej 

W wyborach do Rad Osiedli Gminy Miasta Tarnowa, które odbyły się 27 września 2020 roku 

– nie zostały przeprowadzone wybory w obszarze obejmującym Osiedle nr 16 „Zielone”, ze 

względu na to, że liczba kandydatów nie była większa niż statutowa liczba członków tej 

Rady. Po upływie 6 miesięcy - Rada Miejska w Tarnowie zarządziła na dzień 10 października  

2021 r. wybory do Rady Osiedla nr 16 „Zielone”. Rada Miejska w Tarnowie określiła 

kalendarz wyborczy oraz powołała sześcioosobową Miejską Komisję Wyborczą.  

W wyborach do Rady Osiedla nr 16 „Zielone” w Tarnowie, zarządzonych na dzień  

10 października 2021 r. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 15 kandydatów na 

członków Rady Osiedla. Wobec powyższego w Radzie Osiedla nr 16 „Zielone” w Tarnowie 

nie przeprowadzono wyborów ze względu na to, że liczba kandydatów nie była większa niż 

statutowa liczba członków tej Rady. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr L/464/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

związane z remontem muru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. 

Bernardynów zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej 13 w Tarnowie 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958633,uchwala-nr-l4612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958633,uchwala-nr-l4612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958637,uchwala-nr-l4622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji-ko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958637,uchwala-nr-l4622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji-ko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958637,uchwala-nr-l4622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji-ko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958644,uchwala-nr-l4632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958644,uchwala-nr-l4632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958644,uchwala-nr-l4632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958645,uchwala-nr-l4642021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958645,uchwala-nr-l4642021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958645,uchwala-nr-l4642021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958645,uchwala-nr-l4642021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-.html
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Dotacja została udzielona na remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. 

Bernardynów w kwocie 50.000 zł. Zgodnie z zakresem prac konserwatorskich oraz pod 

nadzorem Konserwatora Zabytków został wykonany remont wewnętrzny i zewnętrzny muru 

wzdłuż ulicy Franciszkańskiej. Wnioskodawca przedstawił sprawozdanie z wykonania prac. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr L/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa odwołała ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Dawida Solaka. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała nr L/466/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

W dniu 6 lipca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tarnowskiego 

TBS Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału Gmina Miasta Tarnowa objęła 14 066 udziałów 

pokrywając je gotówką w kwocie 4.896.625 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa) oraz aportem w postaci prawa własności nieruchomości położonej 

w Tarnowie u zbiegu ulicy Jarej i Błotnej w obrębie nr 262 będącej zabudowaną działką nr 

3/8 o powierzchni 1,4645 ha i wartości 2.136.375 zł. Kwota dokapitalizowania została 

przeznaczona na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji stanowiącej budynek 

mieszkalny wielorodzinny obejmujący 50 mieszkań i 44 miejsca postojowe przy ul. 

Sportowej 7B w Tarnowie. Aport rzeczowy natomiast będzie stanowić część wkładu 

własnego przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego obejmującego budowę sześciu 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej - Błotnej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/467/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Zatwierdzono projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Miasta Tarnowa, stanowiący załącznik do uchwały nr XXXIV/310/2020 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Zmiana ta podyktowana 

była koniecznością dostosowania treści Regulaminu do zmiany przepisów ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonanej ustawą z 

dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy nowelizującej rady gmin zostały zobowiązane do 

dostosowania treści Regulaminu do nowych przepisów w terminie do 19 września 2021 r. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Regulamin został 

przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, jakim jest Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Organ ten w swoim postanowieniu z dnia 23 lipca 2021 r. pozytywnie zaopiniował projekt 

zmian przedmiotowego Regulaminu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958649,uchwala-nr-l4652021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958649,uchwala-nr-l4652021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958652,uchwala-nr-l4662021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958652,uchwala-nr-l4662021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958652,uchwala-nr-l4662021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-objecia-udzialow-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
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Uchwała nr L/468/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

zawieszenia współpracy pomiędzy Radą Miasta Tarnopol (Ukraina) a Gminą Miasta 

Tarnowa (Rzeczpospolita Polska) 

W lipcu 2021 r. treść uchwały wraz z uzasadnieniem została wysłana do Tarnopola (wersja 

polska i ukraińska – tłumaczenie przysięgłe), po czym współpraca została zawieszona. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/469/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tarnowa 

Skarga na działalność Prezydenta Miasta Tarnowa dotyczyła braku odpowiedzi na pismo 

mieszkanki w sprawie obniżenia kosztów utrzymania zajmowanego przez Nią mieszkania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie, po przeprowadzonym 

postepowaniu wyjaśniającym ustaliła, że pismo Skarżącej, adresowane do Prezydenta Miasta 

Tarnowa – zostało przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencjami - Miejskiemu 

Zarządowi Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie, ponieważ mieszkanie znajduje się w budynku 

stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, a MZB Sp. z o. o. jest zarządcą 

wspomnianej nieruchomości. Spółka udzieliła Skarżącej pisemnej odpowiedzi. Ponieważ 

zarzut nie udzielenia odpowiedzi na pismo nie znalazł potwierdzenia, Rada Miejska  

w Tarnowie, podzielając opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała skargę za 

bezzasadną. Skarżąca została poinformowana o sposobie załatwienia skargi, jak również 

pouczona o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego 

w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w 

aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr L/470/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania i odbierania tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Tarnowa 

Zgodnie z treścią w/w uchwały, Honorowi Obywatele Miasta Tarnowa mają możliwość 

rezygnacji z przyznanego im wyróżnienia. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LI/471/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata  

2021 – 2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych, oraz dochody i wydatki roku 2023, dochody majątkowe 

roku  

2024 – 2028. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, 

Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury, 

Dokumentacje drogowe, 

Budowa boiska na Tertilówce, 

Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00 do km 0+234,65 i odc. II  

w km 0+278,40-0+750,10 (nowy Świat) w Tarnowie – zmiana zadania: Remont drogi 

gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 

0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958658,uchwala-nr-l4682021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zawieszenia-wspolpr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958658,uchwala-nr-l4682021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zawieszenia-wspolpr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958658,uchwala-nr-l4682021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-zawieszenia-wspolpr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958664,uchwala-nr-l4692021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958664,uchwala-nr-l4692021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958665,uchwala-nr-l4702021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958665,uchwala-nr-l4702021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958665,uchwala-nr-l4702021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1971778,uchwala-nr-li4712021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lipca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1971778,uchwala-nr-li4712021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lipca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1971778,uchwala-nr-li4712021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lipca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
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Budowa połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską  

w Tarnowie, 

Dokumentacje drogowe, 

Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LI/472/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/473/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. W roku 2022 zaktualizowano dochody, wydatki oraz 

przychody,  

w 2023 roku dochody i wydatki, w 2027 roku wydatki oraz rozchody.  

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, 

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa, 

Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe, 

Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową  

ul. Tuchowskiej do granic miasta, 

Remont drogi gminnej nr 200878 K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w 

km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów, 

Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25, 

Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z 

poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I: rozbudowa 

ulicy Spokojnej, 

Modernizacja ul. Garbarskiej, 

Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu,  

Ponadnarodowa mobilność uczniów po zmianie: Kompetencje i kreatywność  

w mobilnej Akademii Umysłu, 

Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. 

Komunalnej, 

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. Z o.o. budowa budynku mieszkalnego 

Krzyska, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1971780,uchwala-nr-li4722021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lipca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1971780,uchwala-nr-li4722021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lipca-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988355,uchwala-nr-lii4732021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988355,uchwala-nr-lii4732021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988355,uchwala-nr-lii4732021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie, 

Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa, 

Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej, 

Projekty remontów mostów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu  

ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 

(w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto 

Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w 

tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto 

Tarnów,  

Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa kanalizacji deszczowej na  

ul. Jesionowej, 

Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego  

w 2022 r., 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej, 

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o.o. – remont 31 pustostanów.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/474/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/475/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Tarnowie  

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Prezydent Miasta Tarnowa zaskarżył uchwałę nr XLIX/452/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta w obszarach 

miejskiej gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie. Rada Miejska nie uwzględniła skargi w ramach tzw. 

autokontroli (na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w związku z powyższym miała obowiązek 

udzielenia odpowiedzi na skargę czyli odniesienia się do zarzutów w skardze. Wobec 

powyższego, w celu zapewnienia reprezentacji Rady Miejskiej w Tarnowie w 

przedmiotowym postępowaniu sądowo – administracyjnym udzieliła radcy prawnemu 

Arturowi Juszczykowi - Kancelaria Prawna Juszczyk-Gębarowski pełnomocnictwa do 

reprezentowania jej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi na 

uchwałę nr XLIX/452/2021 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta  

w obszarach miejskiej gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło.  

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988357,uchwala-nr-lii4742021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988357,uchwala-nr-lii4742021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988358,uchwala-nr-lii4752021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pelnom.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988358,uchwala-nr-lii4752021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pelnom.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988358,uchwala-nr-lii4752021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pelnom.html
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Uchwała nr LII/476/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Krakowskiej 9 w Tarnowie 

W wyniku przeprowadzonej debaty, a następnie głosowania, radni Rada Miejska w Tarnowie 

podjęli decyzję o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w Tarnowie 

przy  

ul. Krakowskiej 9 w siedzibie Hotelu, zgodnie z wnioskiem PROENT sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/477/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie 

przy ul. Do Huty 

Zmienione zostały opłaty za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do 

Huty. Przewidywany wzrost dochodów z tego tytułu szacowany jest na kwotę 60.000 zł  

w skali roku. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/478/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie 

Uchwała miała charakter intencyjny, rozpoczynającą całą procedurę prawną, której skutkiem 

miało być przekształcenie z dniem 31 sierpnia 2022 r. Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie 

poprzez likwidację jej siedziby w Tarnowie przy ul. Św. Anny 1. W wyniku negatywnej 

opinii Kuratora Oświaty w Krakowie odnośnie w/w uchwały, podjęcie dalszej procedury 

prawnej, czyli podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej w 

Tarnowie stało się bezprzedmiotowe.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/479/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w art. 39 ust. 7 nakłada na Gminę Miasta 

Tarnowa obowiązek ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych.  

W związku z utworzeniem szkoły branżowej II stopnia, a także przekazaniem z dniem  

01 stycznia 2021 r. prowadzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie Ministrowi Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, została ustalona aktualna sieć szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/480/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr 1 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie 

Uchwała miała charakter intencyjny.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty nastąpi likwidacja z dniem 31 sierpnia 

2022 r. VI Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr 1 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/481/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988359,uchwala-nr-lii4762021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-opinii-o-lokaliza.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988359,uchwala-nr-lii4762021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-opinii-o-lokaliza.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988360,uchwala-nr-lii4772021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988360,uchwala-nr-lii4772021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988360,uchwala-nr-lii4772021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988364,uchwala-nr-lii4782021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zamiaru-przekszta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988364,uchwala-nr-lii4782021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zamiaru-przekszta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988365,uchwala-nr-lii4792021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-planu-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988365,uchwala-nr-lii4792021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-planu-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988373,uchwala-nr-lii4802021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zamiaru-likwidacj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988373,uchwala-nr-lii4802021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zamiaru-likwidacj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988373,uchwala-nr-lii4802021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zamiaru-likwidacj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988375,uchwala-nr-lii4812021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988375,uchwala-nr-lii4812021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988375,uchwala-nr-lii4812021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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Powyższa uchwała jest konsekwencją podjętej uchwały  nr L/467/2021 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przedmiotowej uchwały przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Rada Miejska w Tarnowie, dokonała 

zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Uchwała została zrealizowania. 

 

Uchwała nr LII/482/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie zatwierdziła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027, opracowany przez 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Plan ten stanowi kontynuację przedstawianych przez 

Spółkę poprzednich Wieloletnich planów. Zawiera uaktualnione informacje dotyczące 

planowanych wcześniej inwestycji i ich realizacji, a także wprowadza nowe zadania 

wynikające z uaktualnionych potrzeb inwestycyjnych Spółki, jak i ze zmian przepisów 

prawnych dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/483/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki 

oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dokonano zwiększenia wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

z 1,50 zł na 3,00 zł miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość. 

Zmiana ta miała na celu zachęcenie większej liczby tarnowian do zakładania 

kompostowników przy budynkach jednorodzinnych. Upowszechnienie kompostowników 

spowoduje, że do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi trafiać będzie mniej 

bioodpadów, a tym samym pozwoli to na oszczędności dla Gminy Miasta Tarnowa.  

W 2021 r. z ulgi z tytułu posiadania kompostownika skorzystało 3 756 osób. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/484/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

Zmiana dotyczyła przejęcia od 2022 r. obowiązku utrzymania pojemników dostarczanych 

przez Gminę Miasta Tarnowa oraz pojemników podziemnych w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Uchwałę podjęto w związku z licznymi wnioskami mieszkańców, przedstawicieli spółdzielni 

mieszkaniowych oraz radnych Rady Miejskiej, szczególnie z uwagi na wprowadzenie do 

systemu gospodarowania odpadami zbiórki nowej frakcji tj. bioodpadów. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1958654,uchwala-nr-l4672021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988379,uchwala-nr-lii4822021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-wielol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988379,uchwala-nr-lii4822021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-wielol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988379,uchwala-nr-lii4822021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-wielol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988379,uchwala-nr-lii4822021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-wielol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988379,uchwala-nr-lii4822021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-uchwalenia-wielol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988384,uchwala-nr-lii4832021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988384,uchwala-nr-lii4832021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988384,uchwala-nr-lii4832021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988384,uchwala-nr-lii4832021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988388,uchwala-nr-lii4842021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988388,uchwala-nr-lii4842021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988388,uchwala-nr-lii4842021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988388,uchwala-nr-lii4842021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
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Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/485/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Rodzinny Dom” w Tarnowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów 

placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa 

Z uwagi na notarialne ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku przy ul. 

Chemicznej 10a (akt notarialny repertorium A nr 4957/2021 z dnia 21 maja 2021 r.), 

dokonano stosownych zmian w statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny 

Dom” w Tarnowie, tj. §3 Statutu otrzymał brzmienie: „Siedziba Placówki mieści się w 

Tarnowie, przy ul. Chemicznej 10a lok. nr 4.”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/486/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 

w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-

wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa 

Z uwagi na notarialne ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku przy ul. 

Chemicznej 10a (akt notarialny repertorium A nr 4957/2021 z dnia 21 maja 2021 r.), 

konieczne było dokonanie zmian w statucie: 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie poprzez zmianę 

zapisu § 2 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Siedzibą Centrum jest miasto Tarnów,  

ul. Chemiczna 10a lok. nr 3.”. 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie, poprzez zmianę 

zapisu § 3 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Siedziba Placówki mieści się  

w Tarnowie przy ul. Chemicznej 10a lok. nr 2.”. 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, poprzez 

zmianę zapisu § 3 Statutu, który otrzymał brzmienie: „Siedziba Placówki mieści się  

w Tarnowie przy ul. Chemicznej 10a lok. nr 5.”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/487/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. o 

zmianie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

Przygotowana została diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Tarnowa  

z uwzględnieniem jego obszaru funkcjonalnego, na bazie której opracowany został projekt 

Strategii Rozwoju Miasta „Tarnów 2030”. 

Uchwała jest w trakcie realizacji.  

 

Uchwała nr LII/488/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Błonie, Abp. Jerzego Ablewicza oraz al. Jana 

Pawła II 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Po wyłonieniu Wykonawcy planu podjęta 

będzie procedura jego sporządzania. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988401,uchwala-nr-lii4852021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988409,uchwala-nr-lii4862021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988409,uchwala-nr-lii4862021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988409,uchwala-nr-lii4862021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988409,uchwala-nr-lii4862021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988409,uchwala-nr-lii4862021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988419,uchwala-nr-lii4872021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988419,uchwala-nr-lii4872021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988419,uchwala-nr-lii4872021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988419,uchwala-nr-lii4872021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988419,uchwala-nr-lii4872021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988427,uchwala-nr-lii4882021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988427,uchwala-nr-lii4882021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988427,uchwala-nr-lii4882021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988427,uchwala-nr-lii4882021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988427,uchwala-nr-lii4882021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-.html
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Uchwała jest w trakcie realizacji.  

 

Uchwała nr LII/489/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy rondu, położonemu na terenie 

miasta Tarnowa 

Petycja dotyczyła nadania rondu, położonemu na terenie miasta Tarnowa, imienia lek. med. 

Anny Klementyny Baczyńskiej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się  

o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do doraźnej Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic  

i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie z uwagi na fakt, że sprawy dotyczące 

nadawania nazw ulicom i placom publicznym w Tarnowie należą do jej wyłącznej 

kompetencji. Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w 

Tarnowie jednomyślnie zdecydowała o przyjęciu przedmiotowego wniosku i jednogłośne 

zadeklarowała, że sama wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą nazwania w Tarnowie ronda 

imieniem lek. med. Anny Klementyny Baczyńskiej. Jednak po uzyskaniu informacji, że na 

chwilę obecną w obszarze miasta Tarnowa nie ma ronda, które nie miałoby nazwy – doraźna 

Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych zdecydowała o umieszczeniu tej 

propozycji w tzw. „banku” nazw oczekujących. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę argument, 

że aktualnie na obszarze miasta Tarnowa wszystkie ronda posiadają swa nazwę, a nie ma 

podstaw do ich zmiany Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie 

uznała, że należy odmówić uwzględnienia petycji. Rada Miejska w Tarnowie podzieliła to 

stanowisko, podejmując uchwałę o odmowie uwzględnienia petycji. Wnoszący petycję został 

powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/490/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie 

Skarżący zarzucał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie: zaniedbania w pośredniczeniu 

zatrudnienia, narażenie na nieprawidłowe przetwarzanie Jego danych osobowych pomiędzy 

Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, a potencjalnym pracodawcą oraz nie sprawdzenia 

przez PUP wiarygodności pracodawcy, który złożył ofertę pracy, tym samym przyzwalając na 

wykorzystanie danych osobowych Skarżącego do innych celów, niż rekrutacja na stanowisko 

pracy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie przekazał przedmiotową skargę w części 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez pracodawcę – Prezesowi 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, natomiast skarga w części dotyczącej działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie. Komisja wyjaśniła w toku postępowania, że proces 

przetwarzania, przechowywania czy udostępniania danych osobowych odbywa się  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z 

dnia 10 maja  

2018 r. o ochronie danych osobowych i przebiega w sposób prawidłowy i w obecności 

Skarżącego, podkreśliła, iż przysługuje Mu prawo do żądania usunięcia Jego danych 

osobowych od wszystkich instytucji, w których te dane się znajdują oraz uzyskania informacji 

od Prezesa UODO na temat stanu Jego sprawy.  

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną, a Rada 

Miejska w Tarnowie podzieliła tę opinię, podejmując stosowną uchwałę. Skarżący został 

poinformowany o sposobie załatwienia skargi, jak również pouczony o treści art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego, w myśl którego w przypadku ponowienia skargi bez 

wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988429,uchwala-nr-lii4892021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988429,uchwala-nr-lii4892021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988429,uchwala-nr-lii4892021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pety.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988433,uchwala-nr-lii4902021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988433,uchwala-nr-lii4902021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
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poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/491/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie  

Skarga na bezczynność Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, dotyczyła braku 

odpowiedzi na pismo Skarżącego z dnia 17 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

wyjaśniła, że Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie przygotował odpowiedź na w/w pismo 

z datą  

16 czerwca 2021 r., którą wysłał do Skarżącego w dniu 19 lipca 2021 r.  

Sprawa poruszona w piśmie przez Skarżącego dotyczy wykonywania przez Zarząd Dróg  

i Komunikacji funkcji zarządzającego ruchem na drogach, a wpływające w tym zakresie 

pisma rozpatruje się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, przy czym prawodawca w rozporządzeniu nie narzuca terminów na 

udzielenie odpowiedzi,  

w przeciwieństwie do Kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjaśnić należy, że 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie w przypadku spraw 

kończących się wydaniem decyzji administracyjnej, a także do wydawania zaświadczeń czy 

załatwiania skarg i wniosków oraz gdy przepis szczególny tak stanowi. 

Standardowo, załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić niezwłocznie, sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia wszczęcia postępowania. Analiza treści pisma Skarżącego wskazuje, że nie była to 

sprawa podlegająca regułom Kodeksu postępowania administracyjnego. Z uwagi na fakt, że 

ZDiK otrzymuje od mieszkańców kilka tysięcy pism rocznie z zakresu organizacji ruchu, 

które jednostka stara się załatwiać w miarę możliwości w kolejności wpływu, a z racji tego, 

że przedmiotowe pismo nie wiązało się z bezpieczeństwem ruchu i zagrożeniem dla pieszych, 

rowerzystów lub innych uczestników ruchu - jego załatwienie zostało przesunięte w czasie. 

Ponieważ ilość spraw poruszonych w piśmie Skarżącego była duża i wymagała dodatkowego 

wyjaśnienia - sprawę należało uznać za skomplikowaną w kontekście wielości informacji, 

które winny być wytworzone. Dlatego w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw, aby 

kwestionować fakt udzielenia odpowiedzi po upływie dwóch miesięcy od wpływu pisma do 

jednostki. Odpowiedź na pismo Skarżącego została więc udzielona. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną, a Rada 

Miejska w Tarnowie podzieliła tę opinię, podejmując uchwałę w tej sprawie. Skarżący został 

poinformowany o sposobie załatwienia skargi, jak również pouczony o treści art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego, w myśl którego w przypadku ponowienia skargi bez 

wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LII/492/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w 

sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa odwołała ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie Panią Angelikę Świtalską, a ze składu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie - Pana Tadeusza Żaka. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988437,uchwala-nr-lii4912021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988437,uchwala-nr-lii4912021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skar.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988439,uchwala-nr-lii4922021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladach-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1988439,uchwala-nr-lii4922021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladach-.html
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Uchwała nr LIII/493/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody 2021 r., deficyt 

budżetowy, spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające 

o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. W roku 2022 - 2027 zaktualizowano kwoty 

częściowego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych, wydatki oraz rozchody.  

Zadania planowane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych: 

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie, 

Integracja transportu publicznego w Tarnowie, 

Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z 

poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy 

Spokojnej, 

Nowe przestrzenie zdarzeń: adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z 

wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty, modernizacja płyty Rynku  

w Tarnowie. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Remont ul. Franciszkańskiej Etap II, 

Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km 

od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów, 

Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65  

i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto 

Tarnów. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIII/494/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIII/495/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 października 2021 r.  

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich 

zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

Złożono wyemitowanie obligacji, sumując obligacje uchwalone przez Radę Miejską  

w Tarnowie uchwałą nr L/462/2021 z dnia 24 czerwca w kwocie 21.000.000 zł i obligacje na 

wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. w kwocie 45.057.000 zł. Łączna 

kwota obligacji wyemitowanych w 2021 r. to 66.057.000 zł emisja nastąpiła w dwóch seriach.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999711,uchwala-nr-liii4932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999711,uchwala-nr-liii4932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999711,uchwala-nr-liii4932021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999716,uchwala-nr-liii4942021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999716,uchwala-nr-liii4942021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999717,uchwala-nr-liii4952021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-emisji-oblig.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999717,uchwala-nr-liii4952021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-emisji-oblig.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1999717,uchwala-nr-liii4952021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-emisji-oblig.html
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Uchwała nr LIV/496/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania Pani Barbarze Prymakowskiej tytułu Honorowej Obywatelki Miasta 

Tarnowa 

W dniu 30 października 2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 

Prezydent Miasta Tarnowa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie wręczyli medal i 

stosowne dokumenty Pani Barbarze Prymakowskiej.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/497/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie ustanowienia roku 2022 w Tarnowie – Rokiem Jana Szczepanika 

Rok 2022 jest obchodzony w Tarnowie jako Rok Jana Szczepanika. Powołano komitet, 

którego zadaniem jest opracowanie i zrealizowanie cyklu wydarzeń upamiętniających 

„polskiego Edisona”, zarówno w Tarnowie, jak i w Krośnie. W skład komitetu wchodzą nie 

tylko samorządowcy z obu miast, ale także przedstawiciele szkół, fundacji, organizacji oraz 

instytucji kultury. O kolejnych wydarzeniach realizowanych w ramach roku Jana Szczepanika 

na bieżąco publikowane są informacje na miejskiej stronie internetowej www.tarnow.pl oraz 

na miejskich profilach w mediach społecznościowych.  

Uchwała jest w trakcie realizacji.  

 

Uchwała nr LIV/498/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. W latach 2022-2025 przesunięto termin zaciągnięcia 

kredytów długoterminowych przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych na lata 

następne, zmieniono wydatki, przychody i rozchody. W latach 2021-2030 zaktualizowano 

wydatki  

i rozchody.  

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 

zdrowej atmosferze, 

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi nr 94 w mieście Tarnowie – etap I, 

Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego w Tarnowie, 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej, 

Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5, 

Remont drogi powiatowej nr 1363 K od km 1+018,60 do km 1+358,60  

(ul. Romanowicza w Tarnowie) Miasto Tarnów, 

Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w 

Tarnowie), 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wilsona, 

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej, 

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, 

Ogród włoski w Parku Sanguszków, 

Budowa boiska na Tertilówce, 

Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina, 

Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna 

Droga, Równoległa i Pasterska, 

Modernizacja ul. Batorego, 

Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011116,uchwala-nr-liv4962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-pani.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011116,uchwala-nr-liv4962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-pani.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011116,uchwala-nr-liv4962021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-pani.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011118,uchwala-nr-liv4972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011118,uchwala-nr-liv4972021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011120,uchwala-nr-liv4982021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011120,uchwala-nr-liv4982021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011120,uchwala-nr-liv4982021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
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Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie –  

etap II, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa, 

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu, 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu, 

Utworzenie Centrum usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy  

ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego, 

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I,  

Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owinatru – etap II, 

Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie, 

Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku 

Mrozówka, 

Projekty remontów mostów, 

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie –  

etap III,  

Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, 

Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych,  

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 ( 

w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, 

Miasto Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu  

ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie”, 

Budowa połączenia „Kantorii” Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową, 

Budowa ulicy Rady Europy- I etap, 

Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie, 

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie, 

Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe, 

Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego SADY, 

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie, 

Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie, 

Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 – III LO, 

Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2021, 

Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 – V LO w Tarnowie, 

Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2021/22, 

Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Tarnowie, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 ( w 

tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+544 do 3+584 (w 

tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto 

Tarnów, 

Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej, 

Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego,  

Budowa toalety w Parku Piaskówka, 

Budowa izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola 

Publicznego nr 33 i nr 35, 

Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy, 
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Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego SP. Z o.o. w Tarnowie – budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnów 365, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i 

Dizajnu PWSZ w Tarnowie, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tradycja i nowoczesność – nowe funkcje w starych murach – 

nowa oferta skierowana do rodzin i ludzi młodych w Pałacu Młodzieży  

w Tarnowie, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf  

w Tarnowie, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Schładzamy Tarnów – modernizacja zieleni izolacyjnej  

i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – „Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 

2030 r.”, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy  

w Tarnowie – dokumentacja, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych 

ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa,  

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta 

Tarnowa, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 

Gminy Miasta Tarnowa, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – 

lokalizacja Starówka miasta Tarnów, 

Tarnów „Nowe Spojrzenie”, 

Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie, 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – audyty 

energetyczne, 

Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II, 

Budowa zjazdu z DK 94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich rezygnacja z realizacji zadania, 

Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia Pałacu Młodzieży, 

Remont ul. Wekslarskiej, 

Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/499/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011126,uchwala-nr-liv4992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011126,uchwala-nr-liv4992021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-bu.html
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Uchwała nr LIV/500/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

W budżecie na 2022 r. uwzględniono kwotę w wysokości 6 mln zł na pokrycie części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe pozwoli na utrzymanie 

zgodnie z prawem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczas 

ustalonym poziomie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/501/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Tarnowskiego TBS Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału Gmina Miasta Tarnowa objęła 6 674 

udziałów pokrywając je gotówką w kwocie 3.337.000 zł (środki pochodzące z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa). Kwota dokapitalizowania zostanie przeznaczona na 

sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego obejmującego budowę sześciu 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej - Błotnej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/502/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu 

Budynków Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie 

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zarządu 

Budynków Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału Gmina Miasta Tarnowa objęła 1 510 

udziałów pokrywając je gotówką w kwocie 755.000 zł (144.000 zł + 520.000 zł + 91.000 zł). 

Kwota 144.000 zł jest corocznie przekazywana Spółce (w latach 2015-2024) na spłatę 

kredytu inwestycyjnego, jaki Spółka zaciągnęła na sfinansowanie budowy budynku z 

lokalami socjalnymi przy ul. Spytki z Melsztyna w Tarnowie. Kwota 520.000 zł będzie 

corocznie przekazywana w latach 2021 – 2025 na sfinansowanie części inwestycji w postaci 

budowy budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie. Natomiast 

kwota  

91.000 zł będzie corocznie przekazywana w latach 2021 – 2023 na pokrycie kosztów remontu 

31 pustostanów. 

Kolejne kwoty w ramach dokapitalizowania będą przekazywane w latach 2022 - 2025. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/503/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich aktualnych potrzeb 

wskazała na konieczność przesunięcia w 2021 roku środków finansowych pomiędzy 

poszczególnymi zadaniami.  

W związku z powyższym zmniejszono limit środków finansowych na realizację niżej 

wymienionych zadań o łączną kwotę 95.857 zł, w tym: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011128,uchwala-nr-liv5002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-pokrycia-cze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011128,uchwala-nr-liv5002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-pokrycia-cze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011128,uchwala-nr-liv5002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-pokrycia-cze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011128,uchwala-nr-liv5002021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-pokrycia-cze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011131,uchwala-nr-liv5012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011131,uchwala-nr-liv5012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011131,uchwala-nr-liv5012021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011133,uchwala-nr-liv5022021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011133,uchwala-nr-liv5022021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011133,uchwala-nr-liv5022021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-objecia-udzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011134,uchwala-nr-liv5032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011134,uchwala-nr-liv5032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011134,uchwala-nr-liv5032021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
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dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych o kwotę 75.000 zł (do kwoty 695.000 zł), 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 20.857 

zł (do kwoty 41.895 zł). 

Powstałe oszczędności, tj. 95.857 zł, przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań 

zwiększając limit wydatków na: 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 76.257 zł  

(do kwoty 1.406.467 zł), 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

o kwotę 19.600 zł (do kwoty 419.600 zł). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/504/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie 

Podjęcie uchwały dało możliwość rozpoczęcia procedury utworzenia oddziału przygotowania 

wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie. Na jej 

podstawie Organ Prowadzący XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej  

w Tarnowie wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na 

utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w/w szkole. W przedmiotowej sprawie nie 

ma jeszcze decyzji Ministra Obrony Narodowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/505/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic ks. Prymasa Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i Wilhelma Beckera 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy planu podjęto procedurę jego sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LIV/506/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Po wyłonieniu Wykonawcy planu podjęta 

będzie procedura jego sporządzania. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LIV/507/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

utworzenia Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz nadania mu statutu 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 

określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług gmina może utworzyć jednostkę 

organizacyjną – centrum usług społecznych. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do 

zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Centrum Usług Społecznych utworzone 

zostało z dniem 1 stycznia 2022 r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie. Poza zadaniami dotychczas realizowanymi przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tarnowie, Centrum Usług Społecznych zostały przekazane inne, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011138,uchwala-nr-liv5042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011138,uchwala-nr-liv5042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011138,uchwala-nr-liv5042021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011140,uchwala-nr-liv5052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011140,uchwala-nr-liv5052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011140,uchwala-nr-liv5052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011140,uchwala-nr-liv5052021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011141,uchwala-nr-liv5062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011141,uchwala-nr-liv5062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011141,uchwala-nr-liv5062021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przystapieni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011143,uchwala-nr-liv5072021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przeksztalce.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011143,uchwala-nr-liv5072021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przeksztalce.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011143,uchwala-nr-liv5072021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-przeksztalce.html
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realizowane dotąd przez Urząd Miasta Tarnowa zadania z zakresu: polityki prorodzinnej, 

wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i innym uzależnieniom, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

dopłat pokrywających część czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania. Przedstawione 

powyżej rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w Statucie Centrum Usług Społecznych.  

W odniesieniu do wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tarnowie oraz tych pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy realizowali zadania 

przekazywane do Centrum Usług Społecznych miały zastosowanie przepisy art. 231 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Nowa jednostka przejęła w całości mienie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz została wyposażona w 

przekazywane jej w zarząd mienie Gminy Miasta Tarnowa. Utworzenie Centrum Usług 

Społecznych w Tarnowie posłużyło umocnieniu  

i rozszerzeniu roli miasta jako inicjatora, realizatora i koordynatora usług społecznych, 

rozwijaniu współpracy z organizacjami i lokalnymi podmiotami działającymi w różnych 

sektorach oraz wykreowaniu jakościowej zmiany w obsłudze mieszkańców i jej zakresie. 

Usługi Centrum Usług Społecznych w Tarnowie adresowane są do ogółu mieszkańców. 

Wsparcie skierowane do najbardziej potrzebujących osób i rodzin, w postaci zadań z zakresu 

pomocy społecznej, jest uzupełnieniem powszechnych działań usługowych realizowanych  

w Centrum Usług Społecznych. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/508/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 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 z realizacją różnych zadań drogowych oraz zmianami w układzie 

komunikacyjnym miasta, dodano trzy nowe przystanki oraz usunięto pięć przystanków.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/509/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – lipy drobnolistnej zlokalizowanej przy  

ul. Czerwonej w Tarnowie 

Pomnikiem przyrody ustanowiono drzewo: lipę drobnolistną (Tilia cordata) o obwodzie  

410 cm, zlokalizowaną w Tarnowie na działce nr 256/1, obr. 276 przy ul. Czerwonej  

w Tarnowie. Lipę ustanowiono pomnikiem ze względu na okazały 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 LIV/510/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy 

ul. Goldhammera w Tarnowie 

Zniesienie ochrony dotyczy klona pospolitego o obwodzie pnia 360 cm, z powodu utraty 

wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Informacja o zniesieniu 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 drzewo zagrażające bezpieczeństwu. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011148,uchwala-nr-liv5082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011148,uchwala-nr-liv5082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011148,uchwala-nr-liv5082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011148,uchwala-nr-liv5082021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011151,uchwala-nr-liv5092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011151,uchwala-nr-liv5092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011151,uchwala-nr-liv5092021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-ustanowienia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011153,uchwala-nr-liv5102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zniesienia-f.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011153,uchwala-nr-liv5102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zniesienia-f.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011153,uchwala-nr-liv5102021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zniesienia-f.html
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Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/511/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

Część działki nr 67 obręb 192 w Tarnowie zaliczono do kategorii drogi gminnej wraz 

z ustaleniem przebiegu tej drogi, na tym odcinku planowana była rozbudowa ścieżek 

rowerowych i połączenie ich z istniejącym systemem ścieżek. Prezydent Miasta Tarnowa 

pełniący funkcję organu powiatu w mieście na prawach powiatu, zaopiniował pozytywnie 

zaliczenie do kategorii drogi gminnej części działki nr 67 na odcinku od km 0+316 drogi  

ul. Romualda Traugutta w kierunku wschodnim o długości 0,243 km oraz odcinka bocznego  

w kierunku południowym o długości 0,144 km. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/512/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne było 

wprowadzenie do Statutu Gminy Miasta Tarnawa zapisów konsumujących te zmiany. 

Dotyczyły one: kwestii funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tanowie  

i Tarnowskiej Rady Seniorów (prawo do złożenia wniosków o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej i procedura ich składania), usprawnienia procedury rozpatrywania skarg, 

wniosków i petycji (nałożenie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie obowiązku 

wystąpienia do właściwych podmiotów o wyjaśnienia dotyczące skargi czy stanowiska  

w przedmiocie wniosku lub petycji), usprawnienia przebiegu dyskusji na sesjach (usunięcie 

pierwszeństwa zgłoszeń radnych w sprawie repliki) oraz zmiany o charakterze porządkowym 

(zmiana publikatorów) lub doprecyzowującym (kompetencja Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w zakresie zawiadamiania o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej, określenie 

terminu sporządzenia protokołu z kontroli, doprecyzowanie kwestii jawności sesji, adres 

mailowy, na jaki kierowana jest korespondencja adresowana do radnych). Zmiany Statutu 

Gminy Miasta Tarnowa zostały ogłoszone w Dzienniku Udarowym Województwa 

Małopolskiego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/513/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Wiktorii Boruch-Olszówki) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 53 w obrębie 0010, biegnącej w kierunku 

północnym od ulicy Wiśniowej, nadano nazwę Wiktorii Boruch-Olszówki. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/514/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Danuty Szaflarskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 33/6, 34/6 i części działki 41/4 w obrębie 0050, 

biegnącej w kierunku północnym od ulicy Matki Teresy z Kalkuty, nadano nazwę Danuty 

Szaflarskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011155,uchwala-nr-liv5112021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zaliczenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011155,uchwala-nr-liv5112021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zaliczenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011156,uchwala-nr-liv5122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011156,uchwala-nr-liv5122021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011228,uchwala-nr-liv5132021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011228,uchwala-nr-liv5132021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011230,uchwala-nr-liv5142021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011230,uchwala-nr-liv5142021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
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Uchwała nr LIV/515/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Papuszy) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 299 w obrębie 0068, biegnącej w kierunku 

zachodnim, a następnie południowo-zachodnim od ulicy Xawerego Dunikowskiego, nadano 

nazwę Papuszy. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/516/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Marii Kusion-Pokorny) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 74/24, 85/11, 85/16, 68/26, 69/16, 85/9, 85/7  

w obrębie 0103, biegnącej w kierunku wschodnim, a następnie północnym od ulicy Wojska 

Polskiego, nadano nazwę Marii Kusion-Pokorny. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/517/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Izabeli Jarugi-Nowackiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 183/12, 183/8, 183/3, 195/12, 195/13 w obrębie 

0199, biegnącej w kierunku południowo-wschodnim od ulicy Siewnej, nadano nazwę Izabeli 

Jarugi-Nowackiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/518/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Barbary Marianowskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 9/4, 54/4, 50/28, 50/25, 17/8, 9/7, 3/15, 1/26, 

1/19 i części działki 53/11 w obrębie 0155, biegnącej w kierunku wschodnim i zachodnim od 

ulicy Źródlanej, nadano nazwę Barbary Marianowskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/519/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Marii Kaczyńskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 27/2, 27/8, części działki 27/1 w obrębie 0213, 

biegnącej w kierunku południowo-wschodnim od ulicy Heleny Marusarz, nadano nazwę 

Marii Kaczyńskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011232,uchwala-nr-liv5152021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011232,uchwala-nr-liv5152021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011234,uchwala-nr-liv5162021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011234,uchwala-nr-liv5162021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011235,uchwala-nr-liv5172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011235,uchwala-nr-liv5172021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011239,uchwala-nr-liv5182021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011239,uchwala-nr-liv5182021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011247,uchwala-nr-liv5192021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011247,uchwala-nr-liv5192021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
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Uchwała nr LIV/520/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Doroty Kłuszyńskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 172 w obrębie 0250, biegnącej w kierunku 

północnym od ulicy Krakowskiej do ulicy Pułaskiego, nadano nazwę Doroty Kłuszyńskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/521/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Pauliny Chrzanowskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 169/4 i 154/2 w obrębie 0271, biegnącej  

w kierunku północnym od ulicy Kochanowskiego, nadano nazwę Pauliny Chrzanowskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/522/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Wisławy Szymborskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 126 w obrębie 0308, biegnącej w kierunku 

północno-wschodnim od al. Tarnowskich, nadano nazwę Wisławy Szymborskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/523/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Julii Hartwig) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 123 w obrębie 0308, biegnącej 

w kierunku północno-wschodnim od al. Tarnowskich, nadano nazwę Julii Hartwig. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/524/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Aleksandry Piłsudskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 330/7, 243/65 w obrębie 0276, biegnącej  

w kierunku północno-zachodnim od ulicy Dalekiej, nadano nazwę Aleksandry Piłsudskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/525/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Haliny Poświatowskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 23/7, 2/7, 3/7 i części działki 2/3 obrębie 0287, 

biegnącej w kierunku wschodnim do ulicy Czarna Droga, a następnie w kierunku północnym 

do ul. Równoległej, nadano nazwę Haliny Poświatowskiej. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011249,uchwala-nr-liv5202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011249,uchwala-nr-liv5202021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011250,uchwala-nr-liv5212021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011250,uchwala-nr-liv5212021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011252,uchwala-nr-liv5222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011252,uchwala-nr-liv5222021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011253,uchwala-nr-liv5232021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011253,uchwala-nr-liv5232021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011255,uchwala-nr-liv5242021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011255,uchwala-nr-liv5242021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011256,uchwala-nr-liv5252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011256,uchwala-nr-liv5252021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
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Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała nr LIV/526/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Agaty Mróz-Olszewskiej) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 79/6 w obrębie 0192, biegnącej w kierunku 

południowym do ulicy Romualda Traugutta, nadano nazwę Agaty Mróz-Olszewskiej. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/527/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie (Marii Drozd) 

Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr 10/8, 10/12, 10/17, 9/3, 9/7, 9/9, 8/3, 8/5, 7/3, 

7/5, 5/6, 6/3 w obrębie 0107, biegnącej w kierunku wschodnim od ulicy Piaskowej nadano 

nazwę Marii Drozd. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ulicy tablicą z jej nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/528/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa powołała do składu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Piotra Górnikiewicza. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/529/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa odwołała ze składu 

Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Krzysztofa Janasa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LIV/530/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa odwołała ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie Panią Krystynę Mierzejewską. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/531/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa powołała: do składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Grzegorza Światłowskiego i Pana 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011257,uchwala-nr-liv5262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011257,uchwala-nr-liv5262021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011258,uchwala-nr-liv5272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011258,uchwala-nr-liv5272021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-nadania-nazw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011261,uchwala-nr-liv5282021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011261,uchwala-nr-liv5282021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011261,uchwala-nr-liv5282021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011262,uchwala-nr-liv5292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011262,uchwala-nr-liv5292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011262,uchwala-nr-liv5292021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011263,uchwala-nr-liv5302021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2011263,uchwala-nr-liv5302021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skl.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025163,uchwala-nr-lvi5312021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025163,uchwala-nr-lvi5312021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-w-skladac.html
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Mirosława Biedronia, do składu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie i do składu 

Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie Panie: Jolantę Żurowską i 

Barbarę Koprowską, do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 

Tarnowie Pana Adama Sajdaka, do składu Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w 

Tarnowie Panią Krystynę Mierzejewską, do składu Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w 

Tarnowie Pana Józefa Gancarza i do składu Komisji Strategii Rozwoju Miasta Rady 

Miejskiej w Tarnowie Pana Piotra Wójcika. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/532/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 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 2022 rok 

W ramach realizacji programu Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy na 

realizację następujących zadań publicznych (kwota przyznanej dotacji w przypadku 

rozstrzygniętych konkursów): 

Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną na terenie Miasta Tarnowa  

w 2022 roku (zadanie roczne - 128.040 zł), 

Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK (zadanie roczne - 149.900 zł), 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla 

osób usamodzielnianych (zadanie wieloletnie 2021-2024 - 63.000 zł na 2021 r., 63.000 zł na 

2022 r., 63.000 zł na 2023 r., 63.000 na 2024 r.), 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla 

niepełnosprawnych intelektualnie kobiet (zadanie wieloletnie 2021-2024 - 80.000 zł na 2021 

r., 80.000 zł na 2022 r., 80.000 zł na 2023 r., 80.000 na 2024 r.), 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla 

niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn (zadanie wieloletnie 2021-2024 - 78.000 zł na 

2021 r., 78.000 zł na 2022 r., 78.000 zł na 2023 r., 78.000 na 2024 r.), 

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (zadanie roczne - 0 zł, zadanie realizowane z użyciem 

przez oferenta wyposażenia o wartości 122.729,58 zł), 

Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających 

ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów (zadanie roczne - 

75.000 zł), 

Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym (zadanie wieloletnie  

2021-2023 –aneks na 2022 r. – 791.347,20 zł), 

Prowadzenie Punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi (zadanie wieloletnie 2021-2023 – 

aneks na 2022 r.- 975.000 zł), 

Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych (zadanie wieloletnie  

2021-2024 – aneks na 2022 r. - 23.000 zł), 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie 2021-2024 – aneks na 2022 r. – 

1.606.320 zł), 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w obszarze granic Rady 

Osiedla nr 1 „Starówka (zadanie wieloletnie 2021-2023 – aneks na 2022 r. – 183.600 zł), 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w obszarze granic Rady 

Osiedla nr 14 „Legionów He nryka Dąbrowskiego (zadanie wieloletnie 2021-2023 – aneks na 

2022 r. – 571.200 zł), 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025200,uchwala-nr-lvi5322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025200,uchwala-nr-lvi5322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025200,uchwala-nr-lvi5322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025200,uchwala-nr-lvi5322021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-wspolp.html


57 | S t r o n a  

 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie 

chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych (zadanie wieloletnie - aneks na 2022 r. - 1.147.704 zł), 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie - aneks na 2022 r. – 1.472.891 

zł), 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie - aneks na 2022 r. – 239.772 zł), 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (zadanie wieloletnie - aneks na 

2022 r. – 3.924.931,60 zł), 

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej (zadanie wieloletnie - aneks na  

2022 r. – 225.000 zł), 

Prowadzenie Centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie wieloletnie - aneks 

na 2022 r. – 175.000 zł), 

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), 

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”, dotyczy wyłącznie 

sportowej kategorii wiekowej „senior” – 2022 rok (zadanie roczne – 1.210.000 zł), 

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 – dotacje dla klubów przeznaczone na stypendia sportowe dla zawodników 

i trenerów (zadanie roczne - 100.000 zł), 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru oraz selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w tym w formie zgrupowań 

sportowych – ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich (zadanie roczne - 

770.000 zł), 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - 

ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich, realizowane poprzez szkolenie 

sportowe, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, 

ogólnopolskim, międzynarodowym oraz organizację imprez sportowych w zakresie sportu 

osób niepełnosprawnych (zadanie roczne - 100.000 zł), 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym” – imprezy biegowe i rowerowe dla amatorów (zadanie roczne -  

50.000 zł), 

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu Lato w mieście bezpieczne 

wakacje Tarnów 2022. 

Dodatkowo Prezydent Miasta Tarnowa zaprosił organizacje pozarządowe do składania ofert 

na realizację zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa”. W wyniku postępowania udzielono dotację w wysokości 50.000 zł.  

Do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 6 ofert w ramach art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów). 5 ofert zostało pozytywnie 

zaopiniowanych przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta 

Tarnowa oraz zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Na realizację w/w 

projektów Prezydent Miasta Tarnowa udzielił dotacji na łączną kwotę 42.700 zł. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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Uchwała nr LVI/533/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 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 wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Uchwalona wysokość opłat jest 

podstawą do obliczania kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających z parkingu 

strzeżonego, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. (dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.), pojazdy usunięte w 

2022 roku na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej, Policji lub Inspekcji Transportu 

Drogowego w przypadkach,  

o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LVI/534/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

Zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, rozchody 2021 r., wskaźniki zadłużenia 

oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji, 

Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego  

w 2022 roku, 

Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych 

podatkiem od nieruchomości, 

Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/535/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/536/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Tarnowie przysługują diety i 

zwrot kosztów podróży służbowych 

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, Rada Miejska w Tarnowie - na wniosek grupy radnych – podjęła uchwałę w 

sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym, w której przyjęto gradację 

związaną z zaangażowaniem radnego w prace Rady i jej Komisji, czyli ilością komisji w 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025206,uchwala-nr-lvi5332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025206,uchwala-nr-lvi5332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025206,uchwala-nr-lvi5332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025206,uchwala-nr-lvi5332021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025222,uchwala-nr-lvi5342021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025222,uchwala-nr-lvi5342021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025222,uchwala-nr-lvi5342021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025224,uchwala-nr-lvi5352021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025224,uchwala-nr-lvi5352021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025229,uchwala-nr-lvi5362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zasad-na-jakich.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025229,uchwala-nr-lvi5362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zasad-na-jakich.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025229,uchwala-nr-lvi5362021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zasad-na-jakich.html
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jakich pracuje radny. Podstawowa miesięczna wysokość diety radnego stanowi równowartość 

40% kwoty maksymalnej ustalonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, a miesięczna dieta radnego, który został wybrany do pracy w jednej 

komisji wynosi 50% kwoty maksymalnej; radnego, który został wybrany do pracy w dwóch 

komisjach wynosi 60% kwoty maksymalnej; radnego, który został wybrany do pracy w trzech 

i więcej komisjach wynosi 70% kwoty maksymalnej; radnego, który został wybrany na 

przewodniczącego komisji lub wiceprzewodniczącego Rady zwiększa się o 20% kwoty 

maksymalnej; dieta przewodniczącego Rady wynosi 100% kwoty maksymalnej. Z diety 

radnego potrąca się 30% diety za nieobecność na sesji Rady i 10% kwoty maksymalnej za 

nieobecność na posiedzeniu komisji. Miesięczne diety radnych naliczane są wg przyjętych 

zasad.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/537/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Tarnowa  

P. Romana Ciepieli w następującej wysokości:  

wynagrodzenie zasadnicze - 8.616,00 zł,  

dodatek funkcyjny -   2.760,00 zł,  

dodatek specjalny -  3.412,80 zł,  

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego -  

1.723,20 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/538/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki 

oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło o stwierdzeniu nieważności uchwały 

 nr LVI/538/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 1 uchwały – w 

zakresie zmian dokonanych w § 3 ust. 1 pkt 1, lit. d, e i f oraz w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d, e i f 

uchwały  

 nr XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Uchwała została uchylona przez Radę Miejską w Tarnowie we własnym zakresie w części 

dotyczącej § 1 w zakresie zmian w § 3 ust. 1 pkt 1, lit. d, e i f oraz w § 3 ust. 2 lit. d, e i f. 

Gmina Miasta Tarnowa ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemniki dokonała zaokrągleń kwot co w przypadku przeliczenia stawki za 

pojemniki  

o pojemności: 1100 L, 5000 L oraz 7000 L Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie uznało, za niezachowanie wymogu proporcjonalności, o której mowa w art 6k  

ust. 2a pkt 5) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z tym 

stwierdzono nieważność uchwały w powyższym zakresie.  

Ustalone zostały wyższe stawki opłaty za pojemniki o pojemności: 120 L, 240 L oraz 360 L 

odbierane z niezamieszkałej części nieruchomości. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025243,uchwala-nr-lvi5372021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wynag.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025243,uchwala-nr-lvi5372021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wynag.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025248,uchwala-nr-lvi5382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025248,uchwala-nr-lvi5382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025248,uchwala-nr-lvi5382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025248,uchwala-nr-lvi5382021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
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Uchwała nr LVI/539/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Zmiana dotyczyła przypisów objaśniających sposób wypełniania deklaracji. Doprecyzowano 

sposób obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami związanej  

z częstotliwością (krotnością) opróżniania pojemników.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/540/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przysługujących Gminie Miasta 

Tarnowa lub jej jednostkom organizacyjnym 

Zapisy uchwały będą stanowić podstawę do niedochodzenia rekompensaty, o której mowa  

w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych od 2022 r.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LVI/541/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb 

osób niepełnosprawnych wskazała na konieczność przesunięcia w 2021 r. środków 

finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami.  

W związku z powyższym zmniejszono limity środków finansowych na realizację niżej 

wymienionych zadań o łączną kwotę 30.000 zł, w tym: 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych o kwotę 14.000 zł (do kwoty 681.000 zł), 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze o kwotę 16.000 zł (do kwoty 1.390.467 zł). 

Powstałe oszczędności, tj. 30.000 zł przeznaczono na dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych zwiększając limit wydatków z kwoty 419.600 zł do 

kwoty 449.600 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/542/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w od  

2022 r. Wymiar podatku został dokonany w oparciu o obowiązujące stawki.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LVI/543/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki Gminy Miasta Tarnowa 

działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie  

z jednoosobową spółką Gminy Miasta Tarnowa działającej pod firmą Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w trybie łączenia się 

przez przejęcie 

Zarządy łączących się Spółek MPGK i PUK opracowały i przyjęły Plan połączenia Spółek.  

W dniu 3 marca 2022 r. odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników MPGK  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025254,uchwala-nr-lvi5392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025254,uchwala-nr-lvi5392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025254,uchwala-nr-lvi5392021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025257,uchwala-nr-lvi5402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-niedochodzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025257,uchwala-nr-lvi5402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-niedochodzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025257,uchwala-nr-lvi5402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-niedochodzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025257,uchwala-nr-lvi5402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-niedochodzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025257,uchwala-nr-lvi5402021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-niedochodzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025261,uchwala-nr-lvi5412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025261,uchwala-nr-lvi5412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025261,uchwala-nr-lvi5412021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025269,uchwala-nr-lvi5422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-podatku-od-nier.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025269,uchwala-nr-lvi5422021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-podatku-od-nier.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025282,uchwala-nr-lvi5432021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html


61 | S t r o n a  

 

Sp. z o.o. i PUK sp. z o.o., na których podjęto uchwałę w sprawie połączenia spółki 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (spółka przejmująca) 

ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (spółka 

przejmowana) wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek i proponowaną zmianę 

aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Połączenie Spółek 

zostało zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 marca 2022 r. Połączenie 

Spółek zostało zarejestrowane w KRS z dniem 1 kwietnia 2022 r. Nazwa Spółki po 

połączeniu brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/544/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów 

Na skutek wprowadzonych zmian w ustawie o samorządzie gminnym w 2021 r. gminne rady 

seniorów uzyskały nowe uprawnienie w postaci prawa do złożenia wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej. Ustawa stanowi, że tryb składania takiego wniosku określa statut 

gminy. W dniu 28 października 2021 r. Rada Miejska w Tarnowie uchwaliła zmiany w 

Statucie Gminy Miasta Tarnowa, określające szczegółową procedurę składania przez 

Tarnowską Radę Seniorów wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. W konsekwencji 

dokonano zmian również w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/545/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi  

im. E. Szczeklika w Tarnowie 

Wprowadzone zmiany w Statucie Szpitala dostosowywały strukturę organizacyjną do zakresu 

udzielanych świadczeń oraz uporządkowały nazewnictwo elementów struktury. 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika. Przyjęte w/w 

uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie zmiany zostały na wniosek Szpitala uwidocznione  

w prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego rejestrze podmiotów leczniczych oraz  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/546/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa” 

Podstawą do opracowania Programu była sporządzona w 2019 r. mapa akustyczna miasta 

Tarnowa.  

Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa jest 

dostosowanie imisji hałasu do poziomu dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły 

przekroczenia obowiązujących norm. Dokument, obejmujący okres pięcioletni, określa 

niezbędne działania mające spowodować poprawę klimatu akustycznego w Tarnowie  

i doprowadzić do ograniczenia emisji hałasu. W programie określono szacunkowe koszty  

i terminy realizacji tych działań. Program wpisuje się w długoterminowy plan ochrony 

mieszkańców miasta przed hałasem i stanowi ważny element polityki miasta.  

W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano działania, których 

realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego w Tarnowie. Podzielono je 

na następujące grupy: 

działania krótkoterminowe, stanowiące podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony 

środowiska przed hałasem na lata 2021–2024; w tej grupie znalazły się działania, które będą 

realizowane w okresie obowiązywania przedmiotowego Programu na terenach najbardziej 

narażonych na hałas (tereny o najwyższej wartości  

wskaźnika M), 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025285,uchwala-nr-lvi5442021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-w-statuci.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025285,uchwala-nr-lvi5442021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-zmian-w-statuci.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025288,uchwala-nr-lvi5452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025288,uchwala-nr-lvi5452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025288,uchwala-nr-lvi5452021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025292,uchwala-nr-lvi5462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-ochron.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025292,uchwala-nr-lvi5462021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-programu-ochron.html
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działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie wykonywania 

następnych programów ochrony środowiska przed hałasem, tj. po roku 2024 (tereny o niskiej 

wartość wskaźnika M), 

działania związane z edukacją społeczną, które powinny być prowadzone w sposób ciągły, 

zarówno w zakresie działań długoterminowych i krótkoterminowych. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVI/547/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzono 

zmiany regulacji związanych z działalnością młodzieżowej rady gminy - ciała o charakterze 

konsultacyjno – doradczym. Komisja Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie przygotowała 

projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, który określił szczegółowe reguły 

jej funkcjonowania, w tym m.in. zasady działania, tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady 

wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady, a także zasady zwrotu kosztów 

oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowej rady na zorganizowane wydarzenia, 

na których reprezentują oni młodzieżową radę. Po wejściu w życie uchwały - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Tarnowie zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Tarnowie. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 1/2022 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyborów 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022 – 2025 zmienionym 

zarządzeniem nr 2/2022 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 

2022 r. Wybory odbyły się w dniach od 7 do 19 kwietnia 2022 r. Młodzieżowa Rada Miejska 

ukonstytuowała się na pierwszej sesji w dniu 19 maja 2022 r., radni złożyli ślubowanie i 

wybrali Prezydium Rady. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała nr LVII/548/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2022 rok 

Zadania zaplanowane do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2022 rok 

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 2022 rok wynoszą 2.935.178 zł.  

Na działania realizowane przez Urząd Miasta Tarnowa przeznaczona została kwota  

2.303.988 zł, na działania realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji kwota 

190.000 zł, a na działania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Tarnowie kwota 

441.190 zł. Realizacja zadań zaplanowanych w Programie uzależniona będzie od rozwoju 

epidemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LVII/549/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 r. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025301,uchwala-nr-lvi5472021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-statutu-mlodzie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2025301,uchwala-nr-lvi5472021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-listopada-2021-r-w-sprawie-statutu-mlodzie.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036568,uchwala-nr-lvii5482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036568,uchwala-nr-lvii5482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036568,uchwala-nr-lvii5482021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036569,uchwala-nr-lvii5492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036569,uchwala-nr-lvii5492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036569,uchwala-nr-lvii5492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036569,uchwala-nr-lvii5492021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
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Nazwa zadania Kwota zł 

  

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochyłej 33.210,00 

Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 381.243,13 

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia 

Zawodowego 
216.666,96 

Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych 91.000,00 

Wykonanie renowacji figury Pana Jezusa przy skrzyżowaniu ulic 

Klikowskiej i Niedomickiej 
40.640,00 

Zakup masztów flagowych 15.000,00 

Montaż masztów i przyłączy elektrycznych przy pomnikach 10.000,00 

Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku 

Biegowego Marcinka 
137.000,00 

Rozbudowa skateparku 197.800,00 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała nr LVII/550/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2021-2037 

W treści uchwały zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa.  

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody 2021 r., deficyt budżetowy, 

spłatę długu w 2021 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych 

rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 

zdrowej atmosferze, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie, 

Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+00600 do dm 0+234,65  

i odcinek II w km od 0+278,40 do k 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, 

Budowa ulicy Poziomkowej, 

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2, 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, 

Remont ul. Franciszkańskiej Etap II, 

Rozbudowa ul. Ks. Indyka, 

Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, 

Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa kanalizacji deszczowej na  

ul. Jesionowej, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu  

ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w 

tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, 

Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do 0+630 (w 

tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w 

tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036572,uchwala-nr-lvii5502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036572,uchwala-nr-lvii5502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036572,uchwala-nr-lvii5502021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
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Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływani w km od 1+311 do 1+341 (w 

tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w 

tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, 

Modernizacja ul. Zakątnej, 

Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza,  

Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie,  

Przebudowa ul. Jarzynowej, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km 

0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, 

Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte, 

Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, 

Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

Słoneczne Wzgórze, 

Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna 

Droga, Równoległa i Pasterska,  

Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z 

poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I: rozbudowa 

ulicy Spokojnej, 

Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25,  

Remont nawierzchni – Pasaż Tertila,  

Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/551/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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 2021 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/552/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. – 

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Realizując uchwałę Prezydent Miasta wydał zarządzenie w sprawie informacja o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych 

w uchwale budżetowej na 2022r., zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2022 oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 

rok 2022. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036575,uchwala-nr-lvii5512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036575,uchwala-nr-lvii5512021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036576,uchwala-nr-lvii5522021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036576,uchwala-nr-lvii5522021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
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Uchwała nr LVII/553/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037 

Uchwała zawiera wszystkie elementy określone przez ustawę o finansach publicznych, tj.: 

prognozę dochodów, limity wydatków, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, kwotę 

długu, wskaźniki zadłużenia, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informacje 

uzupełniające, 

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, 

objaśnienia przyjętych wartości. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

Uchwała nr LVII/554/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich 

zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2022 r., ustalono limit 

zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w roku 2022 w 

kwocie 120.000.000 zł, w tym emisji obligacji w kwocie 60.000.000 zł. Miasto dokona 

wyboru emitenta spośród ofert firm, które przedłożą propozycję emisji obligacji, w tym 

wysokość marży i terminy ich wykupu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/555/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 

oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 

Zaktualizowany został tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla publicznych  

i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 

prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

Gmina Miasta Tarnowa poprzez zaktualizowanie załączników do obowiązującej uchwały. 

Na podstawie tej uchwały co miesiąc do niepublicznych jednostek systemu oświaty 

przekazywana jest dotacja. Raz w roku dokonywane jest rozliczenie wykorzystania 

przekazanej dotacji, a także przeprowadzane są kontrole prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji.  

W roku 2021 do niepublicznych szkół i placówek oświatowych przekazano łącznie kwotę 

48.080.782,18 zł.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/556/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na 

dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa połączenia węzła autostrady A4  

w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie” 

Przekazano dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie środki finansowe w kwocie  

943.388,00 zł tytułem dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036578,uchwala-nr-lvii5532021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036578,uchwala-nr-lvii5532021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036580,uchwala-nr-lvii5542021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036580,uchwala-nr-lvii5542021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036580,uchwala-nr-lvii5542021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036582,uchwala-nr-lvii5552021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036588,uchwala-nr-lvii5562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomoc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036588,uchwala-nr-lvii5562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomoc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036588,uchwala-nr-lvii5562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomoc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036588,uchwala-nr-lvii5562021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomoc.html
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Gospodarczej w Tarnowie”, zgodnie z umową nr X/131/ZDW/19 z dn. 24 lipca 2019 r. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/557/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza szereg 

zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 

szczególności dotyczą one ustalenia zasad dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które zawarto w dodawanym do 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 artykule 64aa. Zmiana treści § 8 Statutu 

Zespołu Żłobków w Tarnowie miała na celu dostosowanie zapisów Statutu do wymienionych 

powyżej zmian ustawowych. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/558/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę ustalającą wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania żłobków funkcjonujących na terenie miasta 

Tarnowa została podniesiona wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez 

gminę, jak również maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie oraz wysokość opłaty za 

wydłużony pobyt dziecka w żłobku.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/559/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej 

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta 

Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej. 

Uchwalenie planu kończy procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą nr XLVI/409/2021 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

miasta Tarnowa  

w rejonie ul. Spokojnej i al. Piaskowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/560/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 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 

Uchwałą nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada 

Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia z Powiatem Dąbrowskim w 

sprawie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla 

mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. Stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 

Tarnowa a Powiatem Dąbrowskim 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 17 stycznia 

2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Dąbrowskim zawarty został stosowny 

aneks na 2022 r. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036589,uchwala-nr-lvii5572021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036589,uchwala-nr-lvii5572021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036591,uchwala-nr-lvii5582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-ustala.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036591,uchwala-nr-lvii5582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-ustala.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036591,uchwala-nr-lvii5582021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-ustala.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036594,uchwala-nr-lvii5592021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-miejscowe.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036721,uchwala-nr-lvii5602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036721,uchwala-nr-lvii5602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036721,uchwala-nr-lvii5602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036721,uchwala-nr-lvii5602021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
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Realizacja w/w uchwały umożliwi mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego utrzymanie ciągłości 

dostępu do usług, realizowanych przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, polegających na: 

zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym 

nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do 3 miesięcy. 

Porozumienie będzie realizowane w całości w 2022 r., a na jej realizację Gmina Miasta 

Tarnowa otrzyma od Powiatu Dąbrowskiego dotację w wysokości 15.000 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/561/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane 

Zmieniono termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do 

dnia 31 grudnia 2023 roku. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/562/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej nadania nazwy rondu, położonemu 

na terenie miasta Tarnowa 

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie wpłynęło wezwanie do uchylenia uchwały 

nr LII/489/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Tarnowa. Wezwanie 

to zostało wielokrotnie podtrzymane. Przedmiotowe pismo zostało zakwalifikowane jako 

ponowna petycja w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i wynikało  

z faktu, że sprawa nadania rondu imienia lek. med. Anny Klementyny Baczyńskiej była 

przedmiotem uchwały nr LII/489/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Tarnowa, w której to 

Rada Miejska w Tarnowie zdecydowała o jej nieuwzględnieniu. W piśmie złożonym po 

podjęciu tej uchwały Wnoszący petycję wskazał nową okoliczność w sprawie, a mianowicie 

nie zgodził się z użytą w uzasadnieniu do uchwały argumentacją, iż nie ma wolnego ronda do 

nazwania. Jego zdaniem – nienazwane było rondo u zbiegu ul. Wilczej i drogi stanowiącej 

dojazd do A4, dla którego trwały konsultacje społeczne nazwy „Rondo Praw Kobiet”. Po 

zakończonych konsultacjach Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych nie 

podjęła jednak inicjatywy uchwałodawczej dla nadania tej nazwy, natomiast przegłosowała 

przekazanie do konsultacji społecznych nazwy „Rondo Krzyskie”, co w opinii Komisji na ten 

moment wyłączało powyższe rondo z kategorii „wolnych rond”. Nazwa „Rondo im. lek. med. 

Anny Klementyny Baczyńskiej” – jednogłośną opinią Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic i 

Placów Publicznych – zostało wpisane do tzw. „banku nazw”. Komisja do spraw 

Nazewnictwa Ulic  

i Placów Publicznych przyjęła wniosek o równolegle skierowanie do konsultacji społecznych 

kwestii nadania nazwy rondu u zbiegu ul. Wilczej i drogi stanowiącej dojazd do A4 dla 

dwóch propozycji: „Rondo Krzyskie” i „Rondo im. lek. med. Anny Klementyny 

Baczyńskiej”. Po przeprowadzonej analizie sprawozdania z wyników konsultacji i dyskusji 

Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych wydała opinię popierającą 

wniosek o nadanie wskazanemu rondu nazwy „Rondo Krzyskie” i podjęła w tej sprawie 

inicjatywę uchwałodawczą, która została przedłożona Radzie Miejskiej w Tarnowie na sesji 

w styczniu 2022 r. Ponieważ nie było inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nazwania 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036723,uchwala-nr-lvii5612021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036727,uchwala-nr-lvii5622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pon.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036727,uchwala-nr-lvii5622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pon.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036727,uchwala-nr-lvii5622021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-rozpatrzenia-pon.html
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wskazanego ronda imieniem lek. med. Anny Klementyny Baczyńskiej, Rada Miejska w 

Tarnowie – na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie - 

odmówiła uwzględnienia petycji. Wnoszący petycję został poinformowany o sposobie jej 

rozpatrzenia.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała nr LVII/563/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany w składzie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w 

Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa powołała do składu 

Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Romana Korczaka.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036729,uchwala-nr-lvii5632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036729,uchwala-nr-lvii5632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2036729,uchwala-nr-lvii5632021-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzi.html
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INFORMACJA  

o decyzjach administracyjnych wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

         

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. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Zadania własne: 

    0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. 

Decyzje o wymeldowaniu, zameldowaniu, 

anulowaniu zameldowania na pobyt 

stały/czasowy 

98 1 0 0 0 0 

    
Decyzje o wpisie do rejestru wyborców, 

odmowie wpisania do rejestru wyborców 
2 0 0 0 0 0 

  
Decyzje stwierdzające nieważność dowodu 

osobistego 
3 0 0 0 0 0 

Razem 1+2 103 1 0 0 0 0   
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 Urząd Stanu Cywilnego 

1. Zadania własne: 

    0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1.  Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska 130 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 130 0 0 0 0 0   

Wydział Ochrony Środowiska 

1. Zadania własne: 

1. 
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięć  
27 0 0 0 0 0 

  

2. 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza 
2 0 0 0 0 0 

3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 5 0 0 0 0 0 

4. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 113 1 0 0 0 0 
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5. 

Decyzje dotyczące usunięcia drzew na 

podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca  

2003 r.  o transporcie kolejowym 

2 0 0 0 0 0 

6. 
Decyzje o sprzeciwie dotyczące usunięcia 

drzewa 
17 0 0 0 0 0 

7. 
Nakładanie kar za usunięcie drzew bez 

zezwolenia 
1 0 0 0 0 0 

8. Decyzje wodnoprawne (spory wodne) 2 2 0 0 0 0 

9. 
Nakazy usunięcia odpadów z miejsc do tego 

nieprzeznaczonych 
2 1 0 0 0 0 

10. 
Zezwolenia na posiadanie i hodowlę psa rasy 

chart 
2 0 0 0 0 0 

11. Zezwolenia na uprawę maku i konopi 2 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych   1 0 0 0 0 0 
Zmiana zezwolenia 

spowodowana była 

wpisaniem błednych 

kodów odpadów 
2. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych  4 0 0 0 0 0 

3. Rekultywacja gruntów rolnych 2 0 0 0 0 0 

4. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 157 0 0 0 0 0 

5. 
Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 
11 1 0 1 0 0 
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Razem 1+2 350 5 0 1 0 0   

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego  

1. Zadania własne: 

1. 
Decyzje w ramach świadczeń osobistych na 

rzecz Sił Zbrojnych 
16 0 0 0 0 0   

2. 
Deyzje w ramach przeznaczenia świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony 
6 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. 

Decyzja wydana w sprawie kwalifikacji 

wojskowej świadczenie pieniężne 

rekompensujące utracone wynagrodzenie ze 

stosunku pracy (odbyte świadczenie wojskowe)  

1 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 23 0 0 0 0 0   

Wydział Kultury 

1. Zadania własne: 

1. 
Decyzje na przeprowadzanie imprez masowych 

(artystyczno-rozrywkowych) 
3 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 



73 | S t r o n a  

 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 3 0 0 0 0 0   

Wydział Edukacji 

1. Zadania własne: 

1. 

Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych 2 0 0 0 0 0 

Uchybienia w materiale 

dowodowym 

2. 

Odmowa wpisu do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych 0 0 0 0 0 0 

3. 

Odmowa udzielenia zezwolenia na założenie 

przez osobę prawną lub fizyczną szkoły lub 

placówki publicznej 
0 0 0 0 0 0 

4. 

Akty nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego 33 0 0 0 0 0 

5. 

Wstrzymanie przekazywania dotacji Prywatnej 

Medycznej Szkole Policealnej „Medicus” w 

Tarnowie  prowadzonej przez Fundację 

Generation Bridge. 

1 1 1 0 0 0 

6. 
Stypendia szkolne 

489 2 0 0 0 0 

7. 
Zasiłki szkolne 

16 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

1. 
Dofinansowanie kosztów kształenia 

młodocianych pracowników 
58 0 0 0 0 0   
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Razem 1+2 599 3 1 0 0 0   

Wydział Komunikacji 

1. Zadania własne: 

1. Cofanie praw jazdy/zatrzymywanie 468 5 2 0 0 0 

Brak określenia                             

w rozstrzygnięciu decyzji 

terminu ważności 

cofnięcia uprawnień do 

kierowania pojazdami 

2. 
Przywracanie praw jazdy/zwrot zatrzymanych 

praw jazdy 
247 0 0 0 0 0 

3. Wydawanie krajowych praw jazdy 1 349 1 0 0 0 0 

4. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy 18 0 0 0 0 0   

5. 
Skierowania na kontrolne badania 

lekarskie/psychologiczne/kurs reedukacyjny 
293 6 0 0 0 0   

6. Skierowanie na egzamin kontrolny 15 0 0 0 0 0   

7. Rejestracja pojazdów 11 490 0 0 0 0 0   

8. Czasowa rejestracja pojazdów 11 023 0 0 0 0 0   

9. Wyrejestrowanie pojazdów 1 237 1 0 0 0 0   

10. 

Nadawanie cech identyfikacyjnych i wyrażanie 

zgody na wykonanie tabliczki znamionowej 

zastępczej 

24 0 0 0 0 0   
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11. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu 37 0 0 0 0 0   

12. Zmiana współwłasności pojazdów 322 0 0 0 0 0   

13. 

Kary pieniężne za przekroczenie terminu 

zgłoszenia zbycia/nabycia lub rejestracji 

pojazdu  

219 5 1 0 0 0 
Nierozważenie 

możliwości odstąpienia 

od nałożenia kary 

14. 

Udzielanie licencji na wykonywanie  krajowego 

transportu drogowego rzeczy w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

6 0 0 0 0 0   

15. 
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką 
32 0 0 0 0 0   

16. 
Udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 
3 0 0 0 0 0   

17. 
Zmiany licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką  
68 0 0 0 0 0   

18. 

Wygaszanie licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

1 0 0 0 0 0   

19. 
Wygaszanie licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką 
30 0 0 0 0 0   

20. 
Udzielanie zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych osób 
6 0 0 0 0 0   

21. 
Zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym 
82 0 0 0 0 0   
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22. 

Wygaszanie zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych w krajowym 

transporcie drogowym osób 

8 0 0 0 0 0   

23. 
Wygaszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 
3 0 0 0 0 0   

24. 

Wydawanie i zmiany zezwoleń na kierowanie 

pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami 

przewożącymi wartości pieniężne 

21 0 0 0 0 0   

25. 
Udzielanie licencji na przewóz osób 

samochodem osobowym 
1 0 0 0 0 0   

26. 
Wygaszanie licencji na przewóz osób 

samochodem osobowym 
3 0 0 0 0 0   

27. 
Zmiana zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoznika drogowego 
1 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. Wpisywanie instruktorów do ewidencji 9 0 0 0 0 0 

  2. Skreślanie instruktorów z ewidencji 9 0 0 0 0 0 

3. Wydawanie uprawnień dla diagnosty 3 0 0 0 0 0 
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4. Zmiana/rozszerzenie uprawnień instruktora 2 0 0 0 0 0 

Razem 1+2 27 030 18 3 0 0 0   

Wydział Infrastruktury Miejskiej 

1. Zadania własne: 

1. 
Zezwolenia na sprowadzanie zwłok/szczątków 

ludzkich z zagranicy 
29 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. 

Zezwolenia na prowadzenie przez 

przedsiębiorstwa działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych                       

i transportu nieczystości ciekłych 

2 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 31 0 0 0 0 0   

Wydział Sportu 

1. Zadania własne 

1. 
Zezwolenia na przeprowadzenie imprez 

masowych 
4 0 0 0 0 0 

  

2. Prowadzenie ewidencji klubów spotowych 7 0 0 0 0 0 
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2.  Zadania zlecone 
  

  

  0 0 0 0 0 0 

  

  Razem 1+2 
11 0 0 0 0 0 

  

Wydział Geodezji i Nieruchomości  

1. Zadania własne: 

1. 

Ustanowienie prawa trwałego zarządu                            

w stosunku do nieruchomości Gminy Miasta 

Tarnowa 

4 0 0 0 0 0   

2. 
Wygaszenie prawa trwałego zarządu Gminy 

Miasta Tarnowa 
7 0 0 0 0 0 

  

3. Decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości 135 2 0 0 0 0   

4. 

Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek uchwalenia bądź 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w związku z jej sprzedażą 

15 4 10 0 0 0 
Zarzuty względem 

operatu szacunkowego 

5. 

Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej                      

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 

Gminy Miasta Tarnowa 

12 0 0 0 0 0 
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6. 
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

drogi publiczne 
7 0 0 0 0 0 

  

7. 

Decyzje zatwierdzające projekt scalania 

gruntów na terenie objętym scaleniem 

związanym                         z przebiegiem 

autostrady A-4 w Tarnowie (dzielnica Klikowa) 

1* 10* 1 0 0 0 

Zaistniałe wady 

proceduralne 

przeprowadzonego 

postępowania 

2. Zadania zlecone:               

1. 

Ustalenie i wypłata odszkodowania za 

nieruchomości przejęte z mocy prawa na 

własność Gminy Miasta Tarnowa w związku                                                 

z realizacją inwestycji drogowych (ZRID) 

7 0 0 0 0 1 

Operat szacunkowy 

utracił moc dowodową – 

stał się nieaktualny.                       

Podniesienie zarzutu, iż 

aktualizacja opłaty 

rocznej                                 

z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu jest 

nieuzasadniona, albo jest 

uzasadniona w innej 

wysokości.   

W odniesieniu do sprawy, 

gdzie SKO uznało, iż 

aktualizacja opłaty 

rocznej jest 

nieuzasadniona, złożony 

został sprzeciw do sądu 

powszechnego.                                                     

W przpadku zwrotu 

nieruchomości - zarzut 

względem sposobu 

wyliczenia waloryzacji 

kwoty odszkodowania. 

2. 

 

Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej                                

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 

Skarbu Państwa 

373 16 1 0 0 0 

3. 

Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu 

Państwa 

5 0 0 0 0 0 

4. 

Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty 

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów Skarbu Państwa zgodnej z faktycznym 

sposobem użytkowania gruntu  

2 0 0 0 0 0 

5. 

Ustanowienie prawa trwałego 

zarządu                                                          w 

stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa 

1 0 0 0 0 0 
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6. 
Wygaszenie prawa trwałego zarządu Skarbu 

Państwa 
7 0 0 0 0 0 

7. 
Odmowa wprowadzenia zmian w operacie 

ewidencji gruntów i budynków 
1 0 0 0 0 1 

8. Zwroty nieruchomości 15 4 1 0 0 0 

Razem 1+2 592 36 13 0 0 2   

Wydział Podatków i Windykacji 

1. Zadania własne: 

1. 
Decyzje ustalające wymiar podatku od 

nieruchomości  dla osób fizycznych 
40 502 6 4 0 0 27 

Konieczność uzupełnienia 

materiału dowodowego. 

Nowe okoliczności 

nieznane organowi 

podczas wydawania 

decyzji. Zgodnie z art.. 

15zzzzzn(2) ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych         z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, 

organ winien zawiadomić 

2. 
 Decyzje ustalające wymiar podatku rolnego dla 

osób fizycznych 
2 331 0 0 0 0 0 

3. 
Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego dla 

osób fizycznych 
7 045 0 0 0 0 0 

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 412 2 1 0 0 0 

5. Określenie należnej do zwrotu kwoty dotacji 14 12 2 1 0 0 
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6. Określenie wymiaru opłaty reklamowej 4 0 0 0 0 0 

stronę o uchybieniu 

terminu, wyznaczyć 

stronie termin na złożenie 

wniosku o przywrócenie 

terminu, co nakazało 

zrobić SKO 7. 
Określenie wymiaru podatku od środków 

transportowych 
4 0 0 0 0 0 

8. 
Określenie wymiaru podatku od nieruchomości 

dla osób prawnych 
29 16 7 0 0 0 

9. 
Określenie wymiaru opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
            189     0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

1. 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego 
46 0 0 0 0 0   

Razem 1+2       50 576     36 14 1 0 27   

Wydział Architektury i Budownictwa  

1. Zadania własne: 

1. Decyzje o pozwoleniu na budowę 620 6 1 0 0 0 
Uchybienia formalno-

prawne 
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2. 
Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
3 3 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0 

  

Razem 1+2 623 9 1 0 0 0 

Wydział Planowania Przestrzennego 

1. Zadania własne: 

1. Decyzje o warunkach zabudowy 256 21 10 0 0 0 Niewyczerpujące 

uzasadnienie przyjętych 

wskaźników w analizie 

funkcji oraz cech 

zabudowy                                       

i zagospodarowania 

terenu wykonywanej dla 

potrzeb sporządzenia 

projektu decyzji. Zmiana 

przepisów prawa 

powszechnie 

obowiązującego 

2. 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 
36 0 0 0 0 0 
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2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 292 21 10 0 0 0   

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

1. Zadania własne: 

  
  

0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. 

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych na rzecz osób innych niż 

ubezpieczone 

419 1 0 0 0 0   

2. 
Wydawanie decyzji stwierdzających brak prawa 

do posiadania Karty Dużej Rodziny  
6 0 0 0 0 0 

  

Razem 1+2 425 1 0 0 0 0 

Ogółem  80 788 130 42 2 0 29   
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*Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia 

gruntów na terenie objętym scaleniem 

związanym z przebiegiem autostrady A4 

obejmuje obszar 437.5076 ha. W postępowaniu 

bierze udział 1200 uczestników scalenia.        
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I. Wstęp. 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLII/363/2020 Rady Miejskiej 

w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r., zmieniony Uchwałą Nr XLVII/426/2021 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. i stanowił kontynuację działań prowadzonych w latach 

poprzednich.  

Monitoring Programu jest prowadzony w ciągu roku na bieżąco. Informacja o realizacji 

„Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok” jest przedstawiana Radzie Miejskiej w Tarnowie  

w Raporcie o Stanie Miasta za 2021 rok. 

Program określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1 oraz ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii2. Zapisy obu cytowanych ustaw stanowią, że do 

zadań własnych gminy należy w szczególności: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczy  

i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

5. Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym,  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

6. Podejmowanie 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. 

7. Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa. 

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Całkowity koszt realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wyniósł 2.914.305,88 zł. 

Koordynatorem Programu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (a 

od 2022 roku Centrum Usług Społecznych w Tarnowie), który współpracował przy jego realizacji  

z następującymi podmiotami: 

1. Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, 

 
1 Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm. 
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2. Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie 

Miasta Tarnowa,  

3. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

5. Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

6. szkołami, przedszkolami, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi,  

7. Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną w Tarnowie, 

8. organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy,  

9. jednostkami szkolącymi i realizującymi programy profilaktyczne na podstawie umów cywilno-

prawnych, 

10. Strażą Miejską, 

11. Policją. 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok przebiegała w szczególnych warunkach, 

w związku z panującą od marca 2020 roku na terenie kraju epidemią SARS-CoV-2  

i wprowadzonymi zakazami i obostrzeniami. Pandemia spowodowała, że zadania wynikające  

z Programu realizowano w ograniczonym zakresie.  

 

II. Działania podejmowane przez Gminę Miasta Tarnowa w ramach realizacji zadań zawartych  

w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok. 

ZADANIE 1:  

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Realizator: Specjaliści udzielający porad w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie, działającym przy Urzędzie Miasta Tarnowa: 

prawnik, certyfikowany instruktor terapii uzależnień. 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 11.544 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Tarnowie czynny był w 2021 r. przez dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godz. 16.00 – 19.00 oraz 

we wtorki w godz. 15.00-17.00. 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. 
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Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy  

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

W 2021 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się ogółem 248 osób, z tego: 76 osób 

skorzystało z porad terapeutycznych, a 172 osób z porad prawnych.  

 

2. Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom  

w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się. 

Realizator: Fundacja „Auxilium” z siedzibą w Tarnowie, Plac Kazimierza Wielkiego 5 (wyłoniona  

w otwartym konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 15 marca 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. 

Kwota dotacji: 70.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Fundacja Auxilium w ramach zadania prowadziła punkt konsultacyjny czynny od poniedziałku 

do piątku w godz. 16.00-20.00. Punkt oferował specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne, 

socjalne, prozdrowotne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Podczas 896 godzin 

dyżurów specjalistyczne wsparcie zostało udzielone łącznie 627 osobom w tym 50 osób uzyskało 

wsparcie związane z uzależnieniem  lub współuzależnieniem własnym lub najbliższych od alkoholu  

i narkotyków, uzależnień behawioralnych.  Pomoc można było uzyskać także w przypadku przemocy w 

rodzinie, problemów wychowawczych i psychologicznych, zaburzeń odżywiania. Ponadto 

zauważalnym problemem z jakim zgłaszali się mieszkańcy o pomoc była nieumiejętność radzenia sobie 

z lękiem spowodowanym panującą sytuacją epidemiczną, brakiem możliwości kontaktu  

z bliskimi czy rówieśnikami, jak i obawa o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych. Najwięcej bo aż 357 

osób skorzystało z oferowanej przez Fundację pomocy psychologicznej.  

Ważnym uzupełnieniem i rozszerzeniem zakresu udzielanej pomocy były dyżury specjalistów z 

punktu konsultacyjnego przy Telefonie Zaufania. Telefon Zaufania prowadził dyżury dzienne, od 

poniedziałku do soboty w godz. 16.00-20.00, podczas których specjaliści  udzielili łącznie porad 688 

osobom. Oferowana pomoc obejmowała spotkania grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych.  

Odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 10 osób. 

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany był do zorganizowania konferencji  

z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Konferencja pn. „AUXILIUM (pomaganie)  

w czasie zmian” odbyła się w dniu 29 września 2021 r. Zagadnienia poruszane w czasie konferencji 

mocno akcentowały problemy i zachowania ryzykowne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, związane  

z rozwojem technologii cyfrowych, wynikających z tego stresów, kryzysów i problemów psychicznych, 

nawiązując jednocześnie do obecnej sytuacji związanej z epidemią Covid - 19 oraz obowiązującymi 

obostrzeniami sanitarnymi i  izolacją społeczną. 

W konferencji udział wzięło 75 osób, byli to głównie przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu 

miasta Tarnowa, nauczyciele, przedstawiciele  organizacji  pozarządowych.     

Zadanie realizowali specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, lekarz psychiatra, egzorcysta, 

dietetyk, duszpasterz, seksuolog i mediator.  

 

3. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Dla Mieszkańców 

Polityka Społeczna i Zdrowie podstrony zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa 

http://www.tarnow.pl/
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Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Aktualny 

adres strony zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc 

spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz 

profilaktyka.  

Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania:  

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Punktu Opieki nad osobami nietrzeźwymi, 

- punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania, 

- grup wsparcia AA. 

 

ZADANIE 2: 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. 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).  

Realizator: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021  r. 

Kwota na realizację zadania: 116.551,43 zł, w tym: wynagrodzenia członków Komisji 104.832 zł, opinie 

biegłych 9.719,43 zł, opłaty sądowe 2.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

− rozpatrywała wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego 

osób uzależnionych od alkoholu,  

− przeprowadzała rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,  

− kierowała osoby nadużywające alkoholu do biegłych sądowych  w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

− kierowała do Sądu wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu,  

− wydawała opinie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla złożonych  

wniosków o uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie  

z obowiązującym prawem lokalnym. 

W 2021 r. Komisja w ramach swojej ustawowej działalności odbyła 42 posiedzenia zespołów, 

na których rozpatrywano wnioski o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku 

podjęcia leczenia odwykowego. W roku sprawozdawczym do Komisji wpłynęło 110 wniosków. 

Wnioskodawcami w 71 przypadkach była Policja, 25 wniosków wpłynęło od członków rodzin osób 

uzależnionych, 2 wnioski ze Schroniska dla osób bezdomnych, 7 wniosków z MOPS, 1 wniosek został 

złożony przez kuratorów 1 wniosek złożony przez Prokuraturę Rejonową oraz 3 wnioski przekazane 

zostały przez Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Z ogólnej liczby otrzymanych 

wniosków 91 dotyczyło mężczyzn, a 19 kobiet.  

Komisja wystawiła również 76 skierowań do biegłego psychologa i biegłego psychiatry w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania zgłosiło się 27 osób. W 16 

przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia  o obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. 

http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc%20spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz%20profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc%20spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz%20profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc%20spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz%20profilaktyka
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Ponadto odbyło się 15 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

na których opiniowane były wnioski przedsiębiorców, ubiegających się  o uzyskanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja wydała 94 postanowień o zgodności lokalizacji miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie.  

 W 2021 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie 

asystowali funkcjonariuszom Komisariatu Policji Tarnów- Centrum w działaniach kontrolnych 

podmiotów gospodarczych, sklepów i lokali rozrywkowych, pod kątem sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, w tym sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat. Sprawdzano również respektowanie 

przez właścicieli sklepów i lokali obowiązku umieszczania tabliczek informujących   

o szkodliwości spożywania alkoholu.  

W ramach przeprowadzonych działań skontrolowanych zostało 20 punków prowadzących sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych. 

 

2. Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom  

w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków  w komunikowaniu się. 

1) Punkt konsultacyjny, telefon zaufania, wsparcie przez Internet i media społecznościowe.  

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2. 

2) Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 1. 

3. Zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy członkom rodziny osoby uzależnionej  

od alkoholu, narkotyków i  innych substancji psychoaktywnych oraz osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie m.in. poprzez: 

− udzielanie schronienia, 

− poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne, 

− prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, 

− realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

1) Realizator: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Opis realizacji zadania: 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy realizował  zadanie 

poprzez: 

− zapewnienie mieszkańcom Tarnowa znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

wszechstronnej pomocy: prawnej, psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego pobytu) 

w ramach działalności ośrodka interwencji kryzysowej,  

− udzielanie kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej (w tym schronienia) 

ofiarom przemocy domowej, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w ramach działalności specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar 

przemocy,  

− opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie. 
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W ramach ośrodka interwencji kryzysowej poradnictwem zostały objęte osoby z problemami takimi 

jak: konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze, choroby somatyczne, zaburzenia 

psychiczne, brak znajomości prawa, nasilenie kryzysów psychicznych, rodzinnych, małżeńskich, 

wychowawczych, socjalnych, zdrowotnych, emocjonalnych u dzieci w trakcie pandemii. Pomocą 

prawną, psychologiczną i socjalną objęte były również osoby uzależnione i współuzależnione w związku 

z występowaniem w ich rodzinach przemocy. 

W 2021 roku w sprawach związanych z problemem uzależnień i współuzależnień udzielonych zostało: 

- 59 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu, 

- 13 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od narkotyków, 

- 124 porad dotyczących kilku problemów występujących łącznie. 

Pomoc w sytuacji kryzysowej została udzielona 848 osobom, przeprowadzono  1.731 interwencji.  

4 osoby korzystały z całodobowego pobytu, w tym – jedno dziecko.  

W ramach specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zostało 

przeprowadzonych 1.704 interwencji. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 80 klientów, 

a z całodobowego  schronienia – 4 osoby. W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie przeprowadzono 

zarówno pierwszej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, osób 

dobrowolnie zgłaszających udział, jak i dla osób przebywających w zakładach karnych. W drugim 

półroczu zrealizowano zajęcia dla jednej grupy osób stosujących przemoc  

w rodzinie, do której udział zgłosiło 9 osób. Spośród nich: 4 osoby ukończyły program, 1 osoba uzyskała 

status uczestnika (50% godzin obecności).  

W 7 spotkaniach grupy wsparcia dla ofiar przemocy średnio uczestniczyło 3 osoby (spotkania 

prowadzone były online). 

Łączna liczba interwencji w TOIKiWOP wyniosła 3.435, podczas których udzielono pomocy 932 

osobom. Zadanie było współfinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz budżetu Powiatu 

Dąbrowskiego na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa. 

2) Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS w Tarnowie 

Opis realizacji zadania: 

a)   poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne 

Psycholodzy zatrudnieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielali porad 

psychologicznych oraz objęli terapią psychologiczną 60 osób z rodzin dotkniętych przemocą. 

Pracownicy socjalni MOPS sporządzili 11 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. 

b) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy (osób doznających przemocy) 

 Realizacja projektu socjalnego pn. „Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy  

w rodzinie”. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem głównym projektu było wsparcie osób doświadczających 

przemocy poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości  

i samodzielności, prowadzące do lepszego funkcjonowania w środowisku.  

W grupie wsparcia w 2021 r. uczestniczyło 10 osób. 

c) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy (osób 

stosujących przemoc) 

Realizacja projektu socjalnego: Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc  
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w rodzinie pn.: „Każdy ma szansę na zmianę”. Zajęcia prowadzone były przez psychologa  

i pracownika socjalnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem głównym projektu 

była edukacja osób stosujących przemoc w zakresie autodiagnozy, kontrolowania emocji oraz korekta 

zachowań przemocowych.  

W grupie psychoedukacyjnej w 2021 roku uczestniczyło 3 osoby.  

 

4. Promowanie prawidłowego modelu rodziny m.in. poprzez organizację warsztatów kompetencji 

rodzicielskich, szkoleń dla rodziców w szczególności poruszających temat uzależnień od alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, ogólnodostępnych leków, których stosowanie w dużych ilościach stanowi 

zagrożenie dla zdrowia i życia. 

a) Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Wychowanie bez klapsa”. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania: 

Celem głównym warsztatów było poszerzenie wiedzy rodziców z zakresu wychowywania dzieci przy 

użyciu konstruktywnych metod wychowawczych. Celami szczegółowymi było:  

− zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat etapów rozwoju dziecka;  

− poznanie przez rodziców metod umożliwiających wychowanie dziecka bez użycia przemocy  

w tym sposobów reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo; 

−  zwiększenie u rodziców świadomości własnych uczuć, myśli, potrzeb i motywów działania;  

− ukazanie metod rozpoznawania własnych emocji oraz ich kontroli;  

− zwiększenie wiedzy na temat nawiązania prawidłowych relacji z dziećmi sprzyjających ich 

rozwojowi;  

− poznanie przez rodziców nowych sprzyjających dziecku wzorców zachowań.  

W ramach projektu odbył się 1 cykl szkoleniowy, składający się z 7 dwugodzinnych spotkań. 

b) Projekt „Intensywna praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania: 

Projekt miał na celu poprawę kompetencji rodzicielskich pozwalających na powrót dziecka do 

rodziny naturalnej lub pozostanie w niej. W 2021 r. asystenci rodziny w ramach projektu socjalnego 

prowadzili pracę z 69 rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Natomiast łączna liczba 

rodzin objętych asystenturą wyniosła 74, w tym 5 rodzin objętych wsparciem w ramach ustawy  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

 

5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w  formie specjalistycznej dla dzieci  

i  młodzieży, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

W 2021 r. na terenie Tarnowa działały 2 placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej, w których z budżetu Gminy Miasta Tarnowa było dotowanych łącznie 185 miejsc dla 

dzieci i młodzieży. Placówki prowadzone były przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym 

konkursie ofert. 
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1) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot Gemini Park. 

Realizator: Stowarzyszenie SIEMACHA  

Okres realizacji zadania: 2021 r.  

Kwota dotacji: 523.600 zł, w tym 366.520 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

Liczba miejsc dotowanych: 140 

2) Placówka Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA. 

Realizator: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA  

Okres realizacji zadania: 2021 r.  

Kwota dotacji: 183.600 zł, w tym 128.520 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 45 

Opis realizacji zadania: 

Dzieci zapisane do placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej pochodziły 

najczęściej z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

wymagających różnego rodzaju wsparcia, w tym: zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, 

wychowawczych, profilaktycznych, oddziaływań psychokorekcyjnych, kompensacyjnych, 

logopedycznych, zajęć o charakterze terapii pedagogicznej i psychologicznej.  

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii placówki wsparcia 

dziennego na początku roku swoje zadania mogły realizować wyłącznie z wykorzystaniem metod  

i technik porozumiewania się na odległość. 

Zajęcia zdalne w placówkach prowadzone były od początku stycznia do 14 lutego za pomocą 

poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i innych 

dostępnych aplikacji. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zajęcia  

w placówkach od 15 lutego w trybie stacjonarnym, prowadzone były z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Pracownicy placówki wsparcia dziennego wychowawcy, pedagog i psycholog utrzymywali stały 

kontakt z wychowankami i ich rodzicami przy użyciu telefonu, e-maila, Facebook oraz za pomocą 

komunikatora Messenger. Organizowali zajęcia domowe, interwencyjne i specjalistyczne  

w grupach na rzecz wsparcia dzieci on-line. Przygotowane nowe aplikacje zajęć wdrażane były  

w kontakcie zdalnym a po powrocie do placówek wychowanków w kontakcie bezpośrednim.  

Podczas pobytu w placówce, wtedy gdy zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej, 

wychowankom zapewniono jeden posiłek. Ze wsparcia placówek systematycznie korzystało 152 

uczniów.  

 

ZADANIE 3: 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                                            i 

socjoterapeutycznych. 



94 | S t r o n a  

 
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych, propagowanie 

zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach pozalekcyjnych 

zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych (turnieje, zawody, rajdy), a także zajęć edukacyjno-

rozwojowych (koła zainteresowań): 

Zajęcia pozalekcyjne (sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.)  prowadzone w placówkach 

oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, w tym:  

a) Realizacja Programu Ferie zimowe Tarnów 2021. 

Ze względu na trwający na obszarze kraju stan epidemii i związane z nim obostrzenia w 2021 

r. nie realizowano programu.  

b) Realizacja części Programu Lato w mieście bezpieczne wakacje - Tarnów 2021. 

Realizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, organizacje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.  

Okres realizacji zadania: 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Wydział Sportu UMT 80.000 zł oraz Tarnowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji plan 75.000 zł (wykonanie 35.000 zł w związku z ograniczeniami związanymi  

z pandemią). 

Opis realizacji zadania:  

1) Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa - otwarty konkurs dla organizacji 

pozarządowych dotyczący realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych w ramach Programu Lato w mieście bezpieczne wakacje Tarnów 2021”. 

Kwota udzielonych dotacji: 80.000 zł 

Oferent/Realizator Dotacja (zł) 
Liczba uczestników 

zajęć 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży”  16.400 820 

Tarnowski Klub Tenisowy  4.000 340 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie 

6.000 915 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „K-
Team” 

9.200 1 500 

Uczniowski Klub Sportowy „Westovia” 5.600 180 

Klub Piłkarski „Błękitni 1947” Tarnów 5.100 100 

Klub Sportowy „Metal” Tarnów 5.100 100 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowe „FUTAR” 4.900 320 

Uczniowski Klub Sportowy  
„PM Tarnów” 

4.400 120 

Miejski Klub Sportowy „Tarnovia” 5.360 235 

Akademia Unia Tarnów 10.340 100 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „1811” 1.200 96 

Klub Sportowy „Dragon Sports” 2.400 70 

Razem: 80.000 4.896 

Źródło: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa 
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2) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji:  

W ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2021 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępniał swoje 

obiekty za 2 zł dla uczniów tarnowskich szkół:  

- Basen Letni Góra Marcina każdy pogodny wtorek w godzinach od 10.00 do 19.00 

- czerwiec 563 osoby, 

- lipiec 1 785 osób,  

- sierpień 510 osób. 

Razem na Basen Góra Marcina 2.858 osób.  

- Park Wodny (w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 14.00 ostatnie wejście godzina 13.00): 

- czerwiec 55 osób, 

- lipiec 972 osoby, 

- sierpień 1.130 osób.  

Razem z Parku Wodnego za 2 zł skorzystało 2.157 osób. 

Łącznie liczba uczestników Programu Lato w mieście bezpieczne wakacje: 9.911 osób w 112 zajęciach 

(bez półkolonii).  

c) Prowadzenie rozgrywek międzyszkolnych w ramach systemu Szkolnego Związku Sportowego 

na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Ze względu na trwający na obszarze kraju stan epidemii i związane z nim obostrzenia  

w 2021 r. w tym wprowadzenie nauki zdalnej nie realizowano programu.  

d) Realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Realizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa 

Kwota na realizację zadania: plan: 70.500 zł, wykonanie 66.887,98 zł – ograniczenie zadań związane 

było z obowiązującym stanem epidemii. 

Opis realizacji zadania: 

W ramach realizacji zadania: 

− dokonano zakupu nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego dla uczestników 

zawodów sportowych: organizacja charytatywnego turnieju piłki nożnej na boisku przy  

ul. Wojska Polskiego 14; organizacja młodzieżowych zawodów lekkoatletycznych 23 maja 2021 

roku na Stadionie TOSiR ul. Piłsudskiego 32, Memoriał brydżowy, zorganizowano mikołajkowy 

turniej szachowy oraz wyjazd na ogólnopolskie zawody strzeleckie młodzieżowej reprezentacji 

Tarnowa. Współorganizowano Program Szkolny klub Sportowy 2021  

w tarnowskich szkołach, udzielano wsparcia dla tarnowskich młodzieżowych klubów 

sportowych w sytuacji awansu do rozgrywek centralnych, w organizacji rozgrywek lub 

wyjazdów na rozgrywki. 

Ogółem zorganizowane zostały 43 zajęcia pozalekcyjne, w których wzięło udział 1.082 uczestników. 

 

2) Wspieranie w formie dotacji programów realizowanych w zakresie kultury fizycznej przez 

podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w tym:  

a) Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

Realizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, organizacje kultury fizycznej, organizacje 

pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 600.000 zł  
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Dotacje dla organizacji pozarządowych - Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa: 

Oferent/Realizator Dotacja (zł) 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Iskierka Tarnów przy 
SP Nr 14 

16.200 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia 7.400 

Uczniowski Klub Sportowy KANA 3.600 

Klub Sportowy Błękitni Tarnów 25.000 

Stowarzyszenie Shiva Dance Academy 3.000 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start 4.300 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów 20.800 

Uczniowski Klub Sportowy Jaskółki Tarnów 13.000 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół Gumniska przy 
SP Nr 2  

8.600 

Klub Piłkarski Błękitni 1947 14.600 

Polskie Towarzystwo Boksu 18.000 

Tarnowski Klub Tenisowy 5.300 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-Team 8.200 

Liga Obrony Kraju - Tarnowski Klub Strzelecki 12.000 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "1811" 37.000 

Klub Sportowy Thai Gym Tarnów 4.600 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Delfin 12.600 

Miejski Klub Sportowy TARNOVIA 58.600 

Uczniowski Klub Sportowy Grabówka 4.200 

Uczniowski Klub Sportowy Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen 4.200 

Klub Sportowy Iskra 9.000 

Klub Sportowy Dragon Sports 3.200 

Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów 48.400 

Akademia Unia Tarnów 10.000 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka  21.000 

Klub Sportowy Metal Tarnów 17.000 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży 98.000 

Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate 4.300 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowe "Futar" 4.400 

Tarnowska Akademia Karate i Kobudo 4.000 

Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Tarnowie 

21.000 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tarnowska Akademia 
Piłkarska 

5.000 

Tarnowski Klub Sportowy Kyokushin Karate 4.900 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej Nr 23 

15.800 

Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce 13.000 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów 4.600 

Klub Sportowy Sportiva 9.000 

Tarnowski Związek Brydża Sportowego 4.200 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum 
Ogólnokształcącym  

22.000 

Razem: 600.000 

Źródło: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa 
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Opis realizacji zadania: 

Podmioty realizujące zadanie prowadziły nabór i selekcję dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Dofinansowany został 1 program 

realizowany w zakresie kultury fizycznej, w ramach którego zorganizowano 3.345 zajęć pozalekcyjnych. 

W zajęciach uczestniczyło 6.017 uczniów. 

b) Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

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

terenie GMT; 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 

Realizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, organizacje kultury fizycznej, organizacje 

pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: plan 70.000 zł, wykonanie 67.000 zł (rezygnacja jednego oferenta  

z realizacji zadania na kwotę 3.000 zł). 

Dotacje dla organizacji pozarządowych, zadania: Sportowe talenty - prowadzenie,  

w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań sportowych, naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 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: 

 

Podmiot/Realizator Dotacja (zł) Wykonanie (zł) 

MKS Pałac Młodzieży 7.750 7.750 

Klub Sportowy "Błękitni" Tarnów  4.000 4.000 

MUKS "Iskierka" Tarnów przy SP 14 w Tarnowie  4.000 4.000 

MUKS Tarnowska Akademia Piłkarska 4.000 4.000 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka  3.000 Rezygnacja  

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I LO w Tarnowie  4.000 4000 

Uczniowski Klub Sportowy Westovia  4.250 4.250 

Klub Sportowy Metal 4.500 4.500 

Klub Piłkarski Błękitni 1947  4.500 4.500 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start  4.375 4.375 

Klub Sportowy Dragon Sports  2.000 2.000 

Akademia Unia Tarnów 9.750 9.750 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 4.125 4.125 

Miejski Klub Sportowy TARNOVIA 5.000 5.000 

Klub Sportowy "Iskra" w Tarnowie  4.750 4.750 

Razem: 70.000 67.000 

Źródło: Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa 
 

Liczba uczestników: 820 w 35 zajęciach. 
 

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach Działania 1: 
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych, propagowanie zdrowego 
stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach pozalekcyjnych zajęć 
profilaktycznych, w tym zajęć sportowych (turnieje, zawody), a także zajęć edukacyjno-rozwojowych 
(koła zainteresowań) wyniosła 3.535. W zajęciach udział wzięło 17.830 uczniów. Łączny koszt 



98 | S t r o n a  

 

realizacji zadania wyniósł 848.887 zł (łącznie Wydział Sportu UMT i Tarnowski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji). 

 
W ramach Programu realizowane były również działania profilaktyczne skierowane do 

uczestników poszczególnych przedsięwzięć. W ramach akcji „Lato w mieście bezpieczne wakacje 

Tarnów 2021”, poszczególni wykonawcy przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwego działania 

alkoholu i substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć sportowych w ramach przyznanych dotacji dla 

organizacji pozarządowych, trenerzy i instruktorzy wyjaśniali szkodliwość spożywania alkoholu  

i substancji psychoaktywnych dla organizmów młodych sportowców. Realizacja działań 

profilaktycznych została potwierdzona w treści złożonych sprawozdań. 

 
2. 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, narkotyków oraz stosowaniem 

przemocy przez dzieci i młodzież. 

W 2021 r. zrealizowano następujące programy profilaktyczne skierowane do uczniów 

tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: 

1) Program profilaktyczny „Blog Szymona”. 

Realizator: Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-

Białej 

Okres realizacji zadania: 14 września - 30 listopada 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 16.674 zł 

Opis realizacji zadania:  

Program z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałania narkomanii, 

skierowany do uczniów tarnowskich szkół i ich wychowawców. Celem programu było kształtowanie 

świadomości zagrożeń wynikających z kontaktu z narkotykami, możliwych przyczyn sięgania po 

narkotyki oraz wynikających z tego konsekwencji. Program został zrealizowany w 21 klasach. 

Uczestniczyło w nim 550 uczniów dziewięciu tarnowskich szkół ponadpodstawowych oraz 32 

nauczycieli. 

 

2) Program profilaktyczny ,,Warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki 

uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. 

Realizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą 

w Krakowie  

Okres realizacji zadania:  25 października - 10 grudnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 9.000 zł 

Opis realizacji zadania:  

Program z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności udzielania pierwszej pomocy  

w sytuacji zagrożenia życia w przypadku zatrucia substancjami psychoaktywnymi (alkoholem, 

narkotykami, nikotyną). Program został zrealizowany w 15 klasach. Uczestniczyło w nim 353 uczniów 

tarnowskich szkół ponadpodstawowych. 

 

3) Program profilaktyczny „Debata”. 

Realizator: ,,Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych” z siedzibą w Wieliczce 

Okres realizacji zadania: 18 października - 3 grudnia 2021 r. 
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Kwota na realizację zadania: 13.524 zł 

Opis realizacji zadania: 

Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu 

używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. 

Program profilaktyczny „Debata” znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego” 

Adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. 

Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu 

i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Program profilaktyczny 

został zrealizowany w 23 klasach, szkół podstawowych, a uczestniczyło w nim 442 uczniów.  

 

4) Program profilaktyczny „Alkohol, narkomania – czy wiem wszystko?”. 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 1 września - 5 grudnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 6.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

„Alkohol, narkomania – czy wiem wszystko?” to program autorski, który miał na celu 

zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i przestępczości, poprzez dostarczenie 

podstawowej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i rzeczywistych zagrożeń jakie wywołują. 

Celem programu było również wskazanie uczniom możliwości redukcji czynników ryzyka  

i wzmacniania czynników chroniących w relacjach rodzinnych i środowiskowych. Program został 

zrealizowany w 30 klasach. Uczestniczyło w nim 797 uczniów tarnowskich szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych.  

 

5) Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizator: pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zatrudnieni  

w Miejskim Ośrodku Pomocy w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS. 

Opis realizacji zadania: 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w 2021 r. pracownicy MOPS nie prowadzili 

zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie przedszkoli, szkół 

oraz placówek wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych 

i kulturalnych.  

 

2) 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. 

Realizator: Pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  zatrudnieni  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania: 
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Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Tarnowie prowadził na terenie miasta spotkania z mieszkańcami, których celem było uwrażliwienie 

społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie. W dniu 26 listopada 2021 roku Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego spotkał się z uczestnikami Międzyosiedlowego Centrum Aktywności 

Senioralnej „ Złoty Wiek” w celu rozmowy nt. zjawiska przemocy w rodzinie. Seniorzy zostali 

zaznajomieni z lokalnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencjami służb 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania otrzymali 

ulotki informacyjne dot. placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc. W wydarzeniu 

wzięło udział 10 osób. W dniu 3 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie Tarnowskiej Rady Seniorów, w 

którym gościnnie uczestniczył ambasador kampanii społecznej pn. „Biała Wstążka” – Pani Anna Dudek 

oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Pani Anna Dudek podzieliła się z uczestnikami 

spotkania swoją historią życiową oraz zachęcała do zdecydowanej reakcji na zjawisko przemocy. 

Członkowie TRS otrzymali ulotki informacyjne dot. placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym 

w przemoc. W spotkaniu Tarnowskiej Rady Seniorów udział wzięło 23 osoby. 

W dniu 19 listopada 2021 r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie zrealizował szkolenie pn. „Procedura „Niebieskie Karty” – zastosowanie w 

praktyce dla pracowników Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej  

w Tarnowie. W szkoleniu wzięło udział 10 osób. 

 

3. 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. 

 

1) Szkolenie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 

Realizator: „Pozytywna Edukacja” z siedzibą w Warszawie 

Okres realizacji zadania: 15 i 22 czerwca 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 6.000 zł 

Opis realizacji zadania:  

Szkolenie przygotowujące nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 8 - 12 lat do realizacji  

w szkołach programu profilaktycznego pod nazwą: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem 

programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych  

i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by 

wzmocnić ich odporność na stres oraz kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. W 

szkoleniu uczestniczyło 12 nauczycieli tarnowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik szkolenia 

otrzymał   w ramach szkolenia komplet materiałów dydaktycznych do realizacji programu. 

 

2) Szkolenie „Osoba nadużywająca alkoholu oraz stosująca przemoc w rodzinie. Charakterystyka pracy 

w ramach procedury „Niebieskie Karty” współorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tarnowie – Zespół ds. Przemocy w rodzinie oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Tarnowa. 

Realizator: szkolenie zostało zlecone Centrum Szkoleniowemu ERUDIUM 

Okres realizacji zadania: 2 grudnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: 3.300 zł 

Opis realizacji zadania: 
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Szkolenie miało charakter warsztatowy i było skierowane do specjalistów zajmujących się 

procedurą „Niebieskie Karty”. Celem szkolenia było: 

– uzyskanie wiedzy nt. specyfiki pracy z osobami stosującymi przemoc w obszarze pomocy 

psychologicznej i interwencji, z wykorzystaniem procedur oraz praktycznym ich zastosowaniu, 

– nabycie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc z uwzględnieniem problemu 

nadużywania i uzależnienia od alkoholu, 

– zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc - w tym, nowe uprawnienia Policji - nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania  

i zakaz zbliżania do miejsca zamieszkania, 

– uzyskanie umiejętności prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc -  

z problemem alkoholowym z uwzględnieniem strategii motywujących, 

– poznanie metod diagnozy sytuacji przemocy, zróżnicowanie zjawisk z pogranicza przemocy 

(konflikt, agresja, alienacja rodzicielska), 

– poznanie sposobów i zasad budowania planu pomocy w oparciu o diagnozę sytuacji, potrzeb  

i zasobów klienta,  

– poznanie sposobów postępowania w sytuacjach niestandardowych i trudnych - aspekt 

merytoryczny i formalny - poprawność proceduralna oraz wskazówki merytoryczne. 

Szkolenie było zorganizowane w formule online i miało charakter interdyscyplinarny. Uczestniczyli 

w nim przedstawiciele MOPS, Policji, MKRPA, kuratorskiej służby sądowej, oraz organizacji 

pozarządowych - łącznie 15 osób.  

 

3) Szkolenie pn. „Procedura „Niebieskie Karty” – zastosowanie w praktyce”. 

Szkolenie adresowane do pracowników socjalnych MOPS w Tarnowie, asystentów rodziny oraz 

do pracowników Działu ds. Pieczy Zastępczej MOPS w Tarnowie. Szkolenie prowadził Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 53 

osoby. W dniu 19 listopada 2021 r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie zrealizował ww. szkolenie dla pracowników Specjalistycznej Poradni 

Profilaktyczno-Terapeutycznej. W szkoleniu wzięło udział 10 osób. 

 

4. Udział w ogólnopolskich lub regionalnych kampaniach profilaktycznych zawierających elementy 

profilaktyki uzależnień, dostarczających uczestnikom wiedzy na temat radzenia sobie  

z uzależnieniami, uczących postaw asertywnych  w sytuacjach namowy do działania niezgodnego  

z normami społecznymi. 

 

Kampania Społeczna „Biała wstążka”   

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 29 listopada - 3 grudnia 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie było finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa, 

w tym pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Opis realizacji zadania: 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie po raz dziesiąty włączył się 

w międzynarodową kampanię przeciwko przemocy pn. „Biała Wstążka”. Jest to największa na świecie 

kampania będąca symbolem sprzeciwu stosowania przemocy wobec kobiet. Hasłem przewodnim 

kampanii były słowa: „Przerywam milczenie i walczę o siebie”.  
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Ambasadorem kampanii była Pani Anna Dudek - osoba, dla której zjawisko przemocy jest tematem 

szczególnie ważnym.  

Oficjalna inauguracja Kampanii odbyła się w dniu 29 listopada 2021 roku w Sali Lustrzanej  

w Tarnowie przy obecności władz miasta Tarnowa, przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej, przedstawicieli tarnowskich szkół, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz instytucji, które na co dzień współpracują na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach Kampanii zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami miasta, które na celu 

miały edukację nt. przemocy w rodzinie oraz zachęcały do zdecydowanej reakcji na to zjawisko.  

W dniu 26 listopada 2021 roku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego spotkał się  

z uczestnikami Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej „ Złoty Wiek” w celu rozmowy nt. 

zjawiska przemocy w rodzinie. Seniorzy zostali zaznajomieni z lokalnym systemem przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz kompetencjami służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne dot. placówek świadczących 

pomoc osobom uwikłanym w przemoc. W wydarzeniu wzięło udział 10 osób. 

W dniu 3 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie Tarnowskiej Rady Seniorów, w którym 

gościnnie uczestniczyli ambasador Kampanii - Pani Anna Dudek oraz Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Pani Anna Dudek podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją historią życiową 

oraz zachęcała do zdecydowanej reakcji na zjawisko przemocy. Członkowie TRS otrzymali ulotki 

informacyjne dot. placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc. W spotkaniu 

Tarnowskiej Rady Seniorów udział wzięło 23 osoby. 

W trakcie kampanii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zorganizowała 

warsztaty psychoedukacyjne pod hasłem „Reaguj na przemoc”. W warsztatach wzięli udział uczniowie 

2-ich i 3-ich klas o profilu psychologiczno-pedagogicznym ze szkół ponadpodstawowych (XXI Liceum 

Ogólnokształcące w Tarnowie, V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie). Warsztaty poruszały temat 

przemocy, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej oraz możliwości reagowania na przemoc. Zajęcia 

prowadzili psycholodzy i pedagodzy poradni. 

Informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w trakcie kampanii zamieszczane były na 

stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Tarnowie, Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.  

Podczas Kampanii mieszkańcy miasta mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji  

z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem. Porady udzielane były w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tarnowie, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonym przez 

Fundację im. H.J. Tarnowskiego, Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną, Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W ramach kampanii zaplanowano również szkolenia dla specjalistów zaangażowanych  

w pracę na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc.  

W dniu 19 listopada 2021 roku pracownicy Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- 

Terapeutycznej wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Procedura Niebieskie Karty – 

zastosowanie w praktyce”. Szkoleniem zostało objętych 10 osób. 

W dniu 2 grudnia 2021 roku zorganizowano szkolenie dla specjalistów zajmujących się 

procedurą „Niebieskie Karty” - Osoba nadużywającą alkoholu oraz stosująca przemoc w rodzinie; 

charakterystyka pracy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Szkolenie miało charakter 
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interdyscyplinarny – uczestniczyli w nim przedstawiciele MOPS, Policji, MKRPA, kuratorskiej służby 

sądowej, oraz organizacji pozarządowych - łącznie 15 osób.  

Kampania Białej Wstążki to również wydarzenie sportowe. W tegorocznej edycji kampanii 

zorganizowany został rajd rowerowy. W trakcie przejazdu przez miasto uczestnicy rajdu, poprzez 

przypięte w widocznym miejscu białe wstążki, wyrazili swój sprzeciw wobec zjawiska przemocy.  

W działania w ramach kampanii zaangażowany był Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy. W dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2021 roku Ośrodek zorganizował 

dni otwarte placówki, w trakcie których można było zapoznać się z misją TOIKiWOP, porozmawiać z 

zatrudnionymi specjalistami. Na stronie internetowej placówki, w każdy dzień kampanii pojawiał się 

film nt. mitów dotyczących przemocy oraz zamieszczony został „APEL do MĘŻCZYZN” zachęcający do 

wspierania kobiet doświadczających przemocy. Na ogrodzeniu Ośrodka została zaprezentowana 

wystawa zdjęć z konkursu realizowanego w 2020 roku pn. „Zdemaskuj Przemoc”. Przy wejściu do 

Ośrodka umieszczona została instalacja „żółte parasole” - logo Ośrodka jako symbol chroniący osoby 

doświadczające przemocy. 

W trakcie Kampanii nawiązano współpracę z lokalnymi mediami i za ich pośrednictwem 

przekazywano informacje dot. zjawiska przemocy w rodzinie, skutków psychospołecznych przemocy w 

rodzinie oraz możliwościach i uprawnieniach służb zaangażowanych w działania na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc. W dniu 29 listopada 2021 roku na antenie radia RDN Małopolska, 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Tarnów 

Centrum udzielili wywiadu nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz uprawnień Policji w systemie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zachęcano do zdecydowanej reakcji na zjawisko przemocy  

w rodzinie. 

Warto podkreślić, iż w działania w ramach Kampanii zaangażowane były tarnowskie szkoły. 

Instytucje te dla dzieci oraz rodziców organizowały pogadanki, audycje radiowe, happeningi, konkursy 

plastyczne. W działania zaangażowanych było 15 placówek oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,  

- Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie, 

- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie,  

- Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie,  

- II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, 

- XXI Liceum Ogólnokształcące, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. 

Organizatorem Kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Urząd 

Miasta Tarnowa. Partnerami Kampanii byli: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Policja, Zarząd Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-
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Terapeutyczna, Tarnowska Rada Seniorów, Międzyosiedlowy Klub Seniora „Złoty Wiek”, kluby 

rowerowe: Tarnowska Korba, Bikers Tarnów, Sokół Tarnów. 

Kampania „Biała Wstążka” jest narzędziem mającym na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na 

zjawisko przemocy, promować aktywną postawę w reagowaniu na przemoc oraz zachęcać, by nie 

pozostawać obojętnym wobec tego problemu. 

Informacje na temat Kampanii publikowane były w prasie oraz telewizji lokalnej. 

W środkach komunikacji miejskiej, a także w tarnowskich instytucjach rozwieszone zostały plakaty 

informujące o Tygodniu Kampanii. Łącznie rozwieszono 200 plakatów.  

 

5. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Polityka Społeczna 

i Zdrowie podstrony zawierającej informacje o punktach informacyjno-kontaktowych  

i grupach wsparcia wspólnot AA. 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 3. Aktualny adres strony zawierającej 

informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-

spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-

profilaktyka.  

 

ZADANIE 4: 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi    działalność 

pożytku publicznego poprzez: 

a) zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających z Programu, 

b) wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych kierunków działalności   

i współdziałania, 

c) przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 

problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie.  

W 2021 roku Urząd Miasta Tarnowa zlecał organizacjom pozarządowym realizację 

następujących zadań: 

1) Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom  

w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2. 

2) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot Gemini 

Park. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 ppkt 1. 

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – Placówka Specjalistyczna 

Wsparcia Dziennego KANA. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 ppkt 2. 

4) Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do punktu opieki nad 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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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osobami nietrzeźwymi oraz ich rodzin. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 2. 

5) Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla 

osób bezdomnych. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 3. 

2. Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do punktu opieki nad 

osobami nietrzeźwymi.  

Realizator: Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej (wyłonione w otwartym konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. 

Kwota dotacji: 975.000 zł, w tym 515.000 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Opis realizacji zadania: 

Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON) zapewniał system opieki profilaktycznej dla 

osób nietrzeźwych oraz ich rodzin. W ramach realizacji działań profilaktycznych przeprowadzane 

zostały rozmowy z osobami pozostającymi do wytrzeźwienia, w trakcie których: 

− udzielano informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu, 

− motywowano do zmiany zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu,  

− motywowano osoby spożywające alkohol problemowo, szkodliwie lub ryzykownie do 

ograniczenia lub zaprzestania picia, a osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego, 

− udzielano informacji o placówkach, w których można uzyskać pomoc medyczną 

i terapeutyczną, istniejących grupach wsparcia, grupach AA, organizacjach pozarządowych 

działających na rzecz osób uzależnionych,  

− udzielano porad w przypadku występowania przemocy w rodzinie, 

− w przypadku osób bezdomnych motywowano do wychodzenia z bezdomności. 

Rodzinom osób pozostających do wytrzeźwienia udzielano informacji i porad: 

− o miejscach w których można uzyskać pomoc terapeutyczną dla współuzależnionych oraz 

motywowano do skorzystania z tej formy pomocy, 

− bezpłatnych porad prawnych, 

− bezpłatnego wsparcia psychologicznego. 

W ramach realizacji programu terapii psychologicznej dla osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych od alkoholu odbywały się dyżury socjoterapeuty w wymiarze 4 godz. tygodniowo, 

psychologa – 2 godz. miesięcznie, prawnika – 2 godz. miesięcznie. Prowadzona była ścisła współpraca 

ze Schroniskiem dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” 

w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom bezdomnym dowiezionym do wytrzeźwienia.  

Z każdą osobą przyjętą do wytrzeźwienia przeprowadzono rozmowy profilaktyczne  

o szkodliwości nadużywania alkoholu i motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Rozmowy takie 

przeprowadzano również z członkami rodzin i bliskimi osób przyjętych do wytrzeźwienia. 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju w następstwie zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

PONON w 2021 roku działał z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego.  

 

3. Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób bezdomnych przebywających  

w Schronisku dla osób bezdomnych. 

Realizator: Caritas Diecezji Tarnowskiej 
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Okres realizacji zadania: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. 

Kwota dotacji: 130.625,45 zł 

Opis realizacji zadania: 

Osoby przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn 

Caritas Diecezji Tarnowskiej” objęte zostały w 2021 roku następującymi formami opieki 

profilaktycznej: 

− przeprowadzenie 30 konsultacji przez psychologa oddelegowanego z Punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi; spotkania z psychologiem odbywały się  na terenie Schroniska dwa razy   

w miesiącu po jednej godzinie, 

− uczestnictwo 2 osób w spotkaniach klubu AA, 

− zamknięte leczenie odwykowe – 2 osoby, otwarte leczenie odwykowe – 4 osoby, 

− opracowanie 24 Indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, zawierających 

elementy zobowiązujące osoby nadużywające alkohol do uczestniczenia  w terapii. 

Caritas Diecezji Tarnowskiej złożył 2 wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia leczenia. 

W 2021 roku opieka profilaktyczna w Schronisku świadczona była z zachowaniem 

podwyższonego reżimu sanitarnego, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju  

w następstwie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. 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. 

1) Szkolenie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 

Realizacja działania została przedstawiona w Zadaniu 3, Działanie nr 3. 

2) Szkolenie „Osoba nadużywająca alkoholu oraz stosująca przemoc w rodzinie. Charakterystyka pracy 

w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Realizacja działania została przedstawiona w Zadaniu 3, Działanie nr 3. 

3) Szkolenie pn. „Procedura „Niebieskie Karty” – zastosowanie w praktyce. 

Realizacja działania została przedstawiona w Zadaniu 3, Działanie nr 3. 

 

5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską w Tarnowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Tarnowie oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

 

Prowadzenie procedury „Niebieska Karta” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania: 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na 2021 rok przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i 

ochrony zdrowia tworzyli grupy robocze, które zajmowały się rozwiązywaniem problemu przemocy w 

rodzinie. Skład dostosowany był do indywidualnej sytuacji danej rodziny. Grupa robocza spotykała się 
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w sprawie tej rodziny celem opracowywania planu pomocy oraz jego realizacji w obszarach: 

poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego. Wszystkie instytucje realizujące powyższy 

Program udzielały w tym zakresie specjalistycznego wsparcia w ramach posiadanych kompetencji.  

W 2021 roku sporządzonych zostało 187 niebieskich kart, w tym: 

− Policja - 127 

− Ochrona zdrowia - 0 

− Oświata - 14 

− MOPS - 43 

− TOIKiWOP - 3. 

Wsparciem objętych zostało 241 rodzin. W celu podjęcia działań w ramach wszczętych procedur 

„Niebieskie Karty” powołanych zostało 170 grup roboczych. W 2021 roku odbyło się 563 spotkań grup 

roboczych. 

 

2) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone przez Policję  

w tarnowskich szkołach. 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

W realizację programu wpisują się działania prowadzone przez Komendę Miejską Policji.  

W ramach zadań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci 

i młodzieży, policjanci Komendy Miejskiej Policji prowadzili kampanię informacyjną w placówkach 

oświatowych podczas spotkań z młodzieżą szkolną, rodzicami i gronem pedagogicznym. W trakcie tych 

spotkań informowali o szkodliwości spożywania alkoholu i istotnych konsekwencjach prawnych 

wynikających z przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2021 roku pomimo trwającego w kraju stanu 

epidemii w związku z COVID-19, a także okresowo zamykanych placówek oświatowych, w ramach 

spotkań w szkołach poruszono tematykę przeciwdziałania alkoholizmowi 60 razy i przeszkolono łącznie 

1.218 osób, w tym: 1.171 uczniów, 28 nauczycieli i 19 rodziców. 

Dodatkowo podczas rad pedagogicznych policjanci poruszali tematykę uprawnień 

i postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w placówce oświatowej nieletniego będącego pod 

wpływem alkoholu.   

Do działań profilaktycznych włączano wielokrotnie lokalne media, przekazując za ich 

pośrednictwem informacje na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a na stronie 

internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie umieszczano informacje dot. przeciwdziałania 

patologiom społecznym.  

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Tarnowie na bieżąco monitorowali przypadki spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, 

nieprawidłowej opieki nad dziećmi, gdzie występował w rodzinie problem z nadużywaniem alkoholu, 

czy też zgłoszenia czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców będących pod wpływem 

alkoholu.  

W 2021 roku prowadzono również kontrole lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży 

alkoholu oraz ich otoczenia w kontekście m.in. respektowania przez właścicieli obowiązku 

umieszczania tabliczek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedaży 
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alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz nietrzeźwym. W trakcie tych kontroli monitorowano 

również miejsca grupowania się młodych ludzi. 

W celu wyeliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących, a co za tym idzie poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były różne działania o charakterze prewencyjnym.  

 

3)  Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone przez  Policję  

w tarnowskich szkołach. 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania: 

W 2021 roku pomimo trudności w dotarciu do młodzieży, z uwagi na trwający stan epidemii  

w związku z COVID-19, a także wprowadzonym nauczaniem zdalnym, policjantom Komendy Miejskiej 

Policji w Tarnowie udało się zrealizować działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

w ramach spotkań z rodzicami, szkoleń grona pedagogicznego, a także spotkań  

z młodzieżą najstarszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Powyższy temat 

poruszany był 60 razy. W spotkaniach uczestniczyło 1.218 osób, w tym: 1.171 uczniów, 28 nauczycieli 

oraz 19 rodziców. 

Jednym z priorytetowych zadań tarnowskich funkcjonariuszy jest ograniczanie stosowania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, Nowych Środków Odurzających (NSP) tzw. 

dopalaczy. W 2021 roku w czasie prowadzonych działań o charakterze kontrolnym i profilaktycznym 

dotyczących zminimalizowania podaży środków zastępczych tzw. dopalaczy, organizowano szkolenia 

dla gron pedagogicznych oraz rodziców uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, prezentując 

informacje na temat podstawowych środków odurzających, ich wpływu na organizm człowieka, 

odpowiedzialności prawnej za posiadanie, udzielanie, produkcję oraz handel środkami odurzającymi. 

Uwagę rodziców i nauczycieli kierowano głównie na objawy użycia „narkotyków”, środków zastępczych 

tzw. dopalaczy, ich wygląd i działanie na organizm młodego człowieka. Dążąc do ograniczenia podaży 

środków odurzających, policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego uczestniczyli w działaniach 

kontrolno-prewencyjnych, których jednym z celów była identyfikacja osób posiadających 

i handlujących środkami odurzającymi oraz osób prowadzących pojazdy pod wpływem środków 

odurzających lub alkoholu. Ponadto służby kryminalne prowadziły czynności operacyjno-

rozpoznawcze ukierunkowane na zminimalizowanie zagrożenia przestępczością narkotykową, a także 

typowali i dokonywali kontroli miejsc sprzedaży środków zastępczych tzw. dopalaczy.   

Dążąc do ograniczenia podaży środków odurzających policjanci Zespołu ds. Nieletnich 

i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie współpracowali z lokalnymi środkami masowego 

przekazu, w zakresie upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za posiadanie, 

udzielanie, produkcję i handel środkami odurzającymi. 

Nagłaśniane były również przypadki zatrzymań osób posiadających lub handlujących środkami 

odurzającymi, ilości zabezpieczonych substancji, jako przejaw skuteczności i efektywności działań 

tarnowskiej Policji w obszarze zwalczania rynku narkotykowego.    

 

4) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzone 

przez Straż Miejską w tarnowskich szkołach. 

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  
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Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

Rok 2021 był rokiem szczególnym dla działalności Straży Miejskiej w związku  

z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego od 

dnia 12 października 2020 r. dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskich, organizowanie wspólnych 

patroli z Policją oraz prowadzenie innych form współpracy straży miejskich z Policją odbywały się 

zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. Wojewoda polecił 

także, aby pozostałe zadania straży realizowane były głównie w zakresie działań związanych z 

weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 

COVID-19. Polecenie to obowiązywało do dnia 25 czerwca 2021 r. Po raz kolejny strażnicy miejscy 

poddani zostali zwierzchniemu nadzorowi tarnowskiej Policji z dniem 10 grudnia 2021 r. na okres 30 

dni. Zarządzenie to przed upływem terminu obowiązywania było zmieniane dwukrotnie  

i  obowiązywało do 9 marca 2022 roku. 

W 2021 roku realizacja programów profilaktycznych, w tym także związanych  

z zapobieganiem demoralizacji i spożywania alkoholu wśród młodzieży była bardzo ograniczona  

z uwagi na ograniczenia epidemiczne, w tym m. in. wprowadzenie zdalnego nauczania. Pomimo 

ograniczeń odbyło się 10 spotkań w tarnowskich szkołach (1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych im. J. Szczepanika i 9 w I Liceum Ogólnokształcącym), na których  realizowano program 

„Alkohol  i nieletni”- odpowiedzialność nieletnich. W spotkaniach wzięło udział 508 uczniów.  

 

5) Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza  

w Tarnowie. 

Realizator: Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy Ośrodka 

Opis realizacji zadania: 

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia funkcjonuje w Szpitalu Wojewódzkim  im. 

Św. Łukasza w Tarnowie. W skład Ośrodka wchodzą jednostki lecznicze: 

- Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

- Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

- Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (Stacjonarny). 

Terapią indywidualną lub grupową w powyższych jednostkach Ośrodka objęte są osoby 

uzależnione od alkoholu lub kilku substancji (w tym alkoholu), a także osoby uzależnione od hazardu 

lub innych uzależnień behawioralnych. W 2021 roku do Ośrodka Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnienia zgłosiły się (lub zostały skierowane) z terenu miasta Tarnowa łącznie 388 osoby, w 

tym: 

- do Poradni 301 osób, w tym 77 kobiet, 

- do Oddziału Dziennego 42 osoby, w tym 9 kobiet, 

- do Oddziału Stacjonarnego 45 osób, w tym 9 kobiet. 

 

ZADANIE 5: 
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Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

1. Świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych  

od narkotyków dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 pkt 13 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.: 

a) Udzielanie świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe) oraz 

świadczeń rzeczowych (obiady szkolne dla dzieci, gorące posiłki, paczki świąteczne dla dzieci, 

opał itp.). 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS w Tarnowie. 

Opis realizacji zadania:  

Zakres zadania obejmował: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych w formie pieniężnej, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w formie pieniężnej, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie pieniężnej (w tym na żywność z programu 

„Posiłek w szkole i w domu”), 

- finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,  

- przyznawanie pomocy w formie opału na zimę z dowozem do domu, 

- przyznawanie pomocy w formie gorącego posiłku. 

Wskaźniki uzyskane podczas realizacji zadania: 

- udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 228 osobom uzależnionym od alkoholu 

(tylko uzależnieni wnioskodawcy), 

- liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, a którym udzielone zostały 

świadczenia pieniężne oraz rzeczowe wynosi 236 rodziny (wnioskodawcami były najczęściej osoby 

uzależnione, a w pozostałych przypadkach członek rodziny, w której jest osoba uzależniona); 

łącznie w rodzinach tych znajdowało się 434 osób, 

- udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 16 osobom uzależnionym od narkotyków,  

- liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, a którym udzielono 

świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych wynosi 15 rodzin, łącznie 22 osób. 

Pomoc finansowa dla osób uzależnionych od alkoholu w 2021 roku wynosiła: 

•  zasiłek stały: 528.708 zł, 

•  zasiłek okresowy: 159.166 zł, 

•  pomoc rzeczowa (opał): 56.575 zł, 

•  zasiłek celowy w tym przyznany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”:  

175.451 zł, 

•  gorące posiłki: 12.493 zł. 

Pomoc finansowa dla osób u których występuje problem uzależnienia od narkotyków w 2021 roku 

wynosiła: 

• zasiłek stały: 22.760 zł, 

• zasiłek okresowy: 8.500 zł, 

• pomoc rzeczowa (opał): 2.325 zł, 

• zasiłek celowy w tym przyznany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: 6.800 zł, 

• gorące posiłki: 0 zł. 
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Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa i budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 

 

b) Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, jak i po leczeniu 

odwykowym oraz ich rodzinom, informowanie ich o prawach i uprawnieniach. 

Realizator: Psycholodzy i asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS. 

Opis realizacji zadania:  

Wsparcie i pomoc psychologiczna została udzielona 17 osobom. Asystenci rodziny udzielili 

wsparcia 28 rodzinom (udzielanie informacji, podnoszenie świadomości ryzyka niekorzystnych 

zachowań, motywacja do zmiany, motywacja do zachowywania trzeźwego stylu życia). 

c) Przeprowadzanie interwencji w sytuacjach kryzysowych w miejscu zamieszkania.  

W 2021 roku  przeprowadzonych zostało 6 interwencji. 

d) Informowanie o możliwościach leczenia odwykowego, informowanie o adresach ośrodków 

leczenia uzależnienia, w tym od narkotyków.  

137 osobom została udzielona szczegółowa informacja o możliwościach leczenia odwykowego oraz 

udostępnione adresy ośrodków leczenia uzależnienia. 

e) Współpraca z pedagogami szkolnymi i psychologami w przypadku osoby nieletniej 

zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej od narkotyków, za zgodą i na wniosek rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

f) Współpraca z instytucjami, które specjalizują się w leczeniu uzależnień i terapii w tym  

z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu im. Św. Łukasza  

w Tarnowie.  

Liczba uzależnionych, których dotyczyła współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

z Ośrodkiem wyniosła 11 osób. 

g) Powoływanie grup roboczych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, 

stosowanej przez osoby uzależnione lub nadużywające narkotyków, prowadzenie procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Powołanych zostało106 grup roboczych w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, stosowanej 

przez osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków. 

h) Motywowanie osób, u których zdiagnozowano uzależnienie do dobrowolnego poddania  się 

leczeniu odwykowemu, w tym zawieranie kontraktów socjalnych. 

W 2021 r. zawarto 2 kontrakty socjalne z osobami z problemem uzależnienia.  

 

ZADANIE 6: 

Podejmowanie 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. 

Działania: 

1. Podejmowanie interwencji w przypadku niezgodnego z prawem prowadzenia reklamy  

i promocji napojów alkoholowych, informowania o sponsorowaniu imprezy masowej przez 

producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

2. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach orzekanych 

w związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  



112 | S t r o n a  

 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

1. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.  

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP kontrolowali lokale gastronomiczne, punkty 

sprzedaży alkoholu i ich otoczenie pod kątem przestrzegania przez właścicieli obowiązku umieszczania 

tabliczek informujących  o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o zakazie podawania  

i sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i osobom nietrzeźwym. Pod tym względem 

kontrolowane były również miejsca grupowania się młodych ludzi. Funkcjonariusze Zespołu ds. 

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji na bieżąco monitorowali przypadki spożywania alkoholu 

przez osoby nieletnie, nieprawidłowej opieki nad dziećmi, gdzie występował w rodzinie problem  

z nadużywaniem alkoholu, czy też zgłoszenia czynów karalnych popełnionych przez nieletnich 

sprawców będących pod wpływem alkoholu.  

W celu wyeliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących, a co za tym idzie poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były również inne działania o charakterze 

prewencyjnym między innymi działania „Bezpieczne święta”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne 

ferie”, „Majowy weekend”. Działania  nasilane były w porze wieczorowo – nocnej i brały w nich udział 

służby ruchu drogowego oraz prewencji. Inne akcje mające na celu eliminowanie z dróg nietrzeźwych 

kierujących prowadzone w ubiegłym roku bezpośrednio na drogach to „Stop probierz”, „Alkohol  

i narkotyki”. 

W 2021 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie stwierdzono ogółem 

602 przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym na terenie działania Komisariatu 

Policji Tarnów Centrum i  Tarnów Zachód odnotowano ogółem 190 takich przestępstw, co stanowi 

31,56% ogółu stwierdzonych przestępstw narkotykowych. Wskaźnik wykrywalności tych przestępstw 

w 2021 roku wyniósł 99,17%.    

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz biorąc pod uwagę destrukcyjny wpływ 

zażywania narkotyków na zdrowie i życie, tarnowska Policja w sposób restrykcyjny podchodzi do osób 

posiadających przy sobie każdą, nawet najmniejszą ilość narkotyków tzw. na własny użytek. Przekłada 

się to na aktywność służb w zatrzymywaniu i ściganiu osób posiadających narkotyki.  

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie na obecną chwilę nie 

funkcjonują żadne placówki handlowe, posiadające w swojej ofercie substancje których spożycie może 

zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu, tzw. „dopalacze”. Niemniej jednak na bieżąco monitorowane są 

sklepy, w których można zakupić tzw. liquidy - substancje wykorzystywane  

w e-papierosach, jak również susz roślinny i inne produkty konopne pozyskiwane z konopi siewnych, 

w których zawartość substancji czynnej THC wynosi poniżej 0,2%.  Placówki te pozostają  pod stałym 

nadzorem funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy na 

zasadzie asysty uczestniczą w kontrolach wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Tarnowie. 
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2. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie.  

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

W 2021 roku strażnicy miejscy interweniowali 1.357 razy w związku ze  spożywaniem lub 

usiłowaniem spożywania alkoholu oraz  w związku z nieobyczajnymi wybrykami w miejscach 

publicznych. Nieobyczajne wybryki w zdecydowanej większości popełniane są przez osoby znajdujące 

się w stanie nietrzeźwym, najczęściej są to osoby bezdomne, które w okresie letnim szczególnie chętnie 

korzystają ze skwerów w centrum miasta.  

W wyniku podejmowania powyższych interwencji nałożono 224 mandaty karne, 9 osób zostało 

pouczonych,  skierowano  1.081  wniosków  o ukaranie  do Sądu  Rejonowego  w Tarnowie, przed 

którym w charakterze oskarżyciela publicznego występowali funkcjonariusze straży miejskiej. Liczba ta 

stanowi 49,2 % wszystkich wniosków o ukaranie skierowanych do Sądu przez Straż Miejską  

w Tarnowie w 2021 roku.  

Do punktu opieki nad osobami nietrzeźwym (PONON), policyjnego pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych (PDOZ) lub  do miejsca zamieszkania doprowadzono 1.161 nietrzeźwych osób,                    w 

44 przypadkach do nietrzeźwych osób wzywano Pogotowie Ratunkowe.  

 
ZADANIE 7: 

Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa. 

Opis realizacji zadania:  

1. Prowadzenie monitoringu liczby udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, jak również ich 

przestrzennego rozkładu na terenie miasta. 

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn. zm.) rada gminy ustala, w drodze 

uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych   

z uwzględnieniem przeznaczenia do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.  

Od 1 sierpnia 2018 roku na terenie Tarnowa obowiązuje 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5168), zgodnie z którą 

ustalono 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. 
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Według stanu na 31.12.2021 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwa  - 286, w tym:     

   a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 102, 

 b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 184; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 238, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 73, 

 b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 165; 

 3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 229, w tym: 

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 68, 

 b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 161. 

W 2021 roku wydano łącznie 272 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży - 154, z tego: 

 - 56 - do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 48 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 50 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

2) do spożycia w miejscu sprzedaży - 67, z tego: 

- 27 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 21 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 19 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

3) jednorazowe - 39, z tego: 

- 15 - do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 24 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, 

- 0 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

4) kateringowe – 12, z tego: 

- 5 - do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 3 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, 

- 4 - powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Liczba wydanych zezwoleń obejmuje zarówno nowe punkty sprzedaży jak i punkty sprzedaży,  którym 

w ciągu roku 2021 kończył się termin ważności poprzednio wydanych zezwoleń. 

Na bieżąco prowadzony jest monitoring liczby udzielonych zezwoleń. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 

ogółem 300, w tym sklepy - 178, lokale gastronomiczne - 102. 

 

2. Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, w tym, jako minimum, katalogu obiektów chronionych 

wymienionych w Uchwale 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 2021 roku w Wydziale Podatków i Windykacji prowadzono 134 postępowania 

administracyjne o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ust. 3a 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach lub zakładach gastronomicznych zostały 

wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Tarnowie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami wymienionej 

wyżej Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie. 
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3. Informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

o zasadach obowiązujących przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. 

Wszyscy przedsiębiorcy wraz z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymują 

wypis najważniejszych dla nich przepisów z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu    

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W maju 2021 roku , jak co roku przed świętem Bożego Ciała, do 27 przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży znajdujących się w niedalekiej 

odległości od trasy Procesji Eucharystycznej Bożego Ciała z Bazyliki Katedralnej, wystosowano pismo 

(WPW-RDK.7340.1.79.2021) przypominające o konieczności przestrzegania przepisów art. 14 ust. 1 pkt 

3 ustawy, które zabraniają sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w tym przypadku Mszy Świętej i Procesji Eucharystycznej. 

 

ZADANIE 8: 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Realizator: Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie   

Okres realizacji zadania: 2021 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników MOPS. 

Opis realizacji zadania:  

Pracownicy socjalni MOPS zgodne z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 

na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzali wnioski o 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej prowadzone 

przez Fundację „Partnerstwo dla Przyszłości”. Liczba uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających objętych wsparciem centrów integracji społecznej  

w 2021 roku wyniosła 7 osób. 
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Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok. 

 

L.p. Nazwa działania Kwota (zł) 

1. 

Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Z porad specjalistów Punktu Konsultacyjnego skorzystało               
248 osoby, z tego: 76 osób skorzystało z porad terapeutycznych,  
a 172 osób z porad prawnych.   

182.593,43  
 
 
 
 
 

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 110 wniosków o podjęcie czynności 
zmierzających do zastosowania obowiązku podjęcia leczenia 
odwykowego, wydała 76 skierowań do biegłego psychologa i 
biegłego psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu.  

3. 

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 związku z ograniczeniami pandemicznymi zorganizowano  
1 szkolenie w formule online, w którym udział wzięło 15 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.  

4. 

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, narkotyków oraz stosowaniem przemocy 
przez dzieci i młodzież. 
W realizowanych programach wzięło udział łącznie 
2.142 uczniów. 
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5. 

Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów pracujących 
z dziećmi i młodzieżą, 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 programie uczestniczyło 32 nauczycieli. 

 

6. 

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 3.647 osób. 

1.882.825,45 

7. 

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 3.535. W zajęciach udział wzięło 17.830 uczniów. 

 
848.887,98 

 

             Razem: 2.914.305,88 

 
Opracowano w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie 
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INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU 

„KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

W 2021 ROKU 
 

1. PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY STRATEGICZNE    

Program „Karta Tarnowskiej Rodziny”, jako lokalny program pomocy społecznej stanowi 

element polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa3. Realizacja powyższego 

Programu wpisuje się w założenia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tarnowa na lata 2019-

2021”.  

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 mocy 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, handlowej czy transportowej na terenie całego kraju. W związku z wejściem 

w życie od 1 stycznia 2019 r. nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny umożliwiającej przyznanie Karty 

rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na wychowaniu troje i więcej dzieci, obserwuje się kilkukrotny 

wzrost liczby złożonych wniosków. W 2021 r. przyjęto 957 wniosków o Kartę Dużej Rodziny dla 1.741 

osób. W 2020 r. natomiast przyjęto 1.264 wnioski dla 2.432 osób. Dla porównania w latach 2014-2018 

przyjmowano średnio 400 wniosków rocznie. 

 

2. CEL PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

Głównym celem programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” jest: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,  

2) wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, poprawa jej warunków 

materialnych, 

3) wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, 

4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

5) zachęcenie do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, 

6) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i instytucji kultury, obiektów 

i urządzeń sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne 

Gminy Miasta Tarnowa, 

 
3 Program przyjęty uchwałą Nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Programu 

,,Karta Tarnowskiej Rodziny”, zmieniony uchwałą Nr XLIII/585/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013 

r. w sprawie Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 
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7) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych w jednostkach oferujących usługi kulturalne i sportowe, nie 

powiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Miasta Tarnowa, 

8) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie miasta Tarnowa. 

 

3. BENEFICJENCI PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

Program „Karta Tarnowskiej Rodziny” adresowany jest do tarnowskich rodzin wielodzietnych, 

posiadających troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia  

w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, której członkowie są uprawnieni do otrzymania 

„Tarnowskiej Karty Miejskiej” w wersji premium. 

 

4. PARTNERZY PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

Partnerami programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” mogą zostać jednostki organizacyjne 

Gminy Miasta Tarnowa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne i prawne prowadzące 

działalność gospodarczą. Każdy z podmiotów, który wyrazi chęć przystąpienia do programu „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” w charakterze partnera, może to uczynić na każdym etapie funkcjonowania 

programu. Partner, który wyrazi chęć uczestnictwa w programie, po podpisaniu umowy otrzymuje 

graficzny znak uczestnictwa w programie, który zostaje naklejony w miejscu świadczenia usług.  

W roku ubiegłym z programem „Karta Tarnowskiej Rodziny” współpracowało 102 

partnerów, w  roku 2020 – 98 partnerów.  

 

5. REALIZACJA PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

 

5.1. Liczba rodzin, które przystąpiły do programu w 2021 r. 

Każdy członek rodziny uprawnionej do korzystania z programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” w 

pierwszej kolejności musi uzyskać Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium, na której następnie 

przyklejany jest hologram zawierający znak graficzny Programu. Koszt produkcji kart oraz hologramów 

pokrywany jest z budżetu Miasta Tarnowa. Hologram oznaczony jest rokiem, w którym obowiązuje 

karta.  

Liczba beneficjentów, którzy przystąpili do Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” w latach 2013-

2021 

 

Źródło: Centrum Usług Społecznych w Tarnowie 
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W 2021 r. beneficjentami Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” zostało 872 rodziny (4.015 osób) było 

to o 79 rodzin mniej niż w 2020 r. Liczba beneficjentów może być w każdym roku inna, ponieważ część 

rodzin traci uprawnienia beneficjenta programu kiedy jedno z dzieci przestaje się uczyć. Na spadek 

liczby beneficjentów Programu Karta Tarnowskiej Rodziny zdecydowany wpływ miała panująca od 

marca 2020 r. pandemia COVID-19. Wprowadzone zakazy i obostrzenia na terenie Polski, przejście 

uczniów i studentów na nauczanie zdalne, zamknięcie wielu branż handlowych, usługowych, obiektów 

sportowych i  kulturalnych spowodował brak możliwości wykorzystania przez te rodziny z 

przysługujących im zniżek. 

 

5.2. Oferta partnerów programu 

          Osoby posiadające Kartę Tarnowskiej Rodziny mogą korzystać z ulg proponowanych przez 

jednostki miejskie: przejazdów komunikacją miejską, korzystania z basenów, obiektów sportowych i 

lodowisk, udziału w spektaklach familijnych w Tarnowskim Teatrze, w wystawach Galerii Miejskiej, 

korzystania 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.  

 

Według danych uzyskanych za 2021 r., najwięcej osób korzystało z ulg świadczonych przez następujące 

podmioty: 

1) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie – 13.670 osób.  

 

Liczba wstępów na Kartę Tarnowskiej Rodziny w 2021 r. 

Lp. Nazwa obiektu Liczba osób Dopłaty (zł) 

1.  Lodowisko ul. Traugutta 110 495 

2.  Lodowisko ul. W. Polskiego 1.517 6.670,50 

3.  Pływalnia letnia Al. Tarnowskich 1.985 12.550 

4.  MDS basen ul. Traugutta 2.868 18.052 

5.  Park Wodny ul. Piłsudskiego 7.190 60.288 

  Razem 13.670 98.055,50 zł 

Źródło: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

 

2) Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie – z ulgowej komunikacji miejskiej skorzystało łącznie 
22.975 osób z rodzin wielodzietnych; w formie biletów okresowych – 2.528 osób4. 

      Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny zakupili: 

− 9.261 szt. biletów normalnych, 

− 10.903 szt. biletów ulgowych, 

− 1.716 szt. karnetów normalnych 5-przejazdowych, 

− 1.095 szt. karnetów ulgowych 5-przejazdowych. 

 
4 Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015 r. od dnia 1 września 2015 r. zostały 

wprowadzone bilety jednoprzejazdowe i karnety pięcioprzejazdowe dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny. 



121 | S t r o n a  

 

 

 

3) Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie - w 2021 r. dla osób z rodzin wielodzietnych sprzedano 

243 bilety wstępu.  

 

4) Urząd Miasta Tarnowa Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi. 

 

Z dniem 1 lutego 2016 r. na podstawie uchwały Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej 

w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) rodziny 

wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub spełniające 

warunki posiadania tej karty mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części ½ opłat od każdego członka rodziny 

zamieszkałego na nieruchomości spełniającego te warunki. 

W 2021 r. z możliwości częściowego zwolnienia z opłaty skorzystało 9.425 osób. 

 

5.3. Ekonomiczne efekty wdrożenia Programu 

Wprowadzenie Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” przyczyniło się do wzmocnienia 

kondycji materialnej rodzin wielodzietnych poprzez umożliwienie im korzystania z oferty usług na 

preferencyjnych warunkach. 

Rodziny wielodzietne najczęściej korzystały ze zniżek oferowanych przez:  

1) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie – dofinansowanie GMT do wypoczynku dla 

osób posiadających kartę i korzystających z obiektów sportowych (pływalni, a w okresie 

zimowym ze sztucznych lodowisk) wyniosło 98.055,50 zł. 

2) Zarząd Dróg  i Komunikacji – dofinansowanie GMT do przejazdów komunikacją miejską wyniosło 

w 2021 r. 125.927,20 zł. 

3) Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – dofinansowanie GMT do sprzedaży biletów wyniosło 

4.860 zł. 

4) Kwota zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 

1.319.627 zł. 

Łącznie w 2021 r. z budżetu GMT udzielono ulg osobom z rodzin wielodzietnych  

w łącznej wysokości 1.548.469,70 zł. W porównaniu do 2020 r. była to kwota o 393.781,70 zł większa. 
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SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa 

za 2021 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, marzec 2022 
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 Wprowadzenie 

 

 Gmina Miasta Tarnowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy 

        w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), od kilkunastu lat prowadzi szereg działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Niniejsze sprawozdanie dotyczy działań podejmowanych w 2021 roku, zgodnie z 

Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla 

Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021, przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/432/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z 

dnia 

22 kwietnia 2021 roku.  

 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 obejmowały cztery obszary: 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Podniesienie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach Programu i zawiera dane za 

rok 2021, dotyczące sposobu realizacji zadań przez instytucje działające w Tarnowie, w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

 

II. Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie” za 2021 rok. 

 
1. Cel szczegółowy – Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

Przemoc jest zjawiskiem destruktywnym dla wszystkich jej uczestników, niezależnie od 

tego, po której stronie się znajdują. Dlatego w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania 

temu zjawisku niezbędne jest podejmowanie działań profilaktycznych, które stanowią istotne 

uzupełnienie całego procesu pomagania. Niezwykle ważnym jest, aby podejmować te działania 

we wszystkich obszarach i środowiskach. Chodzi tu między innymi o propagowanie 



124 | S t r o n a  

 

 

właściwych postaw i mechanizmów, już w najwcześniejszym okresie życia. Pozwolą one w 

późniejszym życiu skutecznie bronić się przed przemocą, rozwiązywać konflikty bez użycia 

agresji oraz w sposób właściwy na nią reagować i nie dopuszczać się jej stosowania. 

 

Działania profilaktyczne realizowane były na poziomie informacyjnym, edukacyjnym  

i obejmowały takie działania jak: 

1. diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 

2. organizację kampanii społecznych kierowanych do mieszkańców miasta dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie; 

3. nawiązanie współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w celu 

wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie  

w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do 

programów nauk przedmałżeńskich; 

4. współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi,  

w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach 

działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

5. opracowanie i realizacja programów, warsztatów profilaktycznych, których celem było 

promowanie prawidłowych metod wychowawczych, w tym w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

6. prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatyw wobec stosowania przemocy, metod 

i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  w rodzinie oraz w stosunku do 

grup ryzyka; 

7. wspieranie rodziny poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w ramach mediacji 

rodzinnej; 

8. organizowanie w szkołach spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących zjawiska 

przemocy  w rodzinie adresowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

 

Ad. 1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

 

 Działania wobec osób uwikłanych w przemoc planowane są w oparciu o diagnozę 

zjawiska przemocy w rodzinie. Diagnoza przemocy oparta jest o raport pn. „Diagnoza 

lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa.” Raport ten Urząd Miasta 

Tarnowa zleca do realizacji co dwa lata. Zaplanowana w ramach realizacji zadań wynikających 
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z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok „Diagnoza lokalnych problemów społecznych 

mieszkańców miasta Tarnowa” z uwagi na stan epidemii nie została zrealizowana. Jeżeli 

ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia warunki sanitarno – epidemiologiczne pozwolą na 

zlecenie wymienionego zadania w 2022 roku, Gmina Miasta Tarnowa zleci wykonanie 

Diagnozy. 

 

Ad. 2. Organizacja kampanii społecznych, kierowanych do mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa, dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie po raz dziesiąty włączył się 

w międzynarodową Kampanię przeciwko przemocy pn. „Biała Wstążka”. Jest to największa na 

świecie kampania będąca symbolem sprzeciwu stosowania przemocy wobec kobiet.  

 Hasłem przewodnim kampanii były słowa : „ Przerywam milczenie i walczę o siebie”.  

Ambasadorem kampanii była Pani Anna Dudek  - osoba, dla której zjawisko przemocy jest 

tematem szczególnie ważnym. Pani Anna w swoim życiu doświadczyła przemocy, a po ponad  

30 latach zdecydowała się ją ujawnić. Aktualnie zachęca swoją postawą osoby doświadczające 

przemocy do walki o siebie. W tym celu wydała książkę pt. „Wygrać  

z mroczną przeszłością”, będącą zapisem jej osobistych i bolesnych przeżyć, a jednocześnie 

przedstawia portret silnej kobiety, która wygrała z traumatyczną przeszłością i za cel postawiła 

sobie nieść pomoc innym skrzywdzonym osobom.    

 Oficjalna inauguracja Kampanii odbyła się w dniu 29 listopada 2021 roku w Sali 

Lustrzanej w Tarnowie przy obecności władz miasta Tarnowa, przedstawicieli Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przedstawicieli tarnowskich szkół, członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz instytucji, które 

na co dzień współpracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W ramach Kampanii zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami miasta, które na 

celu miały edukację nt. przemocy w rodzinie oraz zachęcały do zdecydowanej reakcji na to 

zjawisko.  

W dniu 26.11.2021 roku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego spotkał się z 

uczestnikami Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej „ Złoty Wiek” w celu 

rozmowy nt. zjawiska przemocy w rodzinie. Seniorzy zostali zaznajomieni z lokalnym 

systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencjami służb realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania otrzymali 
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ulotki informacyjne dot. placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc.  

W wydarzeniu wzięło udział 10 osób. 

 W dniu 3.12.2021 roku odbyło się spotkanie Tarnowskiej Rady Seniorów w którym 

gościnnie uczestniczył ambasador Kampanii – Pani Anna Dudek oraz Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Pani Anna Dudek podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją historią 

życiową  oraz zachęcała do zdecydowanej reakcji na zjawisko przemocy. Członkowie TRS 

otrzymali ulotki informacyjne dot. placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym  

w przemoc. W spotkaniu Tarnowskiej Rady Seniorów udział wzięło 23 osoby. 

W trakcie kampanii Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zorganizowała warsztaty 

psychoedukacyjne pod hasłem „Reaguj na przemoc”. W warsztatach wzięli udział uczniowie 

 2 – ich i 3 – ich klas o profilu psychologiczno – pedagogicznym ze szkół ponadpodstawowych 

 (XXI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, V Liceum ogólnokształcące w Tarnowie, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  im. J. Szczepanika w Tarnowie). Warsztaty 

poruszały temat świadomości przemocy, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej oraz 

możliwości reagowania na przemoc. Zajęcia prowadzili psycholodzy i pedagodzy poradni. 

Informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w trakcie kampanii zamieszczane 

były na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy. 

 Podczas Kampanii mieszkańcy miasta mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych 

konsultacji z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem. Porady udzielane były w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem 

prowadzonym przez Fundację im. H.J. Tarnowskiego, Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno 

- Terapeutyczną, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 W ramach kampanii zaplanowano również  szkolenia dla specjalistów zaangażowanych  

w pracę na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc  

 W dniu 19.11.2021 r. pracownicy Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – 

Terapeutycznej wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Procedura  „Niebieskie 

Karty” – zastosowanie w praktyce”. Szkoleniem zostało objętych 10 osób. 

W dniu 2.12.2021 roku zorganizowano szkolenie dla specjalistów zajmujących się procedurą 

„Niebieskie Karty” - „Osoba nadużywającą alkoholu oraz stosująca przemoc  

w rodzinie; charakterystyka pracy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Szkolenie miało 

charakter interdyscyplinarny – uczestniczyli w nim przedstawiciele MOPS -u, Policji, MKRPA, 
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kuratorskiej służby sądowej, oraz organizacji pozarządowych - łącznie 15 osób. Szkolenie 

prowadziła Pani Liliana Krzywicka – mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej – Warszawa), mgr socjologii (Uniwersytet Śląski – Katowice), kierownik Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Katowicach, superwizor w zakresie Interwencji Kryzysowej PTP, 

członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista  

i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA, Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Katowicach, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej 

skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności. 

 Kampania Białej wstążki to również wydarzenie sportowe.  W tegorocznej edycji 

kampanii zorganizowany został rajd rowerowy, w którym udział wzięli członkowie Grupy 

Rowerowej Bikers Tarnów, Klubu Turystyki Rowerowej Sokół Tarnów, Grupy Rowerowej 

Tarnowska Korba oraz sympatycy jazdy na rowerze. Rozpoczęcie rajdu miało miejsce w dniu 

28 listopada 2021 roku  W trakcie przejazdu przez miasto uczestnicy rajdu poprzez przypięte 

w widocznym miejscu białe wstążki wyrazili swój sprzeciw wobec zjawisku przemocy. 

 W działania w ramach kampanii zaangażowany był Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy. W dniach od 29.11. 2021 roku do 03.12.2021 roku 

Ośrodek zorganizował dni otwarte placówki w trakcie których można było zapoznać się z misją 

TOIKiWOP, porozmawiać z zatrudnionymi specjalistami. Na stronie internetowej placówki w 

każdy dzień kampanii pojawiał się film nt. mitów dotyczących przemocy oraz zamieszczony 

został „ APEL do MĘŻCZYZN” zachęcający do wspierania kobiet doświadczających 

przemocy. Na ogrodzeniu Ośrodka została zaprezentowana wystawa zdjęć z konkursu 

realizowanego w 2020 roku pn. „Zdemaskuj Przemoc”. Przy wejściu do Ośrodka umieszczona 

została instalacja „żółte parasole’- logo Ośrodka jako symbol chroniący osoby doświadczające 

przemocy. 

 W trakcie Kampanii nawiązano współpracę z lokalnymi mediami i za ich 

pośrednictwem przekazywano informacje dot. zjawiska przemocy w rodzinie, skutków 

psychospołecznych przemocy w rodzinie oraz możliwościach i uprawnieniach służb 

zaangażowanych w działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. W dniu 29.11.2021 roku 

na antenie radia RDN Małopolska Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

nadkom. Robert Kozak  - zastępca komendanta KPTC udzielili wywiadu nt. zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz uprawnień Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zachęcano do zdecydowanej reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie. 

 Warto podkreślić iż w działania w ramach Kampanii bardzo mocno zaangażowane były 
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tarnowskie szkoły. Instytucje te dla dzieci oraz rodziców organizowały pogadanki, audycje 

radiowe, heppeningi, konkursy plastyczne.  W te działania zaangażowanych było 15 placówek 

oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

- Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,  

- Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie, 

- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie,  

- Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie,  

- II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, 

- XXI Liceum Ogólnokształcące, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie, 

  

Organizatorem Kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Urząd 

Miasta Tarnowa. Partnerami Kampanii byli: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar Przemocy, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Policja, Zarząd Dróg i 

Komunikacji  w Tarnowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, Prokuratura 

Rejonowa w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna, Tarnowska Rada Seniorów, 

Międzyosiedlowy Klub Seniora „ Złoty Wiek”, kluby rowerowe: Tarnowska Korba, Bikers 

Tarnów, Sokół Tarnów. 

 Kampania „Biała Wstążka” jest narzędziem mającym na celu zwrócić uwagę 

społeczeństwa na zjawisko przemocy, promować aktywną postawę w reagowaniu na przemoc 

oraz zachęcać by nie pozostawać obojętnym wobec tego problemu. 

Informacje na temat Kampanii publikowane były w prasie oraz telewizji lokalnej. 

W środkach komunikacji miejskiej, a także w tarnowskich instytucjach rozwieszone zostały 

plakaty informujące o Tygodniu Kampanii. Łącznie rozwieszono 200 plakatów.  
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Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w 2021 roku 

włączył się w ogólnoświatową kampanię społeczną przeciw przemocy wobec kobiet pn. 

„Nazywam się Miliard” (One Billion Rising), która została zapoczątkowana w 2011 roku w 

USA. Kampania miała dwie edycja: w dniu 14 lutego 2021 roku oraz w dniu 26 kwietnia 2021 

roku. W trakcie pierwszej edycji przygotowany został spot profilaktyczny – materiał Video, 

który został umieszczony na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu społecznościowym 

Ośrodka (Face Book). Pracownicy TOIKiWOP wspólnie z mieszkańcami Tarnowa zatańczyli 

w Parku Strzeleckim, by tym samym nagłośnić problem przemocy wobec kobiet. W dniu 26 

kwietnia TOIKiWOP przygotował kolejny spot profilaktyczny  w formie materiału filmowego. 

Ponadto na terenie  ogrodu Ośrodka posadzony został krzew Magnolii jako symbol sprzeciwu 

przemocy wobec kobiet.  

 

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 roku w Tarnowie obchodzono „ Tydzień Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi 

na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Kampania koordynowana była 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W obchody Kampanii na terenie miasta Tarnowa włączył 

się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia Ofiar Przemocy, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

prowadzony przez Fundację im. H.J. Tarnowskiego, oraz tarnowska Policja. Każda osoba 

zainteresowana mogła w czasie  kampanii uzyskać bezpłatną poradę m.in. prawną i 

psychologiczną. W Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie dyżury pełnili 

pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ze specjalistycznego 

poradnictwa łącznie skorzystało 23 osoby. 

 

Szkoły Podstawowe z terenu miasta Tarnowa w 2021 roku przyłączyły się do kampanii 

społecznej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ By powstał 

dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Celem kampanii było podniesienie 

świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w 

okresie epidemii wywołanej przez COVID – 19 oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach kampanii w 

szkołach podstawowych  zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne z pedagogami szkolnymi 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie z wykorzystaniem przygotowanych przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej filmów (odrębna animacja dla uczniów klas I -III i uczniów klas 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc_wobec_kobiet
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IV – VIII). Do kampanii przyłączyło się 12 szkół podstawowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie,  

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tarnowie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Tarnowie, 

- Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, 

- Zespół Szkół Muzycznych. 

Profilaktyką zostało objętych łącznie 767 uczniów. 

 

Ad. 3. Nawiązanie współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w celu 

wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie   

w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub 

do programów nauk przedmałżeńskich. 

 

 W dniu 16.03.2021 roku Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy rozesłał plakaty informacyjne nt. działalności oraz oferty pomocowej Ośrodka. 

Plakaty zostały przesłane m.in. do Kościołów w Tarnowie oraz Katolickiego Centrum Edukacji 

Młodzieży „KANA” w Tarnowie. Z uwagi na stan epidemii w Polsce i utrudnienia z tym 

związane nie podejmowano w ty zakresie innych inicjatyw.  

 

Ad.4. Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy 

 w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

 

Działanie to realizowane jest poprzez organizowanie wspólnie z różnymi podmiotami 

wspólnych przedsięwzięć. W 2021 roku realizowano takie inicjatywy jak: 

- kampania społeczna pn. „ Biała Wstążka”, 

- kampania społeczna pn. „ Nazywam się Miliard” (One Billion Rising), 
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- kampania społeczna pn. „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, 

- kampania społeczna pn. „ By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. 

 

Ad. 5. Opracowanie i realizacja programów, warsztatów profilaktycznych, których celem 

jest promowanie prawidłowych metod wychowawczych, w tym w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 

 

W ramach działań profilaktycznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

organizował warsztaty edukacyjne dla rodziców pn. „Wychowanie bez klapsa”- zajęcia 

adresowane były do rodziców – klientów tut. Ośrodka przeżywających trudnościw wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz zagrożonych problemem przemocy w rodzinie. 

Celem głównym warsztatów było poszerzenie wiedzy rodziców z zakresu wychowania dzieci 

przy użyciu konstruktywnych metod wychowawczych. Podczas spotkań uczestnicy warsztatów 

mieli możliwość m.in. poszerzenia wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka, poznawali 

metody umożliwiające wychowanie dziecka bez użycia przemocy, w tym sposobów 

reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo. Rodzice w trakcie spotkań zwiększali 

również świadomość własnych uczuć, myśli, potrzeb i motywów działań oraz uczyli się 

rozpoznawać własne emocje i je kontrolować.  

W ramach projektu odbyło się 7 dwugodzinnych spotkań.  W warsztatach uczestniczyło 

łącznie 9 osób. 

 Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

w tym zagrożonym przemocą w rodzinie  mogły skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny. 

Praca asystentów polegała na wspieraniu rodzin, przede wszystkim poprzez konsultacje  

i działania o charakterze edukacyjnym, m.in. w zakresie prawidłowego wychowania i opieki 

nad dzieckiem, prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym gospodarowania budżetem oraz 

funkcjonowania społecznego.  

 W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie 98 osób.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2021 roku prowadził spotkania 

„Grupy wsparcia dla rodziców”. Grupa adresowana była do rodziców zainteresowanych 

wprowadzaniem zmian w swoich relacjach z dziećmi. Celem grupy było wsparcie rodziców w 

ich codziennym funkcjonowaniu. Podczas spotkań rodzice mieli możliwość poszerzania 

kompetencji rodzicielskich, zwiększenie sieci kontaktów społecznych, dostarczania sobie 

nawzajem pożytecznych informacji, porad oraz wymiany doświadczeń. W 2021 roku w 

spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 11 osób. 
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 W działania profilaktyczne zaangażowana jest Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno 

– Terapeutyczna w Tarnowie. Poradnia w 2021 roku prowadziła zajęcia psychoedukacyjne  

pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia adresowane były do rodziców, 

wychowawców, nauczycieli i pedagogów. Celem głównym warsztatów było budowanie  

i wzmocnienie relacji dorosły – dziecko, w tym: 

- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, 

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, 

- aktywne, wspierające słuchanie, 

- motywowanie dziecka do współdziałania, 

- modyfikacja niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, 

- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole, 

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, 

- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, 

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. 

W roku 2021 w zajęciach uczestniczyło 15 osób.  

 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w 2021 roku uruchomiła 

również grupę wsparcia dla rodziców.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju grupa 

wsparcia odbywała się w formie online. W 2021 roku w spotkaniach grupy uczestniczyło 15 

osób. 

 Poradnia w 2021 roku realizowała „Program zapobiegania zachowaniom 

suicydalnym”. Celem programu było podniesienie świadomości rodziców nt. depresji, 

autoagresji, zagrożenia samobójstwem u dzieci i młodzieży. Rodzice mieli możliwość 

poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne informacje o tym: 

- co jest sygnałem depresji w zachowaniu dziecka – szczególnie w domu i w szkole, 

- jakie wczesne sygnały ostrzegawcze wysyła dziecko, które zamierza podjąć próbę 

samobójczą,  

- co rodzic może w sytuacji kryzysowej, 

- jak zapobiegać niepokojącym sytuacjom. 

W programie wzięło łącznie udział 229 rodziców.  

 Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 w 2021 roku realizowane były warsztaty 

edukacyjne pn. „Rodzicem się stajesz”. Warsztaty adresowane były do rodziców w celu 

wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. Celem warsztatów było m.in.: 

- budowanie relacji w duchu podmiotowości i dialogu, 

- rozwijanie umiejętności wychowawczych,  
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- budowanie realnego poczucia wartości dziecka, 

- wzmacnianie umiejętności zachęcania dzieci do współpracy, 

- efektywne, lecz bez użycia przemocy egzekwowanie wymagań wobec dziecka, 

W zajęciach wzięło udział 8 osób. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie w 

2021 roku zorganizował warsztaty dla rodziców pn. „ Jak wspierać dziecko w sytuacji 

kryzysowej”.  

W trakcie warsztatów zostały omówione  różne rodzaje sytuacji kryzysowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualnie doświadczanego kryzysu epidemiologicznego z omówieniem faz 

rozwoju kryzysu. Przedstawione zostały różne formy i możliwości udzielania emocjonalnego 

wsparcia w wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku i zapobieganiu atakom paniki. 

Omówione zostały podstawowe zasady zachowania się rodziców (opiekunów dziecka) w 

sytuacjach kryzysowych – jak organizować codzienne życie, jak stabilizować sytuację, aby 

ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze. W warsztatach 

uczestniczyło łącznie 30 osób. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie w celu wzmocnienia kompetencji 

wychowawczych rodziców oraz nauczycieli realizowała zajęcia pn. „Trudności emocjonalne 

– skuteczne oddziaływania wychowawcze”.  W trakcie warsztatów uczestnicy nabyli lub 

wzmocnili swoje kompetencje w następujących obszarach: 

- jak rozróżniać potrzeby od emocji, 

- komunikacja w oparciu o metodę Porozumienie Bez Przemocy, 

- jak rozpoznawać własne uczucia, 

- jak rozpoznawać uczucia dziecka, 

- jak niwelować błędne schematy wychowawcze, 

W warsztatach uczestniczyło łącznie 115 osób. 

 

Ad. 6. Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatyw wobec stosowania przemocy, 

metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  w rodzinie oraz w 

stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2021 roku podejmował działania 

profilaktyczne i edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 

kompetencji rodziców  poprzez: 
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- udzielanie rodzinom wsparcia asystenta rodziny, 

- prowadzenie w środowisku intensywnej pracy socjalnej. 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w ramach działalności statutowej  

oprócz realizowanych warsztatów prowadzi również indywidualne konsultacje wychowawcze                        

z rodzicami. W 2021 roku z tego rodzaju wsparcia skorzystało 278 osób. 

Instytucje oświatowe z terenu miasta (przedszkola, szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe) podczas organizowanych spotkań dla rodziców (indywidualne konsultacje, 

zebrania rodziców) również udzielają indywidualnego wsparcia rodzicom. W 2021 roku 1169 

osób skorzystało z takich porad. 

 

Ad. 7. Wspieranie rodziny poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w ramach 

mediacji rodzinnej. 

 

 Rodziny przeżywające kryzysy oraz konflikty, w tym okołorozwodowe, mają 

możliwość skorzystania z mediacji rodzinnych, które w 2021 roku realizowane były przez 

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonym przez Fundację im. H. J. 

Tarnowskiego. 

Mediacja to rozmowa  prowadzona przy udziale neutralnego mediatora lub mediatorów, w 

trakcie której strony konfliktu (rodzice) podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i 

obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji  nie ma wygranych i przegranych, 

gdyż strony wspólnie dochodzą do porozumienia. Pożądanym zakończeniem mediacji jest 

podpisanie/osiągnięcie ugody. Strony mediacji uczestniczyły w niej dobrowolnie, mediacja 

odbywała się w atmosferze poufności, w miejscu dla stron konfliktu neutralnym, a mediator 

był dla obu stron i sprawy osobą neutralną. W 2021 roku z mediacji rodzinnych skorzystało 

łącznie 5 rodzin.  

 

Ad. 8. Organizowanie w szkołach spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie adresowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy prowadził 

działania informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które 

kierowane były do kadry pedagogicznej oraz do uczniów tarnowskich szkół. W 2021 roku 

pracownicy Ośrodka przeprowadzili spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 17  

w Tarnowie, którego celem było uwrażliwienie młodzieży na zjawisko przemocy w rodzinie.  
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Pracownicy Ośrodka zrealizowali również spotkanie informacujno – edukacyjna dot. 

zjawiska przemocy w rodzinie dla kadry Zespołu Żłobków w Tarnowie. W zajęciach 

uczestniczyli nauczyciele/ wychowawcy z 6 tarnowskich żłobków – łącznie 54 osoby.  

 W działania informacyjno – edukacyjne włączyła się również Komenda Miejska Policji  

w Tarnowie. Policjanci z Komisariatu Policji Tarnów - Centrum zorganizowali trzy spotkania 

dla grona pedagogicznego dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniach 

wzięło udział 34 osoby. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie w 2021 roku realizowała szereg 

warsztatów dedykowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

miasta: 

1. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. Warsztaty realizowane były 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Liczba uczestników: 28, 

2. Zajęcia o charakterze terapeutycznym wspierające zespól klasowy w sytuacji 

traumy. Warsztaty realizowane były dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Liczba 

uczestników: 17, 

3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Warsztaty realizowane były dla uczniów 

szkół podstawowych. Liczba uczestników: 18, 

4. Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Warsztaty realizowane były dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych. Liczba uczestników: 82, 

5. Reaguj na przemoc – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w klasach o 

profilu psychologicznym. Liczba uczestników: 69. 

 

Działania profilaktyczne obejmują również szereg działań i inicjatyw realizowanych na terenie 

tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały zawarte 

w poniższej tabeli.  
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Lp. Instytucja Rodzaj podjętych działań Wskaźniki 

1.  Przedszkole 

Publiczne  

Nr 13 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Emocja”. 

Celem projektu było: 
- Kształtowanie postaw społecznych u dzieci 

 w wieku przedszkolnym, 

- Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne 

możliwości, 

- Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć 

innych osób, 

- Integracja z grupą, 

- Wychowanie do wartości takich jak empatia, 

wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, 

- Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, 

empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości 

 i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami 

i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. 

Liczba uczestników 

programu: 90 

2. Przedszkole 

Publiczne Nr 3 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Emocja”. 

W Przedszkolu zorganizowane zostało spotkanie dzieci  

z przedstawicielami Straży Miejskiej – przeprowadzono 

pogadankę na temat przemocy.  

Podczas spotkania z dzielnicowym przeprowadzono 

pogadankę na temat bezpieczeństwa  w przedszkolu 

i w domu. 

Liczba uczestników 

programu: 100 

3. Przedszkole 

Publiczne  

Nr 12 

W 2021 roku przeprowadzono z dziećmi 5 – 6 letnimi 

warsztaty, pogadanki związane  z problematyką przemocy. 

Udział w zajęciach miał na celu podniesienie świadomości 

dzieci na temat zjawiska przemocy i jej skutków, 

ukazywanie poprawnych zachowań względem siebie, 

naukę szacunku, uwrażliwienie i wyczulenie na potrzebę 

niesienia pomocy. 

Liczba uczestników 

programu: 50 

4. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

i Technicznych 

- organizacja we współpracy z SPPT warsztatów dla 

uczniów pn. „ Warsztaty nt. konstruktywnego radzenia 

sobie  

z emocjami”, 

- realizacja programu pn. „ARS czyli jak dbać o miłość”, 

którego celem było ograniczenie niekorzystnych następstw 

zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych  

z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych 

przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program 

skierowany był do młodzieży w wieku 15-19 lat ,zawierał 

również elementy angażujące ich rodziców. 

Liczba uczestników 

programu: 700 

5. VII Liceum 

Ogólnokształcące 

 w Tarnowie 

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Wewnętrzna 

moc — emocje, wróg czy przyjaciel”. Celem warsztatu 

było zapobieganie autoagresji wśród młodzieży. Uczniowie 

mieli okazję poznać konstruktywne sposoby radzenia sobie 

z emocjami. 

Liczba uczestników 

programu: 370 

6. Zespół Szkół 

Specjalnych dla 

Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Nie pal przy 

mnie proszę”. Celem programu było zmniejszenie 

narażania dzieci na bierne palenie tytoniu oraz zapobieganie 

palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej. 

Liczba uczestników 

programu: 25 

7. Szkoła Podstawowa 

Nr 9 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. „Przyjaciele 

Zippiego”. Jest to program promocji zdrowia 

psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne, uczy różnych sposobów radzenia sobie z 

trudnościami i wykorzystania nabytych umiejętności w 

codziennym życiu oraz doskonali relacje 

Liczba uczestników 

programu: 675 



137 | S t r o n a  

 

 

z innymi ludźmi, 

- program profilaktyczno -wychowawczy pn. „Apteczka 

pierwszej pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest 

rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności 

społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do 

radzenia sobie z trudnościami, 

8. Szkoła Podstawowa 

Nr 10 

- program profilaktyczno -wychowawczy pn. „Apteczka 

pierwszej pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest 

rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności 

społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do 

radzenia sobie z trudnościami, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. „Trzy koła”, 

celem programu jest: rozwijanie pozytywnych więzi 

między wychowawcami a uczniami i pomiędzy uczniami, 

rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych                             i 

prozdrowotnych, przyczynianie się do zapobiegania wśród 

uczniów nadużywania środków uzależniających, 

zapobieganiu aktom agresji i przemocy oraz 

nieszczęśliwym wypadkom, rozwijanie współpracy 

z rodzicami uczniów. 

- program profilaktyczny pn. „Debata”. Jego zadaniem jest 

zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, 

towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie 

postawy trzeźwości. Program służy przyjrzeniu się 

przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich 

modyfikacji.  

Liczba uczestników 

programu: 178 

9. Szkoła Podstawowa 

Integracyjna Nr 11 

- przeprowadzenie dla uczniów zajęć profilaktycznych  

pn. „Trudne sytuacje wokół nas”, „Stop agresji  

i przemocy”, 

- opracowano scenariusz zajęć na lekcje wychowawcze  dla 

klas VI – VIII nt. agresji i przemocy rówieśniczej oraz 

domowej. 

Liczba uczestników 

programu:155 

10. Szkoła Podstawowa 

Nr 3 

- program „Jak żyć z ludźmi. Umiejętności 

interpersonalne”, którego celem było wzmocnienie 

kompetencji interpersonalnych wśród uczniów, 

- program profilaktyczny pn. „Debata”. Jego zadaniem jest 

zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, 

towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie 

postawy trzeźwości. Program służy przyjrzeniu się 

przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich 

modyfikacji. 

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Nie pal przy 

mnie proszę”. Celem programu było zmniejszenie 

narażania dzieci na bierne palenie tytoniu oraz zapobieganie 

palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej. 

- program profilaktyczno -wychowawczy pn. „Apteczka 

pierwszej pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest 

rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności 

społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do 

radzenia sobie z trudnościami, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. „Magiczne 

Kryształy”. Program dotyczy edukacji nt. przemocy 

przedstawianej w mediach. Jego zadaniem jest 

zapobieganie zjawisku agresji u dzieci i młodzieży 

- program pn. „Trzymaj formę”, którego celem jest   

propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej 

i zdrowej diety, 

- program profilaktyczny pn. „ Bieg po zdrowie”. Główne 

cele programu: 

Liczba uczestników 

programu: 286 
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-  opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród 

dzieci i młodzieży, 

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od 

dymu tytoniowego, 

-  zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat 

zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 

 

11.  Zespół Szkół 

Technicznych 

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów pn. „Asertywność 

jako złota ścieżka pomiędzy agresją i uległością” 

Liczba uczestników 

programu:  

 

2. Cel szczegółowy – Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie. 

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które powoduje degradację psychiczną i społeczną 

jej członków. Najwięcej szkód ponosi osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. 

Charakteryzuje ją niska samoocena, bierne strategie radzenia sobie ze stresem, silna zależność 

od osoby stosującej przemoc, obniżony nastrój, izolacja społeczna. Osoby doświadczające 

przemocy przeżywają silne poczucie winy związane z przypisywaniem sobie 

odpowiedzialności za akty przemocy, są przekonane, że to ich zachowanie wyzwala przemoc 

sprawcy. Silne powtarzające się akty przemocy powodują, że osoba która doznaje przemocy 

nie jest w stanie właściwie ocenić swojej sytuacji i szukać rozwiązań, skupiając się jedynie na 

przetrwaniu. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie należy do priorytetowych 

działań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Efektywna i profesjonalna pomoc na rzecz osób, 

które doświadczają przemocy powinna obejmować wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne 

działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa oraz odbudowy poczucia sprawstwa.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy w rodzinie na 

terenie Miasta Tarnowa podjęto m. in. następujące działania: 

1. Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2. Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy dla 

osób doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom doświadczającym 

przemocy 

w rodzinie całodobowego schronienia; 

3. Nawiązanie, rozwijanie i wzmacnianie współpracy między instytucjami rządowymi  

i samorządowymi oraz organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie; 

4. Upowszechnianie informacji o dostępnych ma terenie miasta formach pomocy: medycznej, 

psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej skierowanych do osób dotkniętych 
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przemocą w rodzinie; 

5. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie; 

6. Udzielanie przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

specjalistycznego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

zawodowego i rodzinnego; 

7. Działalność lokalnych telefonów zaufania, telefonów interwencyjnych, informacyjnych dla 

osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

8. Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego 

poprzez przesłuchiwanie dzieci  w przyjaznych pokojach przesłuchań; 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom doznającym przemocy w rodzinie poprzez 

odizolowanie od osoby stosującej przemoc zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie; 

10. Realizacja programów terapeutycznych, pomocy psychologicznej, grup wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie; 

11. Dostępność mieszkań socjalnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

12. Prowadzenie monitoringu skuteczności działań na rzecz osób doznających przemocy  

w rodzinie. 

 

Ad. 1. Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1249), Gmina Miasta Tarnowa podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

 W 2021 roku w skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodziło, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tarnowa Nr 365/2011 z dnia 1 września 2011 r., 18 osób (6 przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, 1 – Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 1 – Urzędu Miasta, 1 – Policji, 4 – oświaty, 1 – ochrony zdrowia, 1 – organizacji 

pozarządowych, 2 – kuratorów sądowych, 1 – Prokurator). Nadmienia się, iż w skład Zespołu 

wchodzą przedstawiciele instytucji wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. W 2021 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 187 Niebieskich Kart, we wszystkich przypadkach 

powołano grupy robocze (170 grup roboczych). W ramach prowadzonej procedury „Niebieskie 
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Karty” odbyło się 563 spotkań grup roboczych, których celem było rozwiązanie problemów 

związanych z przemocą w rodzinie. Skład grupy dostosowany był do indywidualnej sytuacji 

 i potrzeb rodziny. W spotkaniach tych brali  udział pracownicy MOPS, TOIKiWOP, MKRPA, 

Policji, kuratorskiej służby sądowej oraz oświaty. Zadaniem członków grupy roboczej było 

ustalenie planu pomocy rodzinie, który miał na celu przerwanie przemocy w rodzinie. Plan 

pomocy powstawał przy czynnym udziale osoby doznającej przemocy. Zadania wynikające z 

nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związanych z prowadzeniem procedury 

„Niebieskie Karty” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są przez 

sześcioosobowy Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wchodzący w skład Działu 

Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej.  

 Do zadań Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy: koordynowanie 

pracy grup roboczych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych procedur 

„Niebieskie Karty”, składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 

207 k.k. składanie do sądów wniosków o wgląd w sytuację rodziny oraz o wydanie zarządzeń 

dotyczących małoletnich dzieci, kierowanie osób zarówno doznających przemocy, jak i  

podejrzanych o jej stosowanie do specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, lekarz 

psychiatra, terapeuta uzależnień. Osoby otrzymywały kompleksową informację na temat 

działalności instytucji, które pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pracownicy Zespołu ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie podejmowali także 

interwencje w środowiskach, w których zachodziło podejrzenie stosowania przemocy w 

rodzinie. W 2021 roku interweniowali w 4 takich przypadkach. 

 

Ad. 2.  Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy dla osób doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie całodobowego schronienia. 

 

  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar przemocy jest jedną z 35 

takich placówek w kraju – dofinansowanych z budżetu państwa – i jedną z dwóch w 

województwie małopolskim, która realizuje zadania: 

a) ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) – w ramach którego udzielał pomocy prawnej, 

psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego pobytu do 3 miesięcy) osobom znajdującym 

się  w sytuacjach kryzysowych -  mieszkańcom miasta Tarnowa, 

b)  specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (SOWOP) – w ramach którego 

udzielał kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej, w tym, schronienia 
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osobom – ofiarom przemocy domowej do 6 miesięcy: prowadził działalność o charakterze 

edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Ponadto do jego zadań należy: 

- opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

- opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

W 2021 roku z oferty TOIKiWOP skorzystało 932 osoby (642 kobiety, 263 mężczyzn, 27 

dzieci). 

   W celu zapewnienia całodobowego schronienia osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie TOIKiWOP dysponuje 20 miejscami noclegowymi w sześciu pokojach oraz 

czterema miejscami noclegowymi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej. W 2021 roku z 

możliwości całodobowego schronienia skorzystało 7 osób ( 6 kobiet  i 1 dziecko). 

 

Ad. 3. Współpraca pomiędzy instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gmina Miasta Tarnowa w zakresie pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. 

 

 Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, instytucją odpowiadającą za 

organizowanie i nadzorowanie Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

współpracują : 

-   Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (udział w 

spotkaniach grupy roboczej – współpraca w  tworzeniu planu pomocy rodzinie, udzielanie 

specjalistycznego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc (psychologiczne, pedagogiczne, 

socjalne, prawne), udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie),  

- Policja – udział w spotkaniach grup roboczych – współpraca w tworzeniu planu pomocy 

rodzinie,  prowadzenie monitoringu rodzin  dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowie - udział w spotkaniach 

grup roboczych – współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - udział w spotkaniach grup 

roboczych – motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego – współpraca w tworzeniu planu 

pomocy rodzinie, 

- Oświata – udział w spotkaniach grup roboczych - współpraca w tworzeniu planu pomocy 
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rodzinie, udzielanie podopiecznym i ich rodzicom wsparcia pedagogicznego lub 

psychologicznego, 

- Specjalistyczna Poradnia  Profilaktyczno – Terapeutyczna – udzielanie osobom uwikłanym 

w przemoc specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapia rodzinna, 

psychoedukacja, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - udzielanie osobom uwikłanym w przemoc 

specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapia rodzinna,  

psychoedukacja.  

- Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana 

Tarnowskiego - udzielanie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistycznego 

wsparcia psychologicznego, prawnego, finansowego, zawodowego, medycznego, 

- Stowarzyszenie SIEMACHA - udzielanie podopiecznym i ich rodzicom wsparcia 

pedagogicznego lub psychologicznego. 

  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy jako 

specjalistyczna placówka wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach 

swojej działalności współpracuje z: 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

- Policją, 

- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowie, 

- sądami, 

- Prokuraturą, 

- Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana 

Jana Tarnowskiego, 

- powiatowymi urzędami pracy, 

- szkołami, przedszkolami m.in. poprzez szkolenia dla uczniów, grona pedagogicznego z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- Powiatowym Urzędem Pracy. 

 

Ad. 4. Upowszechnianie informacji o dostępnych na terenie miasta formach pomocy: 

medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej skierowanych do 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

 W ramach tego zadania w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

podejmował następujące działania: 
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- Ośrodek prowadził stronę internetową www.mops.tarnow.pl.  na której utworzono zakładkę 

pn. „Przemoc w rodzinie”, gdzie osoby miały możliwość zapoznania się z informacjami na 

temat uzyskania wsparcia i pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy w rodzinie, 

- pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w indywidualnym kontakcie 

informowali o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy i wsparcia na terenie miasta, 

a także w kilku przypadkach pomagali w poszukiwaniu podobnych informacji osobom spoza 

miasta Tarnowa, 

- podczas indywidualnego kontaktu z klientem pracownicy rozdawali ulotki informacyjne 

(zostały zredagowane odrębne ulotki dla osoby doświadczającej przemocy oraz dla osoby 

stosującej przemoc w rodzinie), 

- udzielano informacji o możliwości specjalistycznej pomocy i wsparcia podczas kampanii 

społecznej pn. „Biała  Wstążka”. 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w celu 

upowszechnienia informacji na temat swojej działalności prowadzi stronę internetową. Na 

stronie można znaleźć informacje o dostępnej aktualnie ofercie pomocowej oraz kontakt 

telefoniczny do Ośrodka. Zamieszczono również podstawowe informacje dot. zjawiska 

przemocy w rodzinie. Placówka posiada również profil na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 

Ad. 5. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy   

w rodzinie.  

   

W 2021 roku na terenie Stowarzyszenia SIEMACHA Spot została utworzona  grupa 

psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Program 

spotkań obejmował elementy psychoedukacji i profilaktyki z zakresu zjawiska przemocy w 

rodzinie. Zajęcia odbywały się w formie cyklicznych spotkań w których wzięło udział łącznie 

44 dzieci.  

 

Ad. 6. Udzielanie przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie specjalistycznego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 

socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 

 

Na terenie miasta Tarnowa specjalistyczne poradnictwo udzielane jest w następujących 

miejscach: 

http://www.mops.tarnow.pl/
http://www.mops.tarnow.pl/zakładka
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- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

- Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

- Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej, 

- Miejskim Punkcie Konsultacyjnym  Profilaktyki Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

- Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana 

Jana Tarnowskiego, 

- placówkach oświatowych. 

 

Lp. Realizatorzy Wskaźniki 

1. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tarnowie 

Liczba osób objętych poradnictwem 322 w tym: 

1) medycznym 0 

2) psychologicznym 60 

3) prawnym 0 

4) socjalnym 243 

5) zawodowe i rodzinne 243 

 

2. Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

Liczba osób objętych poradnictwem 932 w tym: 

6) medycznym 15 

7) psychologicznym 932 

8) prawnym 132 

9) socjalnym 191 

10) zawodowym 48 
11) rodzinnym 327 

3. Okręgowy Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem 

przy Fundacji im. Hetmana Jana 

Tarnowskiego 

Liczba osób objętych poradnictwem  w tym: 139 

12) medycznym 21 

13) psychologicznym 128 

14) prawnym 139 

15) socjalnym 0 

16) zawodowym 0 

17) rodzinnym 0 

4. Poradnia Psychologiczno - 

pedagogiczna 

Liczba osób objętych poradnictwem 2338 w tym: 

18) medycznym 0  

19) psychologicznym 1796 

20) pedagogicznym 845 

21) prawnym 0  

22) socjalnym 0 

23) zawodowym 446 

24) rodzinnym 0 

5.  Specjalistyczna Poradnia 

Profilaktyczno - Terapeutyczna 

Liczba osób objętych poradnictwem  835 w tym: 

25) medycznym 0  

26) psychologicznym 752 

27) prawnym 0 

28) socjalnym 0 

29) zawodowym 0 

30) rodzinnym 83 

6.  Miejski Punkt Konsultacyjny 

Profilaktyki Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych 

Liczba osób objętych poradnictwem  140 w tym: 

31) medycznym 0 

32) psychologicznym 0 

33) prawnym  172 
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34) socjalnym 0 

35) zawodowym 0 

36) rodzinnym 0 

37) udzielanie porad przez konsultanta ds. uzależnień, 

certyfikowanego instruktora terapii uzależnień – 76 porad. 

7. Stowarzyszenie SIEMACHA - Liczba osób objętych poradnictwem 98 w tym: 

• medycznym 0 

• psychologicznym 36 

• pedagogicznym 47 

• prawnym 0 

• socjalnym 0 

• zawodowym 0 

• rodzinnym 6 

 

8. Placówki oświatowe Liczba osób objętych poradnictwem 620 w tym: 

38) medycznym 294 

39) psychologicznym 620 

40) prawnym 11 

41) socjalnym 74 

42) zawodowym 804 

43) rodzinnym 253 

*Dane z poszczególnych instytucji nie sumują się z uwagi na możliwość korzystanie jednej osoby z kliku form 

wsparcia a także z powodu  świadczenia przez  placówki innych niż wymienione wyżej form poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

 

Ad. 7. Działalność lokalnych telefonów zaufania, telefonów interwencyjnych, 

informacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w ramach 

prowadzonej działalności prowadzi całodobowy telefon informacyjno – interwencyjny. W 2021 

roku pracownicy TOIKiWOP przeprowadzili 484 rozmów informacyjnych oraz 280 

interwencji telefonicznych.  

 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony 

przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego w ramach swojej działalności prowadzi telefon 

interwencyjny oraz informacyjny. Telefon jest dostępny w tygodniu ( pon. 9.00 – 16.00, wt. 

9.00 – 16.00, śr. 13.00 – 20.00, czw. 10.00 – 17.00, pt. 9.00 – 16.00, sb. 9.00 – 13.00).  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w godzinach urzędowania (pon. - pt. 7.30 – 15.30) telefonicznie udziela porad oraz 

przeprowadza interwencje.  

 

Ad. 8. Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania 

karnego poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań. 
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 Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2021 

r. poz. 534, 1023, 2447) przesłuchania małoletnich przeprowadza się w odpowiednio 

przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą. W Tarnowie tego 

typu pomieszczenia znajdują się w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnowie. Sąd dysponuje 

aktualnie dwoma przyjaznymi pokojami przesłuchań. W 2021 roku w związku z prowadzonymi 

postępowaniami na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tarnowie w przyjaznych pokojach 

przesłuchań przesłuchano łącznie 77 dzieci ( 31 chłopców i 46 dziewczynek). 

 

Ad. 9. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom doznającym przemocy w rodzinie poprzez 

odizolowanie od osoby stosującej przemoc zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

 

  Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie „W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 

w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z 

rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 

115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w rodzinie zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie opracował 

procedurę postępowania w przypadku konieczności realizacji art. 12a ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie procedury odebrania dziecka przez 

pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – w razie 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie).  

  W 2021 roku  nie odnotowano przypadku  zastosowania  cytowanego przepisu 

prawnego w stosunku do osób małoletnich. 

 

 Ad. 10. Opracowanie i realizacja programów  terapeutycznych, pomocy psychologicznej, 

grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

 

 W 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie realizowany był 

projekt socjalny pn. „Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, 

który adresowany był do osób mieszkających na terenie miasta Tarnowa, które w swoim życiu 

doświadczyły przemocy w rodzinie. 
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Celem głównym projektu było: 

Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, sprawczości i samosterowności, prowadzące do lepszego funkcjonowania  

w środowisku. 

 Cele szczegółowe: 

- budowanie empatycznego kontaktu i wzajemnego zrozumienia, 

- udzielanie wsparcia emocjonalnego, pomocy w radzeniu sobie z lękiem przed agresorem 

 i zmianą dotychczasowej sytuacji życiowej, 

- przezwyciężenie izolacji społecznej i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

- odbudowanie, wzmocnienie szacunku osoby doświadczającej przemocy do samej siebie, 

oswobodzenie z poczucia winy, 

- poszerzenie wiedzy o procedurach prawnych, możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, 

medycznej i psychologicznej, 

- psychoedukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

- wzmocnienie pewności siebie oraz samooceny, 

- przywrócenie poczucia decyzyjności, sprastwa oraz własnej wartości, 

- zwiększenie wiary we własne możliwości, umiejętności i kompetencje. 

Projekt socjalny realizowany był przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie oraz Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

W 2021 roku odbyło się 11 spotkań grupy wsparcia, w których łącznie udział wzięło 10 osób. 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w 2021 roku 

również realizował grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie pn. 

„Droga”.  

W roku sprawozdawczym zrealizowano 7 spotkań grupy wsparcia, w których uczestniczyły 

 3 osoby. 

 

Ad. 11. Zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

 

 Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021, działania zmierzające do 

uregulowania prawnego umożliwiającego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
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otrzymania mieszkań socjalnych zostały zapisane do realizacji Wydziałowi Mieszkalnictwa 

Urzędu Miasta Tarnowa. 

 Obowiązująca Uchwała Nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 

października  2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa umożliwia osobom opuszczającym ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy          w rodzinie, schroniska lub domy samotnych matek wynajem 

lokalu, jeżeli przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały na terenie miasta Tarnowa. Osoby 

z dziećmi przebywające w ww. placówkach otrzymują maksymalną ilość punktów, co wpływa 

na przyspieszenie wynajmu mieszkania.  

 

Ad. 12. Prowadzenie monitoringu skuteczności działań na rzecz osób doznających 

przemocy w rodzinie. 

 

 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działania na rzecz osób 

uwikłanych w przemoc prowadzone są w sposób interdyscyplinarny. Taka formuła pozwala 

działać efektywniej w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w zakresie 

diagnozy rodziny oraz działań inicjowanych na rzecz jej przerwania. Skuteczność 

podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie widoczna jest 

zwłaszcza podczas analizy zakończonych procedur „Niebieskie Karty”.  

W 2021 roku realizowanych było łącznie 264 procedur „Niebieskie Karty”. Zakończono 

łącznie 187 procedur, z czego 132 procedury zakończono z powodu ustania przemocy w 

rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o dalszym stosowaniu przemocy w rodzinie, 

natomiast w  55 procedurach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań.  

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w celu ochrony 

osób doświadczających przemocy w rodzinie prowadzi monitoring sytuacji osób, które 

opuściły Placówkę z powodu ustania przemocy. W 2021 roku monitorowano sytuację 8 osób. 

 

 3. Cel szczegółowy – Intensyfikacja działań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 

 Osoba stosująca przemoc działa zawsze z intencją wobec osoby która jest od niej 

słabsza, narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Osoba stosująca 

przemoc ma najczęściej w deklaracjach i we własnym mniemaniu dobre intencje. Jest 

przekonana, że nie miała innego wyjścia i musiała „użyć przemocy”, jednak to osoba stosująca 
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przemoc powinna podjąć decyzję oraz działania zmierzające do zmiany swojego zachowania. 

Tak więc skuteczna pomoc specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi 

opierać się o działania w stosunku do osoby stosującej przemoc, zarówno działania 

interwencyjne jak i pomoc psychologiczno – terapeutyczną. Interwencja przedstawicieli służb 

w stosunku do osoby stosującej przemoc  powinna wywołać u takiej osoby motywację 

(wewnętrzną bądź zewnętrzną) do szukania specjalistycznej pomocy. Pomoc specjalistyczna 

ukierunkowana jest na naukę samokontroli oraz naukę zastępowania agresji.  

W celu intensyfikacji działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie Gmina Miasta 

Tarnowa podjęła m.in. następujące działania: 

1. Opracowanie i rozpowszechnianie informatora dotyczącego  instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających na terenie miasta Tarnowa,  które oferują pomoc osobom 

stosującym przemoc w rodzinie, w szczególności realizują programy korekcyjno – edukacyjne.  

2. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

w warunkach wolnościowych i jednostkach penitencjarnych oraz monitoring skuteczności tych 

programów. 

3. Zapewnienie dostępu do programów korekcyjno – edukacyjnych poprzez całoroczną 

dostępność miejsc. 

4. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz monitoring skuteczności tych programów. 

5. Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub 

psychologiczno – terapeutyczny. 

6. Interwencja i reakcja służb na zjawisko przemocy w rodzinie poprzez stosowanie procedury 

„Niebieskie Karty”. 

7. Działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do zapobiegania 

kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy. 

8. Rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Tarnowie wobec osób stosujących przemoc. 

9.  Monitoring zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie. 

  

 Ad 1. Opracowanie i rozpowszechnianie informatora dotyczącego  instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających na terenie miasta Tarnowa, które oferują pomoc osobom 

stosującym przemoc w rodzinie, w szczególności realizują programy korekcyjno – 

edukacyjne.  
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 Zgodnie z Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie 

ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2021, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie opracował informator instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających na terenie miasta Tarnowa, które oferują pomoc osobom 

stosującym przemoc w rodzinie. Informatory w formie elektronicznej przekazane zostały do 

Sądu Rejonowego w Tarnowie, Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, Komendy Miejskiej 

Policjiw  Tarnowie oraz do Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.  

 

 Ad. 2. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie w warunkach wolnościowych i jednostkach penitencjarnych oraz monitoring 

skuteczności tych programów. 

 

  Oddziaływania korekcyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

ukierunkowane były na zmianę zachowań przemocowych poprzez rozwijanie umiejętności 

kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania 

przemocy oraz kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.   

 W 2021 roku oddziaływania korekcyjne realizowane były na terenie Zakładu Karnego  

w Tarnowie przy ul. Konarskiego 2. Zrealizowano również edycję „wolnościową” programu. 

Realizowana była ona przez Tarnowski Ośrodek Interwencji kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy.  

 Zakład Karny w Tarnowie w 2021 roku realizował cztery edycje programu korekcyjno  

- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 

1. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie DULUTH. 

Zrealizowano dwie edycje programu.  

2. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Zaraz 

wracam”. 

Zrealizowano dwie edycje programu 

 Do udziału w powyższych edycjach przystąpiło 50 osadzonych, z czego 41 

ukończyło program. 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w 2021 roku 

zrealizował jedną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego tzw. „wolnościowego”. Do 

programu przystąpiło 9 osób, z czego 4 osoby otrzymały zaświadczenie o ukończeniu 

programu. 

 Łącznie w 2021 roku oddziaływaniami korekcyjno – edukacyjnymi objęto 59 osób, 
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z czego 45 osób otrzymało zaświadczenia o ukończeniu programu. 

Dotychczas zgromadzone dane wskazują na skuteczność oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych. Osoby przystępujące do programu w zdecydowanej większości powstrzymują 

się od zachowań przemocowych. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

Lp. Miejsce 

realizacji 

warsztatów 

Liczba osób objętych 

oddziaływaniami korekcyjno  - 

edukacyjnymi 

Wskaźniki Wartości liczbowe 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Karny 

w Tarnowie 

50 - liczba osób stosujących 

przemoc w rodzinie, które 

po ukończeniu programu 

powróciły do zachowań 

polegających na 

stosowaniu przemocy w 

rodzinie, 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edycja 

„wolnościowa” 

programu 

korekcyjno - 

edukacyjnego 

9 - liczba osób stosujących 

przemoc w rodzinie, które 

po ukończeniu programu 

powróciły do zachowań 

polegających na 

stosowaniu przemocy w 

rodzinie, 

 

0 

 

Ad.3. Zapewnienie dostępu do programów korekcyjno – edukacyjnych poprzez 

całoroczną dostępność miejsc. 

 

W 2021 roku na terenie miasta Tarnowa nie realizowano programu korekcyjno – edukacyjnego, 

którego dostępność była możliwa przez cały rok. 

 

Ad. 4. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz monitoring skuteczności tych programów. 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2021 roku realizował projekt 

socjalny pn. Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Każdy 

ma szansę na zmianę”. 

 

Cel główny projektu to: 

 

Edukacja osób stosujących przemoc w zakresie autodiagnozy, kontrolowania emocji oraz 
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korekta zachowań przemocowych. 

 

Cele szczegółowe: 

• zwiększenie wiedzy o innych i o sobie, 

• udzielanie informacji i wiedzy odnośnie zjawiska przemocy, 

• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez  

stosowania przemocy, 

• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  

w rodzinie, 

• przywrócenie kontroli nad własnym zachowaniem oraz wyrażaniem emocji. 

Projekt socjalny realizowany był przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie oraz starszego specjalistę pracy socjalnej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w rodzinie. 

W 2021 roku odbyło się 8 spotkań grupy wsparcia, w których łącznie udział wzięło 3 osoby. 

 

Ad. 5. Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub 

psychologiczno – terapeutyczny. 

W 2021 roku na terenie miasta Tarnowa nie realizowano oddziaływań edukacyjnych lub/i 

wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno 

– edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny. 

Ad. 6. Interwencja i reakcja służb na zjawisko przemocy w rodzinie poprzez stosowanie 

procedury „Niebieskie Karty”. 

 

 Podejmowanie  interwencji   w   środowisku   wobec   rodziny   dotkniętej   przemocą 

w rodzinie odbywało się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymagało zgody 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” i wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. z 2011 r., poz. 1245) wydane na 

podstawie art. 9d  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1249). 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia 

procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 



153 | S t r o n a  

 

 

społecznej,  gminnych  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  Policji,  oświaty 

i ochrony zdrowia. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku 

prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania 

przemocy wobec członków rodziny, lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka 

rodziny, lub przez osobę będącą  świadkiem przemocy w rodzinie. 

 

Instytucja inicjująca procedurę „Niebieskie Karty” 
Rok 2021 

ilość 

Pomoc Społeczna – pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 43 

Policja 127 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 
3 

Oświata 14 

Ochrona zdrowia 0 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 0 

Łącznie 187 

*Członkowie MKRPA podejmują  m.in. czynności  w  stosunku  do  osób  z  rodzin, w których  już  została  

założona  procedura   „Niebieskiej Karty” 

 

Jak pokazują poniższe dane spośród wszystkich prowadzonych postępowań związanych z 

przemocą w rodzinie jedynie ok. 48 % spraw kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia.  
 

Lp. wskaźniki wartości liczbowe 

1. Liczba wszczętych postępowań  w sprawach związanych z 

przemocą w rodzinie 

414 

2. Liczba odmów wszczęcia postępowania w sprawach związanych z 

przemocą w rodzinie 

270 

3. Liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z 

przemocą  w rodzinie poprzez sporządzenie aktu oskarżenia 

198 

4. Liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z 

przemocą w rodzinie poprzez umorzenie postępowania 

209 

 

Ad. 7. Działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do 

zapobiegania kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy. 

Lp. Działania Wartości liczbowe 

1. Liczba zatrzymań sprawców przemocy w rodzinie 221 

2. Środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą 

82 

3. Obowiązek powstrzymywania się od zbliżania do pokrzywdzonego 11 

4. Obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych 

miejscach  

4 

5. Zastosowanie tymczasowego aresztowania 25 

6. Zastosowanie obowiązku powstrzymywania się od kontaktowania                 

z pokrzywdzonym 

97 
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W związku z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 956) 

funkcjonariusze Policji od 30 listopada 2020 roku, mogą stosować nowe uprawnienie  

w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. W 2021 roku 

takich nakazów wydano 51. 

 

Ad. 8. Rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Tarnowie wobec osób stosujących przemoc. 

 

Lp. Wskaźniki 

1. Liczba osób oskarżonych o przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie, w tym: 

• osądzonych – 162 

• skazanych – 130 

• uniewinnionych – 3 

• warunkowe umorzenie postępowania – 16 

• umorzenie postępowania – 13 

2. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których orzeczono kary, w tym: 

• grzywny – 5 

• ograniczenia wolności – 71 

• pozbawienia wolności – 12 

• pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem – 40 

• kara mieszana – 2 

3. Liczba orzeczeń nakładających na osoby stosujące przemoc w rodzinie obowiązku uczestnictwa w 

programach korekcyjno – edukacyjnych - 21 

4. Liczba orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie , w tym: 

• ograniczenie władzy rodzicielskiej (art.109§2 kro) – 1 

• pozbawienie władzy rodzicielskiej ( art. 111 kro) - 0 

 

Zgodnie z art. 11a ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „jeżeli członek 

rodziny zamieszkujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy 

 w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkanie, osoba dotknięta przemocą 

może żądać aby sąd zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia”. W 2021 roku do sądu złożono łącznie 26 tego typu wniosków. Liczba orzeczeń 

dotyczących zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania  

i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia  w 2021 roku wyniosła 9.  

 

Ad. 9.  Monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w 

rodzinie. 

 

Lp. Instytucja Działania Wartości liczbowe 

1. Prokuratura Rejonowa 

w Tarnowie 

Liczba wniosków do sądu o zarządzenie 

wykonania kary pozbawienia wolności 

wobec osoby uprzednio skazanej za 

czyny związane z przemocą w rodzinie 

(art. 207 k.k.) 

0 
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2. Prokuratura Rejonowa 

w Tarnowie 

Liczba wniosków prokuratora do sądu o 

odwołanie warunkowego zwolnienia z 

odbywania kary pozbawienia wolności 

wobec osoby uprzednio skazanej za 

czyny  związane z przemocą w rodzinie 

(art. 207 k.k.) 

0 

3. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Tarnowie 

Liczba zawiadomień złożonych przez 

pracowników socjalnych o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. 

wobec osoby uprzednio skazanej za tego 

typu przestępstwo. 

4 

 

4. Cel szczegółowy – Podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli 

podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Sprawnie działający system przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta 

Tarnowa musi opierać się  o wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę. W związku z powyższym 

w Programie zostały ujęte działania również w tym zakresie. Każdy przedstawiciel służb 

zobowiązany do działań na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, aby działać skutecznie 

powinien posiadać umiejętności  z zakresu rozpoznawania, diagnozy, reagowania oraz metod i 

narzędzi pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Nieodzowną sprawą jest również 

zapewnienie osobom pracującym  w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wsparcia 

w postaci superwizji, grup wsparcia lub coachingu. 

Przedstawione poniżej dane pokazują, że osoby, które bezpośrednio pracują z osobami 

uwikłanymi w przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty” regularnie podnoszą wiedzę, 

kompetencje i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.  

 

Lp. Instytucja Opis realizacji Wskaźniki 

1. Policja • Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego                         

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

5 

 

22 

 

 

 

19 

 

 

 

 

1. „Osoba nadużywająca alkoholu oraz 

stosująca przemoc w rodzinie, 

charakterystyka  pracy w ramach procedury 
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• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego                          

ds. Przeciwdziałania Przemocy 

 w Rodzinie /grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

 

 

Niebieskiej Karty”, 

2.Praca z dziećmi doświadczającymi 

przemocy”, 

3.Realizacja zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy”, 

4.Praca z rodziną w oparciu o procedurę 

Niebieskiej karty”, 

5.Wybrane zagadnienia prawne z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 

 

 

70 godzin 

 

 

 

 

9 

 

 

145 

 

 

 

28 

 

 

 

Mając na uwadze nowe uprawnienia Policji 

w zakresie wydania nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazu 

zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, w 2021 r. nadal 

prowadzono szkolenia dla policjantów w 

tym zakresie dodatkowo prowadzono 

szkolenia z zakresu wdrażania procedury 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak 

również podejmowania czynności 

służbowych w związku z podejrzewaniem 

stosowania przemocy w rodzinach 

policyjnych. 

 

9 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń. 

• ilość godzin 

0 

 

0 

 

 

 

0 
 
 

 

 

0 
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3. 

 

 

 

Oświata 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

 

 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych, 

 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

68 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1.„Niebieska Karta. Przemoc domowa – 

aspekty prawne, procedury postępowania, 

koordynacja współpracy systemowej”, 

2.Praca terapeutyczna online, tożsamość 

płciowa młodzieży – praca z osobami 

niebinarnymi”. 

3. „ Przemoc i procedura Niebieskiej 

Karty”, 

4. „ Rola rodziny w życiu dziecka”, 

5. „Rozwój emocjonalny, metody 

wychowawcze”, 

6. „ Przeciwdziałanie przemocy domowej”, 

7. Koronawirus a kryzysy rodzinne”, 

8. „ Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym”, 

9. „ Zagrożenia cyberprzemocą”, 

10. „Wspieranie zdrowia psychicznego 

młodzieży”, 

11. „Jak Budować mosty”, 

12. „ Empatia jako narzędzie wspierania 

kontaktu z nastolatkiem”, 

13.  „Covidowy świat. Powrót do szkół po 

pandemii”, 

14. „ Nowe technologie, nowe wyzwania – 

stare problemy”, 

15. „ Trudności wychowawcze z dziećmi”, 

16. „ Kondycja nauczycieli, uczniów po 

lockdawnie”, 

17. „ Rodzic, nauczyciel, pedagog  w 

czasach pandemii”, 

18. „ Granice i możliwości użycia  

i wykorzystania przymusu 

bezpośredniego”, 

19. „Pomoc prawna, poradnictwo 

obywatelskie i mediacje”, 

20. „Zatroskani o zdrowie psychiczne 

nastolatków w czasie nauki zdalnej”, 

21. „ Jak chronić dziecko przed używkami”, 

22. „ Pierwsza pomoc w nastrojach 

depresyjnych”, 

23. „ Jak wspierać po stracie”, 

24.  „ Nieodpłatna pomoc prawna, 

poradnictwo obywatelskie i mediacje – 

zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie”, 
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• ilość godzin 

szkoleń/konferencji. 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

               w Rodzinie /grup roboczych, 

 

 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

25. „ Ochrona Zdrowia Psychicznego 

uczniów po okresie izolacji”, 

26. „ Dezintegracja, czyli jak budować 

relacje w nowej rzeczywistości”, 

27. „ Jak pomóc osobom LGBT”, 

28. „ Przeciwdziałanie przemocy wobec 

dziecka  oraz wdrożenie procedury 

Niebieskiej Karty w oświecie”, 

 

 

177 

 

 

37 

 

 

387 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

1.„ABC emocji, czyli jak rozmawiać  

z dzieckiem o emocjach”, 

2. „Zadbaj o siebie, czyli jak kształtować 

odporność psychiczną nauczyciela”, 

3. „Dziecko pokrzywdzone 

przestępstwem”, 

4. „Procedura Niebieskiej Karty”, 

5. Jak dbać o komunikację z uczniami  

i rodzicami w sposób nie wyzwalający 

przykrych emocji”, 

5. „Presja na życie”, 

6. „Uważny wychowawca”, 

7. „Praca z uczniami z zaburzeniami 

zachowania oraz zaburzeniami opozycyjno 

– buntowniczymi”, 

8. „Odpowiedź na nową rzeczywistość – 

omówienie i wdrożenie programu 

wewnątrzszkolnego „ Działamy wspólnie”, 

9. „Diagnoza kluczem do efektywnej pracy  

z dzieckiem”, 

10. „Problematyka samookaleczeń  

i uzależnień”, 

11. „ Regulacje prawne – przegląd 

aktualnych przepisów w systemie 

wspierania rodziny 

 i pieczy zastępczej”, 

12. „ Rodzina z potencjałem – praca z 

rodziną biologiczną dziecka umieszczonego  

w systemie pieczy zastępczej”, 

 

 

 

 

41 
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4. Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

              ds. przeciwdziałania Przemocy 

              w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1. „Osoba nadużywająca alkoholu oraz 

stosująca przemoc w rodzinie, 

charakterystyka  pracy w ramach procedury 

Niebieskiej Karty”. 
 

 

 

 
5 

5. Tarnowski 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

               w Rodzinie/grup roboczych, 

 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.”Nieograniczony świat nowych 

technologii wyzwaniem współczesnej 

rodziny” 

2. „Praca z dziećmi doświadczającymi 

przemocy w rodzinie”, 

3. „Realizacja zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

zgodnie z wytycznymi ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego – 

szkolenie wprowadzające”, 

4. Ogólnopolska konferencja pn. „ Masz 

prawo do…” w ramach realizowanego 

Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”, 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

3 

 

14 
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• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

               w Rodzinie /grup roboczych, 

 

 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1.”Przemoc seksualna – diagnoza, 

interwencja, terapia”, 

2. „ Spotkanie dotyczące działań 

profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie 

profilaktyki raka piersi pn. „ Siła Kobiety”, 

3. „ Spotkanie z przedstawicielką Urzędu 

Pracy nt. programów „ Kierunek Kariera”, 

„ Łap skilla”, „ Kierunek Kariera 

Zawodowa”. 

 

 

20 

 

6. Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Tarnowie 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

               w Rodzinie /grup roboczych, 

 

 

3 

 

 

7 

 

7 

 

 

 

 

1.„Osoba nadużywająca alkoholu oraz 

stosująca przemoc w rodzinie, 

charakterystyka  pracy w ramach procedury 

Niebieskiej Karty”, 

2. „ Wybrane zagadnienia prawne z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

szkolenie pogłębiające”, 

3.„Zasady postepowania celem 

zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci”,  
 

 

21 

 

 

 

 

1 

 

 

45 

 

 

 

34 
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• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

1.”Procedura Niebieskie Karty – 

zastosowanie w praktyce w ośrodkach 

pomocy społecznej”. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Przedstawione poniżej dane wskazują w jakim stopniu osoby pracujące w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poddawane są różnym formom wsparcia służącym 

wzmocnieniu kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. 

 

Lp. Instytucja Wskaźniki Wartości liczbowe 

1. Miejska 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 Członkowie MKRPA  

w 2021 roku nie byli objęci 

superwizją, coachingiem 

oraz nie uczestniczyli  

w spotkaniach grupy 

wsparcia. 

2. Tarnowski 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

Liczba osób objętych superwizją: 
 
liczba uczestników, którzy są członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie/grup roboczych 

 

ilość godzin superwizji 

15 

 

 

6 

 

 

57 

 

3 Oświata Liczba osób objętych superwizją: 
 

• liczba uczestników,którzy są członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie/grup roboczych 

 

• ilość godzin superwizji 

 

 

Liczba osób objętych coachingiem: 

• liczba uczestników 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

roboczych 

 

• ilość godzin coachingu 

 

 

Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia: 

• liczba uczestników 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

22 

 

 

4 

 

 

227 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

5 

0 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

roboczych 

 

 

4. Policja - Przedstawiciele Policji  

w 2021 roku nie byli objęci 

superwizją, coachingiem 

oraz nie uczestniczyli w 

spotkaniach grupy 

wsparcia. 

5. Ochrona 

zdrowia 

- Pracownicy ochrony 

zdrowia w 2021 roku nie 

byli objęci superwizją, 

coachingiem oraz nie 

uczestniczyli w spotkaniach 

grupy wsparcia. 

6. Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Tarnowie 

Liczba osób objętych superwizją: 
 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

roboczych 

 

• ilość godzin superwizji  

20 

 

 

20 

 

 

56 

 

 
 

Wnioski do dalszych działań 

 
Gmina Miasta Tarnowa od kilkunastu lat prowadzi różnorodne działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie Miasta realizowane są – przez instytucje 

świadczące profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom – programy 

adresowane do osób doznających przemocy oraz do osób stosujących przemoc.  

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie podnoszą swoje 

kwalifikacje, w tym pracownicy „pierwszego kontaktu”, m.in nauczyciele, pracownicy ochrony 

zdrowia , policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy. 

W celu podniesienia świadomości społecznej od dziesięciu lat organizowana jest na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa kampania społeczna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie. 

Jej efekty, w tym większe zainteresowanie mieszkańców Tarnowa problemem przemocy 

wskazuje na to, jak ważna jest stała edukacja społeczeństwa. W głównej mierze mająca na celu 

zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat stosowania 

przemocy, roli kobiety i mężczyzny w życiu społecznym i w rodzinie. Istotne są również: stały 

rozwój profilaktyki – propagowanie postaw alternatywnych wobec przemocy, nauka 

umiejętności społecznych i wychowawczych, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szerzenie postawy traktującej dzieci, osoby 

starsze i niepełnosprawne z szacunkiem.  
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1. Analiza skuteczności podejmowanych działań w szczególności osobom 

doświadczającym przemocy. 

 Pomimo podejmowanych licznie działań, w dalszym ciągu zjawisko przemocy w 

rodzinie stanowi jeden z istotnych problemów społecznych diagnozowanych na terenie miasta 

Tarnowa. 

W dalszym ciągu liczba zakładanych „Niebieskich Kart”, które wpływają do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest wysoka. Ujawnione nowe przypadki 

przemocy w rodzinie są efektem zwiększonej świadomości mieszkańców miasta Tarnowa, 

dzięki organizowanej przez MOPS kampanii „Biała Wstążka”, a także coraz większej wiedzy 

społeczeństwa na temat zjawiska i determinacji do niwelowania jej negatywnych skutków.  

 Od kilku lat w mieście rocznie prowadzonych jest około 300  procedur „Niebieskie 

Karty”. 

W 2020 roku prowadzonych było 305 procedur, natomiast w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 

264.  

 W dalszym ciągu notuje się stosunkowo dużo postępowań  prowadzonych w stosunku 

do osób małoletnich. W 2019 roku prowadzono 65 procedur, gdzie osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie były dzieci, natomiast w 2020 roku liczba ta wynosiła 48 procedur.  

W 2021 roku prowadzono 57 procedur, gdzie osoby małoletnie doznawały przemocy  

w rodzinie. Większość procedur „Niebieskie Karty” wszczynana jest podczas interwencji 

policji.  

 Ważnym elementem wpływającym na skuteczność podejmowanych działań na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa jest działalność dobrze rozwiniętej sieci instytucji świadczących 

profesjonalną, interdyscyplinarną pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Niesienie  

pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez 

różne instytucje, służby społeczne i organizacje pozarządowe.  

Osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty” posiadają więc bogatą ofertę pomocową i dostęp 

do specjalistów w postaci: 

- pomocy psychologicznej,  

- pomocy prawnej, 

- pomocy socjalnej, 

- pomocy w formie pracy socjalnej, 

- pomocy w formie usług asystenta rodziny, 

- dostępu do uczestnictwa w organizowanych warsztatach i treningach zwiększających 
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kompetencje wychowawcze. 

 Wszystkie informacje zawarte w niniejszym materiale wskazują na to, jak ważna jest 

współpraca wszystkich służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Stanowi to klucz do osiągnięcia oczekiwanych efektów w walce ze zjawiskiem przemocy, a 

także rozłożenie odpowiedzialności za zadania podejmowane w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych niezbędne jest kompleksowe podejście 

do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą. Decydujące znaczenie ma tu 

tworzenie sieci współpracy przedstawicieli różnych instytucji opartej o działanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  

 Interdyscyplinarny sposób pracy zapobiega bowiem powielaniu działań przez 

poszczególne służby, a przede wszystkim daje szansę na ograniczenie negatywnych skutków 

przemocy w przyszłości. Praca w Zespole (grupach roboczych), daje możliwość uzyskania 

szerszej perspektywy i głębszego wglądu w sytuację osoby doświadczającej przemocy w 

rodzinie, dyskusji nad problemem klienta, opracowania odpowiedniego planu pomocy i przede 

wszystkim pozwala rozdzielić zadania dla poszczególnych instytucji.  Poprzez wspólne 

działanie rodzina otrzymuje kompleksową pomoc, wykorzystując doświadczenie i wiedzę 

członków grupy roboczej reprezentujących różne profesje. 

 

2. Analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie.  

 

Czynniki utrudniające skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie 

Gminy Miasta Tarnów: 

• Niska motywacja do zmiany sytuacji życiowej i przerwania przemocy osób 

bezpośrednio 

z nią związanych. Osoby doznające przez lata przemocy ze strony osób najbliższych 

często pozostają w mechanizmach syndromu wyuczonej bezradności. 

• Mała liczba zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które noszą znamiona przemocy 

w rodzinie. Osoby doznające przemocy nie wierzą w możliwość zmiany swojej 

sytuacji, często odmawiają współpracy z organami ścigania, obawiają się konsekwencji 

swoich działań. 

•  Niewielki odsetek zastosowanych środków probacyjnych w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie (nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania i zakaz 
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kontaktowania się z osobami doznającymi przemocy, dozór policyjny, nakaz 

uczestnictwa w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc). 

W ostatnim czasie można jednak zaobserwować tendencje do częstszego stosowania 

tego typu środków. 

• Długi czas postępowań sądowych. 

• Duża ilość prowadzonych procedur może prowadzić do nadmiernego obciążenia 

pracowników zaangażowanych w realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie.  

• Zbyt mała ilość specjalistycznego wsparcia w formie superwizji/coachingu osób 

bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi w przemoc, może 

przyczyniać się do obniżenia jakości świadczonej pomocy oraz wypalenia 

zawodowego. Przedstawiciele takich instytucji jak Policja, Ochrona Zdrowia, MKRPA 

nie byli w 2021 roku objęci specjalistycznym wsparciem w formie superwizji, 

coachinhu. 

• Ogłoszony w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego na terenie kraju w 

znacznym stopniu utrudnił pracę z osobami uwikłanymi w przemoc. Instytucje i służby, 

które dotychczas podejmowały interwencje w sytuacjach przemocy, ze względu na stan 

epidemiczny ograniczyły swoje funkcjonowanie do działań na odległość lub też były 

angażowane w zadania związane z koniecznością opanowania epidemii. Ograniczenie 

pracy terenowej ośrodków pomocy społecznej, brak regularnych wizyt w środowiskach 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny czy kuratorów sądowych, nauka zdalna 

dzieci stanowią czynniki ryzyka nasilenia się zjawiska przemocy w rodzinie oraz są 

barierą w sytuacji ujawnienia zjawiska przemocy. 

 

Czynniki sprzyjające skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa: 

• Bogata oferta pomocowa na terenie miasta Tarnowa dla osób doznających przemocy. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą liczyć na wsparcie w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS, TOIKiWOP), a także innych instytucjach 

państwowych jak SPPT, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna. W Tarnowie działa 

również szereg instytucji pozarządowych, działających na rzecz osób uwikłanych w 

przemoc (Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnowskie Towarzystwo 

Profilaktyki Społecznej), itp. 

• Skuteczność działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie, wzmocniona 

jest dzięki pracy interdyscyplinarnej służb zaangażowanych w ten proces. Osoby te 

nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje oraz umiejętności. 

• Funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie, 
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gdzie osoby znajdujące się w kryzysie mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie. 

• Większe możliwości izolacji osób stosujących przemoc w rodzinie, co ma bezpośrednie 

przełożenie na zwiększenie bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy w 

rodzinie. W związku z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 

956) funkcjonariusze Policji od 30 listopada 2020 r., mogą stosować nowe uprawnienie 

w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. 

• Zdecydowany wzrost świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie 

i jej skutków. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2021 ROKU 

„PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TARNOWIENA NA 

LATA 2021-2025” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarnów, marzec 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

Zgodnie z zapisami art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych5 do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

 
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.  
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zawodowej 

i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. W myśl tego zapisu, Uchwałą 

Nr L/457/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2021 r., został przyjęty „Program 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2021-2025”, który 

stanowi kontynuację działań realizowanych od wielu lat na terenie Tarnowa na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do pełnego i niezależnego życia, 

indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich 

sferach i na każdym etapie życia, gwarantując pełne uczestnictwo tych osób w życiu 

społecznym i zawodowym. Realizacja tego celu odbywa się za pomocą wdrożenia powiązanych 

ze sobą działań, pozwalających przybliżyć się do osiągnięcia celu głównego. Obszarami 

priorytetowymi są: 

• kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych, 

• zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

• zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji wspólnie ze swymi 

pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania z różnych form kształcenia 

specjalnego 

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• zapewnienie osobom niepełnosprawnym wczesnej diagnozy, leczenia i opieki medycznej, 

rehabilitacji i edukacji leczniczej, 

• zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

zgodnie 

z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze względu na 

stopień niepełnosprawności pracy w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych 

potrzeb, 

• dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych 

oraz transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności 

publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości komunikacji 

międzyludzkiej, 

• zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki. 

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z uchwałą nr LIV/507/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 października 2021 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie został 

przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, które przejęło również zadania 

realizowane dotychczas przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

Cel szczegółowy nr 1  
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Prawa osób niepełnosprawnych. 

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych. 

 

1. Realizacja programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 

i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.  

Aktywny samorząd. 

 W 2021 r. Gmina Miasta Tarnowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych realizowała Program „Aktywny samorząd”, mający na celu 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy 

w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 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 sprzętu elektronicznego, zakupionego 

w ramach programu, 

− zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− 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, 

− zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 

do wózka ręcznego, 

− utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

(dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku), 

− wykształcenia na poziomie wyższym. 

 W 2021 r. dofinansowanie otrzymało 91 osób niepełnosprawnych, którym do końca 

roku wypłacono łącznie środki finansowe w wysokości 254.476 zł. Wypłaty dofinansowań 

dotyczące wniosków złożonych w 2021 r. będą dokonywane do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Ostateczna kwota poniesionych wydatków zależy od przedłożonych przez beneficjentów 

programu dokumentów rozliczeniowych. Dla porównania w 2020 r. w ramach Programu 

udzielono dofinansowania 93 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 441.898 zł, 

natomiast w 2019 r. w ramach Programu udzielono dofinansowania 96 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 441.605 zł. 
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Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-

2022. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020–2022 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera 

oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - bez względu 

na kryterium dochodowe w rodzinie. 

Przedmiotowe wsparcie było jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans 

edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji 

zwiększania ich szans edukacyjnych. W latach poprzednich realizacja dofinansowania zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych  pn. „Wyprawka szkolna” odbywała się na podstawie 

przyjmowanego corocznie programu rządowego. 

W roku szkolnym 2020/2021 „Wyprawką szkolną dla uczniów niepełnosprawnych” 

objętych zostało łącznie 180 osób, w tym:  

1) 115 osób – uczniowie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

2) 65 osób – uczniowie szkół niepublicznych. 

Wśród osób, które skorzystały ze wsparcia, byli uczniowie uczęszczający do liceów 

ogólnokształcących – 37 osób, branżowych szkół I stopnia – 58 osób, techników – 22 osoby, 

oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – 63 osoby. Wartość dofinansowania zakupu 

podręczników była zwracana wnioskodawcom do wysokości przedłożonych dowodów zakupu, 

w kwocie od 225 zł do 445 zł. Gmina Miasta Tarnowa, dzięki dotacji celowej przekazanej 

przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, przeznaczyła w 2021 r. na ten cel kwotę 

51.358,30 zł. 

 

2. Wspieranie działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Tarnowa w realizacji zadań ustawowych. Zapewnienie 

konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych w fazie 

ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. 

 Wszystkie realizowane działania dotyczące osób niepełnosprawnych na etapie 

planowania podlegają opiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. 

Skład Rady powołany na lata 2020-2023 przedstawia się następująco: 

Przewodnicząca Rady: Dorota Budzyńska, 

Wiceprzewodniczący Rady: Mateusz Śliwa 

Sekretarz Rady: Sylwia Borowińska, 

Członek Rady: Maria Chwałek, 

Członek Rady: Kazimierz Curyło. 

W 2021 r. odbyło się 9 posiedzeń Powiatowej Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. W związku z obostrzeniami 

wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii część posiedzeń Rady 
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odbywała się w formie zdalnej. W toku posiedzeń Rada zajmowała się następującymi 

sprawami: 

1) wydała trzy opinie do projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie 

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

oraz wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie z aktualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, 

2) ustaliła zasady dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych w 2021 r. 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych (dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, 

sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier 

w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych), 

3) wydała opinię w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2016-2020” w 2020 r., 

4) wydała opinię w sprawie „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 

Mieście Tarnowie na lata 2021-2025”, 

5) dokonała analizy trudnej sytuacji życiowej trzech osób niepełnosprawnych, które 

złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tarnowie i zajęła w tych sprawach stanowisko. 

 

3. Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne różnych 

form pomocy i wsparcia, świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach programów celowych PFRON. 

 W Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa oraz w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie funkcjonowały punkty informacyjne dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. W punktach można było uzyskać 

informacje dotyczące szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności, m.in.: programów 

celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ulg i 

uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, wykazu placówek i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych. 

Pracownicy punktów udzielali również pomocy 

w wypełnianiu wniosków dotyczących programów celowych PFRON oraz w przygotowywaniu 

wystąpień do różnych instytucji. 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogły skorzystać również z nieodpłatnej pomocy 

prawnej w jednym z czterech Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowanych przez 

Urząd Miasta Tarnowa, a finansowanych z budżetu państwa. Z pomocy takiej mogła skorzystać 

każda osoba fizyczna, która przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej złożyła pisemne 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Niepełnosprawne osoby uzależnione lub współuzależnione mogły skorzystać z porad 

dyżurujących w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych specjalistów z zakresu terapii prawa i uzależnień.  
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W związku z trudną sytuacją epidemiczną w 2021 r. Miasto nadal prowadziło szereg 

działań mających na celu pomoc mieszkańcom Tarnowa, m.in. dystrybucję maseczek, środków 

dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, dystrybucję żywności. Na stronie Miasta 

zamieszczane były pełne informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Tarnowie 

oraz wprowadzanych i obowiązujących zasad i obostrzeń. Nadal funkcjonowała uruchomiona 

w 2020 r. całodobowa infolinia, poprzez którą można było uzyskać informacje o zalecanych 

sposobach zachowania się oraz możliwych formach pomocy. W okresie od stycznia do kwietnia 

2021 r. Fundacja „Zielona Przystań” realizowała zadanie publiczne finansowane z budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa, które polegało na przygotowaniu oraz dostarczeniu z pomocą Straży 

Miejskiej darmowych, ciepłych posiłków przeznaczonych dla osób starszych, 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych i samotnych, mających problem w codziennej 

samodzielnej egzystencji. Posiłki były przygotowywane na każdy dzień tygodnia, również w 

weekendy i święta, przez restaurację Stara Łaźnia. W ramach zadania przygotowano oraz 

dostarczono 2.000 posiłków. Realizowane oraz planowane działania były na bieżąco 

dostosowywane do panującej sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń. 

Kolejnym działaniem podjętym przez Miasto w ramach walki z COVID-19 było 

uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych, utworzonego przez Gminę Miasta Tarnowa w 

hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gumniska 28. Jego funkcjonowanie było istotne dla 

szybkości i sprawności procesu szczepień. Punkt utworzony został we współpracy z miejskimi 

podmiotami leczniczymi – Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckim 

Centrum Medycznym Sp. z o.o. i działał w okresie największego zainteresowania 

szczepieniami, to jest w dniach od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. W punkcie wykonano 19.224 

szczepienia przeciw COVID-19. Gmina Miasta Tarnowa udostępniła również halę Arena 

Jaskółka na potrzeby drugiego w mieście Punktu Szczepień Powszechnych, prowadzonego 

przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w pełni 

zaszczepionych przeciw COVID-19 było 56.112 mieszkańców Tarnowa, co stanowiło 52,1 % 

ogółu. Ponadto podczas imprez plenerowych Miasto zorganizowało 5 plenerowych punktów 

szczepień, z usług których skorzystało 428 osób. W 2021 r. w Tarnowie wykonano łącznie 

blisko 150.000 szczepień przeciw COVID-19, przy czym część objętych nimi osób stanowili 

mieszkańcy innych miejscowości. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym.  

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

1. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów 

pozarentowych. 

 Do głównych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Tarnowie należy orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzekanie o stopniu 

niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, orzekanie o wskazaniach do ulg 

i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, 

wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz wydawanie kart 

parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, 

rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości 

samodzielnego poruszania się. 
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ILOŚĆ ROZPATRZONYCH SPRAW PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW 

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TARNOWIE W 2021 R. 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku 

życia 
1.983 

w tym wydane po raz pierwszy 753 

orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia 155 

karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  491 

legitymacje osób niepełnosprawnych 1.011 

Źródło: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie 

 

 Wśród dorosłych mieszkańców Tarnowa najczęściej występującą przyczyną 

niepełnosprawności są upośledzenia narządu ruchu (2021 r. - 593), choroby układu 

oddechowego 

i krążenia (w 2021 r. – 391) oraz choroby neurologiczne (2021 r. – 313). Najczęstszym 

powodem wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-stego roku życia są 

całościowe zaburzenia rozwojowe (w 2021 r. – 37), choroby neurologiczne (w 2021 r. - 35), i 

choroby inne, w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, choroby układu 

krwiotwórczego (w 2021 r. – 23). 

 Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania (art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6) 

stanowiące reakcję na zaistniałą sytuację spowodowały wydłużenie terminów ważności 

orzeczeń o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności, a tym samym uprawnień wynikających z posiadania statusu 

osoby niepełnosprawnej. Osoby, w stosunku do których wcześniej wydano orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, nie były zobligowane – celem 

zachowania przyznanych uprawnień - do składania kolejnych wniosków. 

 

2. Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom; przyznawanie pomocy materialnej na cele zdrowotne i socjalne osobom 

będącym 

w trudnej sytuacji finansowej. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2021 r. udzielił pomocy i wsparcia 

1.340 osobom z powodu ich niepełnosprawności, co stanowiło 29% ogółu beneficjentów 

Ośrodka. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną 

i pozamaterialną dla osób niepełnosprawnych, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, 

przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba 

osób 

Wysokość wypłaconych 

świadczeń w 2021 r. 

(w zł) 

1. zasiłki stałe 503 2.644.616 

2. zasiłki okresowe 355 346.078 

 
6 Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm. 
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3. zasiłki celowe 284 65.776 

4. zasiłki celowe specjalne 200 48.420 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne 446 220.413 

6. 

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” 

779 683.644 

                                                             

Łącznie: 
2.567 4.008.947 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

3. Udzielanie pomocy osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną 

poprzez przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych.  

Pomoc finansowa udzielana osobom niepełnosprawnym lub osobom sprawującym 

opiekę nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, aktów 

wykonawczych do niej, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawą o 

wspieraniu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”,  przedstawiona jest w poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wydatkowana 

w 2021 r. (w zł) 

1. świadczenie pielęgnacyjne 5.275 10.322.780 

2. specjalny zasiłek opiekuńczy 610 374.735 

3. zasiłek pielęgnacyjny 31.152 6.719.052 

4. 
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 
3.167 322.969 

5. 
zasiłek dla opiekuna osoby 

niepełnosprawnej 
441 270.439 

6. 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 

się żywego dziecka z ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniem albo 

nieuleczalną choroba zagrażającą życiu 

9 36.000 

                                                                     

Łącznie: 
40.654 18.045.975 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

4. Zapewnienie usług opiekuńczych w domach osobom chorym, niepełnosprawnym, 

pozbawionym opieki rodzinnej. 

 Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, przyznawana jest pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Poniższa tabela przedstawia wysokość kwot 

wydatkowanych na ten cel oraz ilość osób objętych tym świadczeniem. 



175 | S t r o n a  

 

 

Lp

. 
Rodzaj świadczenia Liczba osób 

Kwota wydatkowana 

w 2021 r. (w zł) 

1. usługi opiekuńcze 482 3.538.699 z budżetu GMT 

2. 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla dzieci 
1 3.036 z budżetu GMT 

3. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

8 147.467 z budżetu państwa 

                                                     

Łącznie: 
491 3.689.202 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

W 2021 r. podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Komitet 

Pomocy Społecznej na podstawie umowy zawartej w drodze ogłoszonego przez Prezydenta 

Miasta Tarnowa otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: 

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na lata 2020-2022”. 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez EDU-IT Augustyn, Pieprzycki spółka jawna, 

ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów, na podstawie umów zawartych w trybie określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizował również 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci, z których skorzystała 1 osoba. Koszt usług 

wyniósł 3.036 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci realizowane były przez dwa 

podmioty: 

1) Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Paweł Pochroń, Nowodworze 2a, 33-112 

Tarnowiec, w zakresie usług fizjoterapii, 

2) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka, ul. 

Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, w zakresie usługi neurologopedii; 

na podstawie umów zawartych w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 

zakres pomocy dostosowywany był do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności. 

W związku z trwającą pandemię COVID-19, Gmina Miasta Tarnowa zawarła z Polskim 

Komitetem Pomocy Społecznej umowę na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług 

opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania 

przebywających na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19”. Dzięki realizacji 

zadania osoby w trudnej sytuacji związanej z COVID-19 uzyskały pomoc z zakresu 

najważniejszych potrzeb życiowych i opieki higienicznej, a także pomoc w przygotowaniu 

posiłku oraz robieniu zakupów.  

 

• Zapewnienie miejsc, opieki i godnych warunków życia w domach pomocy społecznej 

osobom niepełnosprawnym nie mogącym samodzielnie funkcjonować. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
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niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu były 

kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie do domów pomocy 

społecznej i dziennych ośrodków wsparcia. 

W 2021 r. na terenie Tarnowa funkcjonowały cztery domy pomocy społecznej, w 

których przebywało łącznie 401 osób – w tym 298 w domach prowadzonych przez Gminę 

Miasta Tarnowa, a 103 w domach prowadzonych na zlecenie Gminy. 

 

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa: 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. św. Brata Alberta 

w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 (liczba miejsc statutowych – 164, z czego 154 dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, a 10 dla osób w podeszłym wieku). Pensjonariuszami Domu są osoby o 

różnych schorzeniach i stopniu niepełnosprawności. Większość mieszkańców wymaga 

całkowitej opieki oraz pielęgnacji. Ponadto Dom świadczy usługi opiekuńcze dla osób w nim 

niezamieszkujących (Dom Dziennego Pobytu). Z usług tego typu korzystają osoby o obniżonej 

sprawności psychofizycznej, które wymagają wsparcia w organizacji życia codziennego. 

Osoby korzystające mają zapewnione posiłki (śniadania, obiady), a także zajęcia rekreacyjno–

kulturalne, zajęcia w ramach terapii zajęciowej służące utrzymaniu sprawności 

psychofizycznej, naukę obsługi komputera, terapię ruchem oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Dom Dziennego Pobytu dysponuje 50 miejscami. Łącznie z oferty Domu w 2021 r. skorzystało 

40 osób. 

W związku z nadal obowiązującym w 2021 r. w Polsce stanem pandemii wirusa SARS-

CoV-2 Dom Pomocy Społecznej zapewniał usługi opiekuńcze dla podopiecznych na poziomie 

obowiązujących standardów w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami 

organów publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. Sytuacja ta powodowała ograniczenia 

w aktywności mieszkańców, organizacji integracyjnych imprez czy możliwości korzystania z 

oferty placówek kultury, wyjazdów do sanatoriów oraz na turnusy rehabilitacyjne. Priorytetem 

było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu związanego z 

zagrożeniem i skutkami COVID–19. W tym celu Dom pozyskał dodatkowe środki finansowe: 

1) Granty w ramach Modułu II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskane z ROPS 

w Krakowie na łączną kwotę 194.139,87 zł. Granty przeznaczone były na wypłatę nagród dla 

pracowników oraz na zatrudnienie dodatkowych pracowników. 

2) Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków EFS  

w wysokości 79.577,24 zł na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na 

zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. 

3) Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 155.381 zł oraz środki finansowe GMT w 

kwocie 18.824 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, wypłatę 

nagród dla pracowników za pracę w szczególnych warunkach oraz zapewnienie kadry.  

Łącznie z ww. grantów i dotacji Dom w 2021 r. pozyskał 429.098,11 zł, a wkład własny  

z budżetu GMT wyniósł 18.824 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 (liczba miejsc statutowych – 87). 

Dom zapewnia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb bytowych, całodobową opiekę, 

rehabilitację 

i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. W Domu przebywają osoby o różnych 

schorzeniach i stopniu niepełnosprawności. 
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W związku z nadal obowiązującym w 2021 r. w Polsce stanem pandemii wirusa SARS-

CoV-2 Dom Pomocy Społecznej zapewniał całodobowe usługi opiekuńcze dla podopiecznych 

na poziomie obowiązujących standardów w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i 

zaleceniami organów publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. W związku z 

wprowadzonymi obostrzeniami zmianom uległo funkcjonowanie mieszkańców placówki: 

ograniczono zajęcia w ramach terapii zajęciowejdo małych grup, zrezygnowano z wyjazdów 

na wycieczki, do teatru, muzeum, spotkań integracyjnych z młodzieżą szkolną, itp. 

Wprowadzono zakaz odwiedzin podopiecznych przez rodziny, z wyjątkiem ważnych przyczyn. 

Dom zapewnił możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego. Aby przeciwdziałać 

poczuciu izolacji u mieszkańców wszyscy pracownicy zaangażowani byli we wsparcie 

mieszkańców w tym trudnym czasie. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone były 

w małych, stałych grupach lub indywidualnie, organizowano dla mieszkańców spotkania w 

ogrodzie przy muzyce, przy ognisku, wspólne czytanie książek, oglądanie filmów itp. Osobom 

potrzebującym zapewniono pomoc psychologiczną. 

Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu 

związanego z zagrożeniem i skutkami COVID–19. W tym celu Dom pozyskał dodatkowe 

środki finansowe: 

1) Granty w ramach Modułu II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskane z ROPS 

w Krakowie na łączną kwotę 85.810 zł. Granty przeznaczone były na wypłatę nagród dla 

pracowników oraz na zatrudnienie dodatkowych pracowników. 

2) Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków EFS w 

wysokości 60.108,96 zł na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup 

środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. 

3) Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz z Funduszu  

Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 127.182 zł oraz środki finansowe GMT w 

kwocie 10.689,55 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, wypłatę 

nagród dla pracowników za pracę w szczególnych warunkach oraz zapewnienie kadry. 

Łącznie z ww. grantów i dotacji Dom w 2021 r. pozyskał 273.100,96 zł, a wkład własny z 

budżetu GMT wyniósł 10.689,55 zł. 

 

Domy Pomocy Społecznej prowadzone na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa: 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

w Tarnowie, ul. Robotnicza 4, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo (liczba miejsc statutowych – 80). Dom zapewnia całodobową opiekę, 

zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, religijnych i społecznych 

osobom niepełnosprawnym. Są to często osoby leżące lub poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. Obecnie Dom jest przeznaczony dla 53 dzieci i młodzieży oraz 27 osób 

dorosłych. 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w 

Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie (liczba miejsc statutowych – 17). Dom 

funkcjonuje na zasadach domu rodzinnego, dlatego mieszkańcy wykonują w ramach terapii 

proste czynności domowe. Dom stwarza mieszkańcom warunki do samodzielnego życia w 

otwartym środowisku w rodzinnej atmosferze. Zapewnia całodobową opiekę dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb i uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno–terapeutycznych. 

 

Liczbę osób umieszczonych w 2021 r. w domach pomocy społecznej przedstawia poniższa 
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tabela. 

Lp. Nazwa Domu 
Liczba 

umieszczonych osób 

1. 
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie 

Chorych  im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 
57 

2. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 22 

3. 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie, ul. 

Robotnicza 4   

5 

4. 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie, ul. 

Modrzejewskiej 48 

1 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

W sytuacji braku możliwości zapewnienia miejsca w domach pomocy społecznej na 

terenie Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie kierował osoby 

niepełnosprawne do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Poniesiona w 

2021 r. przez Gminę Miasta Tarnowa odpłatność z tego tytułu wyniosła 3.487.460 zł. W 2021 

r. do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów zostało skierowanych 15 osób. 

 

Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie usługi opieki 

wytchnieniowej stacjonarnej i w środowisku oraz udział w warsztatach i szkoleniach 

dotyczących opieki nad osoba zależną. Zapewnienie możliwości skorzystania 

z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

Bezpieczna Przystań zlokalizowane jest przy ul. Sanguszków 28A, dysponuje 15 miejscami dla 

osób niesamodzielnych i zapewnia całodobowy pobyt do 14 dni w przypadku braku możliwości 

sprawowania opieki przez ich opiekunów. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość 

przedłużenia okresu pobytu do 21 dni. Centrum koordynuje również opiekę środowiskową i 

wparcie w domach osób niesamodzielnych, które ze względu na przeciwwskazania lekarskie 

nie mogą zostać przewiezione do ośrodka. W budynku znajduje się wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, który wypożyczany jest bezpłatnie. Opiekunowie osób 

niesamodzielnych otrzymują wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, grup wsparcia  

i indywidualnego poradnictwa. 

W 2021 r. z opieki zastępczej skorzystało 240 osób niesamodzielnych w ośrodku oraz 

40 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania. Wypożyczono sprzęt rehabilitacyjno-

pielęgnacyjny dla 603 opiekunów osób niesamodzielnych. Zorganizowano warsztaty z zakresu 

opieki nad osobami niesamodzielnymi dla 3 grup, w których udział wzięło łącznie 36 osób oraz 

szkolenia cyfrowe dla 115 osób. Zorganizowano 19 spotkań grup wsparcia dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, a wsparciem szkoleniowca zostało objętych 38 opiekunów osób 

niesamodzielnych. Zorganizowano dwie konferencje dla pracowników służby zdrowia i 

pomocy społecznej na terenie subregionu tarnowskiego. 

Największym problemem podczas pandemii COVID-19 z jakim musiał się zmierzyć 

ośrodek „Bezpieczna Przystań” było zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym 

przebywającym  w ośrodku. Należało zastosować i wprowadzić szereg procedur regulujących 

zachowanie ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się podopiecznych oraz 

personelu: wzmożona dezynfekcja rąk i powierzchni płaskich, wymóg zakładania fartuchów 
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ochronnych, przyłbic, maseczek. Wydawanie posiłków odbywało się w pokojach, ćwiczenia 

rehabilitacyjne wykonywane były indywidualnie  z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zintensyfikowano alternatywne formy usług, np. telefoniczne wsparcie psychologa. Po każdym 

turnusie organizowano ozonowanie całego ośrodka. 

 

Dofinansowanie działalności mieszkań chronionych jako formy rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonują dwa mieszkania chronione wspierane 

przeznaczone dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. Mieszkania 

prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną – Koło w Tarnowie. Prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym 

mają osoby, które ze względu na niepełnosprawność intelektualną potrzebują wsparcia w 

funkcjonowaniu w życiu codziennym. Mieszkania te są formą pomocy przygotowującą do 

prowadzenia samodzielnego życia i stanowią alternatywę dla pobytu 

w placówce opieki całodobowej. Pobyt w mieszkaniu daje możliwość osobom 

niepełnosprawnym do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, przygotowuje do 

prawidłowego pełnienia ról społecznych oraz stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania 

pełnej samodzielności życiowej. 

Oba mieszkania zlokalizowane są przy ul. Mościckiego. W 2021 r. przebywało w nich 

łącznie 4 kobiety i 3 mężczyzn, a Gmina Miasta Tarnowa na ich prowadzenie udzieliła dotacji 

w łącznej wysokości 148.000 zł. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny7.  

W związku z nadal obowiązującym w 2021 r. w Polsce stanem pandemii wirusa SARS-

CoV-2, usługi w mieszkaniach chronionych realizowane były na poziomie obowiązujących 

standardów w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami organów 

publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. 

 

Wspieranie działalności środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie 

chorych i z zaburzeniami psychicznymi. 

W Tarnowie działają dwa środowiskowe domy samopomocy, których prowadzenie 

Gmina Miasta Tarnowa zleciła w drodze otwartego konkursu ofert: 

− Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą 

w Krakowie, ul. Nazaretańska 1, 

− Fundacji Zielona Przystań z siedzibą w Tarnowie, ul. Piotra Skargi 29a. 

− Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu prowadzi Środowiskowy Dom 

Samopomocy w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej, przeznaczony dla 60 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym. Uczestnicy Domu 

mają zapewnioną opiekę odpowiednią do rodzaju schorzenia, biorą udział w różnych 

formach terapii i zajęciach integracyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia, 

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. 

Prowadzona jest także aktywizacja zawodowa. 

W 2021 r. z oferty domu skorzystało 67 osób, w tym 7 nowoprzyjętych. 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań”, 

prowadzonego przez Fundację Zielona Przystań, jest udzielanie wsparcia osobom mającym 

poważne trudności w życiu codziennym poprzez: wspomaganie rozwoju psychofizycznego i 

społecznego, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie zjawisk i procesów w 

 
7 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 
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nim zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych, rozwój indywidualnych 

uzdolnień i zainteresowań, udział w życiu społecznym, utrzymanie dobrej kondycji 

psychicznej, maksymalne usprawnienie psychofizyczne oraz rehabilitację funkcji 

poznawczych. Zajęcia odbywają się w pracowniach: gospodarstwa domowego, samoobsługi, 

rękodzielniczo-plastycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjnej i relaksacyjnej. Adresatami usług 

świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, 

zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A 

(liczba miejsc statutowych – 23) oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, 

zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom 

neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane 

używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C (liczba miejsc statutowych – 23). 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wydał 17 nowych decyzji 

administracyjnych kierujących uczestników do ŚDS typ C oraz 6 decyzji administracyjnych 

kierujących uczestników do ŚDS typ A. Łącznie z usług ŚDS w 2021 r. skorzystało 61 osób. 

W związku z nadal obowiązującym w 2021 r. w Polsce stanem pandemii wirusa SARS-

CoV-2, Środowiskowe Domy Samopomocy działały w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z 

rekomendacjami i zaleceniami organów publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. 

 

Wykorzystanie pracy socjalnej w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej 

w uniezależnieniu się, stymulowanie do samodzielnego rozwiązywania własnych 

problemów życiowych, pomoc asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

W 2021 r. w ramach pracy socjalnej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie podjęli liczne działania prowadzące do: 

− poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, poprzez pomoc w: uzyskaniu świadczeń 

zdrowotnych, realizacji recept, załatwianiu wizyty lekarza w domu, rejestracji do lekarzy 

specjalistów oraz współpracę z pracownikami placówek medycznych (lekarz, 

pielęgniarka), edukację i profilaktykę w zakresie higieny zdrowotnej, 

− zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez: działania 

interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, potrzebującej pomocy, a także wezwanie 

pogotowia ratunkowego, policji, poszukiwanie rodzin osób wymagających opieki, 

− wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w uzyskaniu: 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy (pomoc w wypełnianiu 

wniosku), skierowania na turnus rehabilitacyjny, dofinansowań do zakupu sprzętów 

medycznych oraz do wyjazdu na turnusy opiekuńcze, 

− poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez: zapewnienie 

konsultacji psychiatrycznej, nawiązanie współpracy z Zespołem Leczenia 

Środowiskowego - bezpłatne wizyty domowe psychiatrów, wystąpienie z wnioskiem do 

Sądu o leczenie w szpitalu psychiatrycznym lub umieszczenie w domu pomocy 

społecznej, podejmowanie interwencji w środowisku w sprawie nieprawidłowego 

funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizował projekty socjalne 

i projekty zawierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, 

przyjaciół, jak również całych społeczności lokalnych, w których żyją osoby niepełnosprawne: 

• Opłatek Maltański: w 2021 r. po raz dziewiąty podjęto działania w zakresie uczestnictwa 

w ogólnopolskiej inicjatywie „Opłatka Maltańskiego”, której organizatorem przy 

współudziale ośrodków pomocy społecznej z całej Polski był Związek Polskich Kawalerów 
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Maltańskich. W Tarnowie finał akcji odbył się 09.12.2021 r. Ze względu na trwającą w 

2021 r. pandemię COVID-19 oraz wprowadzane na poziomie rządowym obostrzenia, w 

tym zakaz gromadzenia się, uniemożliwiły wspólne spotkanie przy wigilijnym stole, 

zorganizowane jednak zostały świąteczne paczki, które wydano podopiecznym. Łącznie 

paczki otrzymało 70 osób. Oprócz wparcia 

w wymiarze materialnym przekazano symboliczny opłatek oraz życzenia. 

• „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

Projekt realizowany był przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Tarnowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, wspólnie z 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, Gminą 

Wieprz, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

„KLUCZ” i Gminą Zakliczyn, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem głównym jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań 

wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form 

zdeinstytucjonalizowanych. Ww. standard uwzględnia rozwiązania dot. mieszkalnictwa 

wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej 

POWER. 

Projekt umożliwia osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami 

niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania 

decyzji, m. in. odnośnie do miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji 

życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach proj. standard/model zakłada rozwój 

usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie są w stanie 

prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych 

usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa 

wspomaganego. Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 

co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, 

osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z 

niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie. 

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.03.2023 r. 

Wartość projektu ogółem: 16.132.741,95 zł. 

Wartość dofinansowania dla Gminy Miasta Tarnowa wynosi 631.335,62 zł. 

W 2021 r. usługi realizowane były przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie, a od 2022 r. będą realizowane przez Centrum Usług Społecznych w 

Tarnowie. 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie podpisał 7 kontraktów 

z uczestnikami i 2 z opiekunami. W ramach zawartych kontraktów przeprowadzano treningi z 

zakresu m.in.: funkcjonowania i poruszania się w przestrzeni miejskiej, korzystania z zasobów 

Internetu 

i znajomości zasad bezpieczeństwa, planowania wydatków, oszczędnego korzystania z 

mediów, organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań oraz trening ekonomiczny. W 

stosunku do każdego uczestnika Projektu opracowywana jest diagnoza oraz tworzony 

Indywidualny Program Wsparcia. Z uczestnikami pracuje wyspecjalizowana kadra, na którą 

składa się trener, psycholog, pracownik socjalny oraz koordynator. Ponadto kadra realizująca 

zadania ma zapewnioną ciągłą edukację poprzez organizowanie szkoleń  i uczestnictwo w 

superwizji.  
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Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”8 realizowane jest zadanie wspierające rodziny, w których przyjdzie lub przyszło 

na świat ciężko chore dziecko, posiadające nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu. Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 

wynikających z powyższej ustawy należała pomoc i wsparcie asystenta rodziny, który: 

− udzielał informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, 

− reprezentował (na podstawie pisemnego upoważnienia) wspieraną rodzinę przed 

instytucjami i urzędami, 

− udzielał wsparcia psychologicznego, 

− udzielał pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych, pomocy  prawnej, 

− wspierał kobietę w ciąży i jej rodzinę w realizacji codziennych obowiązków.  

W 2021 r. asystenci rodziny objęli wsparciem 5 kobiet i ich rodziny. 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, realizował program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 

2021”, mający na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, a w efekcie zwiększenie szans osób 

niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program 

adresowany był do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, które wymagały usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Rolą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej była pomoc osobie 

niepełnosprawnej w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, 

integrację i zapobieganie izolacji poprzez pomoc m.in.: w zakupach, w załatwianiu spraw 

urzędowych, w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w 

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino), czy w wykonywaniu czynności dnia 

codziennego. 

W 2021 r. z usługi asystencji osobistej skorzystało 87 osób niepełnosprawnych. Na 

realizację programu wydatkowano kwotę: 835.566,42 zł. W ramach świadczonych usług osoby 

z niepełnosprawnością skorzystały łącznie z 19.576 godzin. Usługi na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami świadczyło 75 asystentów osobistych. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

Liczba godzin 

zrealizowanych 

87 19.576 

w tym: w tym: 

Dzieci do 16-go roku życia 20 4.256 

Osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
50 12.076,50 

 
8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1329. 
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Osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 
17 3.243,50 

             Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

10. Dofinansowanie ze środków PFRON do: 

a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w celu rozwijania umiejętności 

społecznych oraz poprawy psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych, 

b) zaopatrzenia niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze niezbędne do ich funkcjonowania, 

c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z ich potrzebami. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie udzielał wsparcia w zakresie 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych zgodnie z 

algorytmem. Szczegółowe informacje na ten temat obrazuje poniższa tabela, a także informacje 

zawarte w pkt 9 oraz w celu szczegółowym nr 7 pkt 4. 

Forma świadczenia 
Liczba 

osób 

Wydatkowana 

kwota (w zł) 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
568 662.608 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
866 1.300.796 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych 
73 425.811 

                                                                                   Łącznie: 1.507 2.389.215 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

11. Finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób potrzebujących 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz podejmowanie starań w celu dostosowania 

liczby miejsc w warsztatach do występujących potrzeb. 

Istotną część środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

wydatkowano na finansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej 

prowadzonych przez: 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Klikowskiej 190 – (54 uczestników), 

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło 

w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b (35 uczestników), 

• Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji REPI, przy ul. Hodowlanej 6 

(45 uczestników). 

Warsztaty prowadzą terapię i rehabilitację społeczną z elementami rehabilitacji 

zawodowej, sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicznego. Od 01 sierpnia 2021 r. Warsztat 

Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uruchomił dodatkowe 

miejsce do prowadzenia zajęć w ramach pracowni ramiarskiej. Nowym adresem jest lokal przy 
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ul. 3-go Maja 2. Uczestnikami warsztatów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. były 134 

osoby niepełnosprawne intelektualnie, ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (w tym 79 mieszkańców Tarnowa). Ponadto 11 mieszkańców Tarnowa, na 

podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tarnowskim uczęszczało do WTZ działającego 

przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast" w Woli Rzędzińskiej.  

Wysokość dofinansowania działalności poszczególnych warsztatów terapii zajęciowej 

w Tarnowie w 2021 r. obrazuje poniższa tabela. 

Lp

. 

Jednostka 

prowadząca 

 warsztat 

Liczba 

uczestnikó

w 

Wysokość 

dofinansowan

ia ze środków 

PFRON (w zł) 

Wysokość 

dofinansowan

ia  

z budżetu 

Gminy 

Miasta 

Tarnowa  

(w zł) 

Wysokość 

dofinansowan

ia łącznie (w 

zł) 

1. 

Fundacja Rozwoju 

Edukacji, Pracy, 

Integracji REPI w 

Tarnowie 

45 976.320 108.480 1.084.800 

2. 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób  

z 

Niepełnosprawnoś

cią Intelektualną - 

Koło w Tarnowie 

35 759.360 84.373 843.733 

3. 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy  

w Tarnowie 

54 1.169.716 129.968 1.299.684 

4. 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Oświatowe „Piast” 

w Woli 

Rzędzińskiej 

11 0 26.517 26.517 

                                

Łącznie: 
145 2.905.396 349.338 3.254.734 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

  Ponadto w 2021 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana 

Pawła II prowadzonym przez Fundację Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji REPI został 

uruchomiony Program „Zajęcia klubowe w WTZ”, którego celem jest wsparcie osób 

niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i 

zawodowym poprzez udział w zajęciach klubowych. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest 

rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób niepełnosprawnych przed 

rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W 2021 r. w Programie 

wzięło udział 13 osób niepełnosprawnych.  
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12. Wspieranie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci 

ludzi: Kręgów Wsparcia. 

Kręgi to środowiskowy system wsparcia, na który składają się ludzie i instytucje 

uczestniczący w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, od których zależy jakość jej 

obecnego 

i przyszłego życia. Wspólna praca nad rozwojem umiejętności i pasji osoby z 

niepełnosprawnością, stwarza możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności i tworzy 

zabezpieczenie teraźniejszego i przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Kręgi wsparcia 

zakładają stworzenie wokół osoby  

z niepełnosprawnością, zgodnie z jej potrzebami, grupy osób wspierających, łączących 

wsparcie formalne (np. asystent osobisty, pracownik pomocy społecznej, terapeuta, prawnik) i 

nieformalne (m.in. rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, sprzedawca w lokalnym sklepie). 

Celem wsparcia jest, aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu 

zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług, także w sytuacji, gdy jej najbliższa rodzina 

nie będzie już miała możliwości udzielać jej pomocy. Model odpowiada wprost na potrzebę 

tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z postanowień Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.  

Realizatorami testowania modelu Kręgów Wsparcia są: Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (Zarząd Główny i 7 Kół), 

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie 

Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Stowarzyszenie 

Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych. Projekt realizowany jest 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 r. do 

realizacji projektu dołączyły trzy nowe Koła PSONI: Bytom, Tarnów i Zgierz.  

W ramach realizacji modelu Kręgi Wsparcia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Koło w Tarnowie w środowisku tarnowskim w 2021 r. zostały 

podjęte działania mające na celu aktywizację uczestników kręgów i ich otoczenie. Ponadto 

utworzono kręgi wsparcia dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowano dla 

tych osób plany skoncentrowane na osobie i dostosowane do jej potrzeb. Tworzone są również 

plany bezpiecznej przyszłości. W 2021 r. odbyły się 4 spotkania „Akademii Rodzica” dla 

rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną mające charakter grup 

wsparcia oraz seminarium pn. „W Kręgach Pozytywnej Zmiany” promujące model Kręgi 

Wsparcia w środowisku tarnowskim. 

Ponadto w ramach kręgów tworzona jest koalicja sojuszników, w skład której weszli 

dotychczas: Urząd Miasta Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”, Fundacja „Przeżyj to sam”, WTZ działające przy SOSW w Tarnowie, 

Galeria Aniołowo, Kawiarnia Lawenlove, PICOBELO Łukasz Pytel. Współpraca specjalistów, 

rodziny, otoczenia nieformalnego i instytucjonalnego stwarza warunki do aktywnego 

uczestniczenia osoby z niepełnosprawnością w społeczności. Jest to proces, który ma wpływ 

na ich jakość życia i daje szansę na dostosowane do potrzeb wsparcie w przyszłości. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 
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Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji wspólnie ze swymi 

pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania z różnych form kształcenia 

specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1. Obejmowanie najmłodszych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju zostają objęte dzieci od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dzieci są obejmowane wsparciem na 

podstawie opinii o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganie rozowoju wydawanej przez 

Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszczącej się przy 

ul. Chyszowskiej 3 w Tarnowie. W roku szkolnym 2020/2021 Zespół orzekający wydał 59 

opinii. Dla porównania w roku szkolnym 2019/2020 zostało wydanych 42 opinie.  

W Tarnowie działają trzy Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: 

w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. E. Gierat. W roku szkolnym 2020/2021 na zajęcia specjalistyczne w 

ramach WWR uczęszczało 92 dzieci. 

 

2. Włączanie dzieci przedszkolnych i uczniów niepełnosprawnych do kształcenia, 

wychowania i opieki we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek (edukacja 

włączająca w elastycznym systemie kształcenia) 

Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa wspierających edukację uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należą: 

− usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

− 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, oddziałów 

integracyjnych i specjalnych, nauczania indywidualnego, różnych form zajęć dla osób 

niepełnosprawnych, 

− wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, 

− zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół i przedszkoli 

lub zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka jego rodzicom lub opiekunom. 

 

Gmina Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2020/2021 była organem prowadzącym dla 64 

szkół i placówek oświatowych. Na terenie miasta działają 3 szkoły specjalne: Zespół Szkół 

Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tarnowie oraz Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych - dla dzieci i uczniów leczących 

się w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ponadto dzieci posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w oddziałach integracyjnych 

i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. 

W roku szkolnym 2021/2022 w tarnowskich przedszkolach i szkołach (publicznych 

i niepublicznych) uczyło się 940 dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym 639 dzieci i uczniów w placówkach publicznych.  
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 Miasto Tarnów zapewnia uczniom niepełnosprawnym możliwość nauki w szkołach 

ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi, 

szkołach integracyjnych oraz szkołach specjalnych. 

 

3. Tworzenie sieci oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach i przedszkolach 

stosownie do występujących potrzeb w zakresie niepełnosprawności dzieci i młodzieży 

w mieście.  

 

Liczbę oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach i szkołach wraz z liczbą 

uczących się w nich dzieci przedstawia poniższa tabela. 

Typ 

oddziału 

rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba uczniów 
Liczba 

oddziałó

w 

Liczba uczniów 

ogółe

m 

w tym 

niepełnosprawn

ych 

ogółe

m 

w tym 

niepełnosprawn

ych 

integracyj

ny 

48 809 191 48 805 184 

specjalny 4 13 13 5 17 17 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Liczba oddziałów integracyjnych wynosi 48. Dodatkowo w roku szkolnym 2020/2021 

w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie został utworzony oddział specjalny. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp

. 
Nazwa szkoły 

Liczba 

oddziałów 

integracyjnych 

Liczba 

oddziałów 

specjalnyc

h 

1. 
Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
3 - 

2. Przedszkole Publiczne Nr 8 „Pod Stokrotką” 1 - 

3. 
Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem 

Integracyjnym 
2 - 

4. 
Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
5 - 

5. 
Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałem 

Integracyjnym 
3 - 

6. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w 

Tarnowie 
7 - 

7. 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w 

Tarnowie 
8 - 

8. 
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii 

Dąbrowskiej w Tarnowie 
10 4 
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9. 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 25 w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tarnowie 

5 1 

10. 

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 

4 - 

                                                                        RAZEM: 48 5 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Szkoły specjalne 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie miasta Tarnowa funkcjonowały 3 szkoły specjalne: 

1) Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (łącznie 21 

oddziałów): 

− Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

− Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

− Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (łącznie 53 oddziały): 

− Przedszkole Specjalne, 

− Szkoła Podstawowa Specjalna, 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

3) Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych (łącznie 6 oddziałów): 

− Przedszkole Specjalne, 

− Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego. 

Liczba uczniów 2019/2020 2020/2021 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

Przedszkole Specjalne 16 10 

Szkoła Podstawowa Specjalna 116 105 

Rewalidacja głęboko upośledzonych  31 22 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 17 25 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 
46 59 

                                           Razem: 226 221 

Zespół Szkół 

Specjalnych dla 

Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

Szkoła Podstawowa Specjalna dNiSS 21 24 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 

dNiSS 
24 21 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

dNiSS  
4 4 
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Technikum Specjalne dNiSS 11 12 

                                                       

Razem: 
60 61 

                                                                                              

Razem: 
286 282 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczająca do szkół specjalnych 

utrzymywała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. 

W Tarnowie funkcjonuje również Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych (ZSSP), a 

w nim 6 oddziałów specjalnych dla dzieci chorych: 1 oddział przedszkola specjalnego oraz 5 

oddziałów szkoły podstawowej. Siedziba szkoły oraz zajęcia odbywają się w Szpitalu 

Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a. W roku szkolnym 2020/2021 

liczba dzieci chorych korzystająca z oferty ZSSP wyniosła 913 osób, w tym: Przedszkole – 392 

osoby, Szkoła Podstawowa – 521 osób (dla porównania - w roku szkolnym 2019/2020 – 

ogółem korzystało  749 osób, w tym: Przedszkole – 311 osób, Szkoła Podstawowa – 438 osób). 

Mniejsza liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 była spowodowana pandemią wirusa 

SARS-CoV-2 oraz ograniczaniem przyjęć przez szpitale pacjentów „planowych” na rzecz 

opieki nad pacjentami covidowymi. 

 

4. Wydawanie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i skierowań  

do kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych. Realizacja nauczania 

indywidualnego w domu na każdym poziomie edukacji. 

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa prowadzone są różnorodne działania i formy 

kształcenia specjalnego na rzecz dzieci i młodzieży, z których korzystają również rówieśnicy z 

gmin ościennych. Zakres działań przedstawia poniższa tabela. 

Działania 2020 r. 2021 r. 

Skierowania do nauczania indywidualnego 107 77 

Skierowania do oddziałów integracyjnych 33 61 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

liczba skierowań 5 5 

skierowania do nauczania indywidualnego 1 0 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) 

liczba skierowań 64 38 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych 1 7 

skierowania do nauczania indywidualnego 1 0 

Resocjalizacja i socjoterapia 

liczba rozpatrywanych spraw 23 24 

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

(MOW) 
23 20 
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skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS)  2 2 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

W mieście Tarnowie funkcjonują dwie poradnie publiczne: 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) jest placówką, której głównym celem jest 

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im adekwatnej do 

potrzeb pomocy. Poradnia prowadzi również działalność diagnostyczną, terapeutyczną i 

profilaktyczną. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie 

terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, neuroterapii EEG Biofeedback oraz z 

zakresu doradztwa zawodowego. Oferta Poradni skierowana jest również do rodziców, 

nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci. W 

Poradni organizowane są zajęcia warsztatowe, grupy wsparcia, Szkoła dla Rodziców i 

Wychowawców, konsultacje, szkolenia, sieć współpracy i wspomagania dla nauczycieli.  

W roku szkolnym 2020/2021 poradnia wykonała 2.976 diagnoz specjalistycznych oraz 

wydała 906 opinii. Przesiewowo przebadano psychologicznie 501 sześciolatków. Odbyło się 

20 posiedzeń Zespołu Orzekającego, wydano 242 orzeczenia dla dzieci i uczniów, w tym 140 

kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego. Poradnia wydała 99 orzeczeń o 

potrzebie nauczania indywidualnego, w tym indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz 59 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka.  

Ponadto wydano pisemne opinie w innych sprawach m.in: 

− odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 30, 

− dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

oraz objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 637, 

− specyficznych trudnościach w uczeniu się – 131, 

− udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego – 5, 

− inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka – 72. 

 W Poradni działa II Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład 

którego wchodzą psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i neurologopedzi.  

 Poradnia pełni także rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na terenie Gminy Miasta Tarnowa, realizującego program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach programu dzieci posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju otrzymują bezpłatnie dodatkowe usługi fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i innych specjalistów. W roku szkolnym 

2020/2021 z programu skorzystało 98 dzieci i ich rodzin.  

 

2) Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna (SPPT) specjalizuje się w 

terapii i profilaktyce zaburzeń zachowania i emocji oraz mediacjach. W roku szkolnym 

2021/2022 swoimi działaniami objęła 2.506 dzieci i młodzieży oraz 1.354 osób dorosłych. 

Poradnia przeprowadziła dla dzieci i młodzieży m.in.: terapię psychologiczną (362 osoby), 

socjoterapię (24 osoby), zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych - 

zajęcia profilaktyczne, zajęcia integracyjne, zajęcia w ramach programu „Zapobiegania 

zachowaniom suicydalnym” (2.088 osób), a także biofeedback (23 osoby) i terapię dla osób 

zagrożonych uzależnieniami (9 osób). Rodzice/opiekunowie prawni korzystali w poradni 

z terapii rodzinnej i konsultacji (452 osoby), uczęszczali na warsztaty, wykłady i szkolenia 

(224 rodziców). Dodatkowo przeprowadzono dla 678 nauczycieli i pedagogów warsztaty, 

prelekcje i szkolenia. 

 W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Orzekający działający w SPPT wydał 12 orzeczeń 

oraz 3 opinie. Ponadto Poradnia prowadziła badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli na temat funkcjonowania psychospołecznego w okresie pandemii. Projekt objął 
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blisko 3.991 osób. Badania zostały przeprowadzone online za pomocą narzędzi ankietowych 

Google. Wyniki i raport zostały opublikowane na stronie www.sppt.tarnow.pl oraz były 

prezentowane na 2 tarnowskich konferencjach i 1 szkoleniu online dla rodziców i specjalistów. 

Zorganizowano 2 konferencje: Konferencję Miejską dla uczniów, nauczycieli, rodziców 

przy współpracy z Wydziałem Edukacji UMT „Powrót do szkoły po pandemii – Nowa 

Rzeczywistość” oraz wspólnie z Fundacją Alegoria i PPP w Tarnowie - konferencję pn. 

„DezINTEGRACJA, czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości?”. Obie konferencje 

były transmitowane online i zostały udostępnione w serwisie internetowym Youtube. 

 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży  

w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną (wg stanu na dzień 30.06.2021 r.) we wszystkich tarnowskich przedszkolach i 

szkołach pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objętych 8.477 dzieci i uczniów, co 

stanowi 41% z ogółu 20.680 uczniów (liczba uczniów podana bez szkół policealnych). 

 Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika m.in.: 

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, zaburzeń zachowania lub emocji, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 

językowych,  choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań 

środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, trudności adaptacyjnych związanych z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, ze szczególnych uzdolnień lub specyficznych 

trudności w uczeniu się. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole i placówce rodzicom 

uczniów i nauczycielom. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

Wsparciem edukacji dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych była 

organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:  

− zajęć rozwijających uzdolnienia,  

− zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

− zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

− zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej,  

− innych: warsztatów, porad i konsultacji. 

 

6. Organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli  

i placówek szkoleniowo-rehabilitacyjnych. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (upo)9 obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie: 

− uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z afazją 

- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 upo), 

 
9 Dz. U. z 2021 r. poz. 1082. 

http://www.sppt.tarnow.pl/
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− dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą: 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna; 

25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 

4 upo), 

− niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom, którym odroczono 

realizację obowiązku szkolnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (art. 32 ust. 6 

upo). 

Gmina organizuje bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów we własnym zakresie albo zwraca rodzicom koszty przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów. Łączna kwota wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół 

w 2021 r. wyniosła 594.491,50 zł. 

 

7. Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej w zdobyciu wyższego 

wykształcenia. 

W 2021 r. Urząd Miasta Tarnowa realizował program „Aktywny samorząd” 

finansowany ze środków PFRON. W ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym, niepełnosprawni studenci mogli uzyskać następujące rodzaje 

dofinansowań: 

• do opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym, 

• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. 

Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 35 osób, którym łącznie wypłacono 

dofinansowanie w wysokości 53.539 zł. W związku ze zmianą zasad Programu, 

dofinansowanie na podstawie wniosków złożonych w 2021 r. będzie wypłacane do 15 kwietnia 

2022 r. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 4 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wczesnej diagnozy, leczenia i opieki medycznej, 

rehabilitacji i edukacji leczniczej. 

Na terenie miasta Tarnowa w 2021 r. funkcjonowały łącznie 93 podmioty wykonujące 

działalność leczniczą (publiczne i niepubliczne). W zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie 

Tarnowa opiekę medyczną zapewniają 2 wieloprofilowe szpitale: Szpital Wojewódzki im. św. 

Łukasza oraz Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika dysponujące łącznie 1.116 łóżkami oraz 

2 placówki realizujące świadczenia w ramach zespołu chirurgii jednego dnia. W zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej opiekę medyczną mieszkańcom zapewnia 26 podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, a w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 22 

takie podmioty. Finansowanie świadczeń gwarantowanych zapewnia Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną mieszkańcom Tarnowa zabezpieczają 2 

podmioty lecznicze: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza oraz Specjalistyczny Szpital im. E. 

Szczeklika. 

W stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia pomoc na terenie miasta zabezpieczają 

zespoły ratownictwa medycznego działające w strukturze Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego. Na terenie Tarnowa PSPR dysponuje 2 zespołami ratownictwa medycznego 



193 | S t r o n a  

 

 

typu specjalistycznego, 2 zespołami typu podstawowego funkcjonującymi całodobowo, 1 

zespołem typu podstawowego funkcjonującym 12 godzin dziennie i 1 zespołem typu 

podstawowego funkcjonującym 16 godzin dziennie. W trybie nagłym pacjentom znajdującym 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielane są świadczenia w szpitalnym oddziale 

ratunkowym (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ oraz na izbie przyjęć 

w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika. 

W Tarnowie funkcjonują 2 placówki świadczące w trybie stacjonarnym opiekę 

długoterminową dla osób, u których zakończone zostało leczenie na oddziałach szpitalnych, a 

ich stan zdrowia wyklucza powrót do funkcjonowania w środowisku domowym. Są to zakłady 

opiekuńczo-lecznicze prowadzone przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika (31 łóżek) 

oraz Mościckie Centrum Medyczne (81 łóżek). 

Gminie Miasta Tarnowa podlegają 3 podmioty lecznicze: Specjalistyczny Szpital 

im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. 

Poprawa dostępności do lekarzy specjalistów, do świadczeń rehabilitacji leczniczej 

oraz zwiększenie efektywności procesu leczenia. 

Rehabilitacja lecznicza na terenie Tarnowa realizowana jest zarówno w formie stacjonarnej 

przez obydwa tarnowskie szpitale jak też w formie ambulatoryjnej przez publiczne  

i niepubliczne podmioty lecznicze. Wykaz świadczeniodawców w zakresie rehabilitacji 

leczniczej i wysokość kontraktów z NFZ w 2020 r. i 2021 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa świadczeniodawcy 

Kwota kontraktu 

z NFZ (w zł) 

2020 r. 

Kwota kontraktu 

z NFZ (w zł) 

2021 r. 

1. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ 4.759.198,47 4.158.042,22 

2. Fizjoterapia REMAKS 535.857,34 694.582,50 

3. 
Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z 

o.o. 
3.017.733,25 3.979.602,50 

4. „GERONIMO” M. Mielak, S. Zwolenik s.j. 1.757.455,58 2.899.721,64 

5. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 842.416,14 1.065.014,86 

6. Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI NZOZ 396.950,74 442.388,42 

7. Centrum Medyczne „KOL-MED” SPZOZ 1.026.294,12 1.067.344,32 

8. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 2.284.153,92 2.388.386,80 

9. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Tarnowie 

256.968,80 289.078,48 

10. Caritas Diecezji Tarnowskiej 349.306,58 837.069,64 

11. Spółdzielnia Socjalna BIOVITAMED 133.559,90 - 

12. MY ZROBIMY Sp. z o.o. 313.609,80 457.291,80 

                                                   Łącznie: 15.673.501,64 18.278.523,18 

Źródło: Opracowano na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Krakowie wg. stanu na dzień 22.03.2022 r. 
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Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie Tarnowa realizowane były 

w 2021 r. przez 11 podmiotów leczniczych. Łączna wysokość kontraktów w 2021 r. wynosiła 

18.278.523,18 zł i była wyższa o 2.605.021,54 zł od kwoty w poprzednim roku. 

 

• Rozwój stacjonarnych form opieki długoterminowej. 

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących usługi z zakresu opieki długoterminowej  

 i wysokość kontraktów z NFZ w 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa świadczeniodawcy Typ świadczeń 

Kwota 

kontraktu z 

NFZ (w zł) 

1. 

Specjalistyczny Szpital 

im. E. Szczeklika 

ul. Szpitalna 13 

pielęgniarska opieka 

długoterminowa domowa 

2.133.780,57 w zakładzie  opiekuńczo-

leczniczym 

liczba łóżek - 31 

2. 

Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 15 

w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym 

liczba łóżek – 81 

3.874.275,62 

 

3. 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Przychodnia 

„MARO-MED” 

Barbara Malinowska 

ul. Zagumnie 23 A 

pielęgniarska opieka 

długoterminowa domowa 
1.006.434,66 

4. 

Centrum Medyczne 

„KOL-MED” Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

pl. Dworcowy 6 

pielęgniarska opieka 

długoterminowa domowa 
559.461,22 

5. 

Centrum Medyczne 

CenterMed  Sp. z o.o. 

pl. Sobieskiego 2 

pielęgniarska opieka 

długoterminowa domowa 
114.960,30 

                                                                                        Łącznie: 7.688.912,37 

Źródło: Opracowano na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wg. stanu na dzień 22.03.2022 r. 

 

W 2021 r. kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie 

opieki długoterminowej posiadało 5 świadczeniodawców z terenu miasta Tarnowa. Łączna 

wartość kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez podmioty lecznicze 

w mieście Tarnowie na usługi z zakresu opieki długoterminowej w 2021 r. wyniosła 

7.688.912,37 zł i była wyższa o 1.083.725,11 zł od kwoty w roku poprzednim. 

 

 

• Wspomaganie organizacji pozarządowych, działających w środowisku osób 

niepełnosprawnych. 

Mówiąc o rehabilitacji leczniczej nie sposób pominąć roli organizacji pozarządowych 

działających na terenie Tarnowa, reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych 
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z określonymi schorzeniami nabytymi lub wrodzonymi. Osoby niepełnosprawne zrzeszone 

w organizacjach to potencjalni pacjenci lecznictwa rehabilitacyjnego. Działalność organizacji 

zajmujących się problemami zdrowotnymi osób w nich zrzeszonych jest różnorodna, skupia się 

jednak przede wszystkim na pomocy w powrocie do zdrowia, a także w umożliwieniu 

aktywniejszego życia społecznego osób chorych pomimo trwającego procesu chorobowego. 

Inicjatorzy tych działań mają świadomość ogromnych potrzeb zdrowotnych zrzeszonych osób, 

w związku z czym podejmują współpracę z wieloma instytucjami i osobami indywidualnymi, 

od których uzyskują pomoc, w tym także finansową. 

 

• Zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności poprzez wspieranie 

realizacji zadań i programów zdrowotnych ukierunkowanych na edukację i 

rehabilitację pacjentów niepełnosprawnych. 

Ważnym segmentem działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest realizacja 

programów polityki zdrowotnej, realizowanych przy współpracy podmiotów leczniczych lub 

za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Realizowane są projekty skierowane do 

mieszkańców Tarnowa uwzględniające wiele grup populacyjnych, w tym niepełnosprawne 

dzieci i młodzież.  

W 2021 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wdrażanych przez podmioty 

lecznicze wydatkowano 141.362,59 zł, z tego ze środków pochodzących z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa wydatkowano kwotę 110.995,42 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 

30.367,17 zł pochodziły częściowo z dotacji Województwa Małopolskiego oraz 

dofinansowania – do programu szczepień przeciwko grypie – z Małopolskiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.  

Równocześnie realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego, których 

wykonawcami były organizacje pozarządowe i jedna spółdzielnia socjalna (BioVitaMed). W 

ramach współpracy zrealizowano 6 zadań polityki zdrowotnej, skierowane do 

niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych. Na realizację tych zadań 

wydatkowano z budżetu Gminy Miasta Tarnowa kwotę 162.631,29 zł, w tym zadanie 

realizowane przez Spółdzielnię Socjalną BioVitamed zostało sfinansowane przez Gminę 

Miasta Tarnowa kwotą 75.000,00 zł. 

 Łączne środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Tarnowa przeznaczone 

na programy polityki zdrowotnej realizowane przez podmioty lecznicze oraz zadania z zakresu 

zdrowia publicznego realizowane przez organizacje pozarządowe i spółdzielnię socjalną w 

2021 r. wyniosły 273.626,71 zł. 

W 2021 r. bezpośrednimi działaniami programów polityki zdrowotnej wdrażanymi przez 

podmioty lecznicze objęto 1.472 osoby, w tym 51 dzieci. Zadaniami z zakresu zdrowia 

publicznego objęto łącznie 330 osób, w tym 122 dzieci. Łącznie wszystkimi działaniami 

edukacyjnymi, prewencyjnymi i rehabilitacyjnymi objęto 1.802 osoby. Poniżej w tabelach 

przedstawione zostały dane szczegółowe odnoszące się do wszystkich zrealizowanych 

programów polityki zdrowotnej. 

 

 

Programy polityki zdrowotnej i zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane 

przez podmioty lecznicze. 

Lp. Nazwa programu Wykonawcy 
Liczba 

uczestników 

Kwota 

wydatkowana  

w 2021 r. na 
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realizację  

programu (w zł) 

Programy polityki zdrowotnej skierowane do osób dorosłych 

1. 

„Program szczepień 

ochronnych 

przeciwko grypie  

w populacji osób 

starszych” 

Populacja w 2021 

r.: 

osoby dorosłe od  

60. r. ż. 

 

1. Miejska 

Przychodnia Lekarska Nr II 

NZOZ 

Sp. z o.o., 

2. Miejska 

Przychodnia Lekarska Nr 

III NZOZ 

Sp. z o.o., 

3. Miejska 

Przychodnia Lekarska Nr 

IV NZOZ 

Sp. z o.o., 

4. NZOZ Miejska 

Przychodnia Lekarska 

Nr 5 Sp. z o.o., 

5. Centrum Medyczne 

„KOL-MED” SPZOZ, 

6. nMedica sp. z o.o. 

7. Centermed Sp. z 

o.o. 

1.421 

79.168,08 

w tym środki GMT: 

73.243,35  

oraz 

 środki finansowe 

pochodzące  

z NFZ :  5.924,73  

Programy polityki zdrowotnej skierowane do dzieci i młodzieży 

2. 

„Program polityki 

zdrowotnej 

dotyczący 

profilaktyki zakażeń 

menigokokowych w 

Małopolsce na lata 

2020-2027 

• Miejska Przychodnia 

Lekarska Nr 5 NZOZ Sp. 

z o.o., 

• Miejska Przychodnia 

Lekarska Nr III NZOZ 

Sp. z o.o., 

• Miejska Przychodnia 

Lekarska Nr IV NZOZ 

Sp. z o.o., 

• Centrum Medyczne 

KOL-MED SP ZOZ, 

• Miejska Przychodnia 

Lekarska Nr I Sp. z o.o. 

   

 

51– liczba 

zaszczepionych    

dzieci 

 

114 – liczba   

podanych 

dawek 

62.194,51 

w tym środki GMT: 

37.752,07 

oraz 

środki finansowe 

pochodzące 

z budżetu 

Województwa 

Małopolskiego 

24.442,44 

RAZEM 1.472 

141.362,59 

w tym 

- środki finansowe z 

budżetu GMT: 

110.995,42 

- środki finansowe 

Województwa 

Małopolskiego: 

24.442,44 

- środki finansowe 

pochodzące  

z NFZ:  5.924,73 

 Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

 

Programy i zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami niepublicznymi: 
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Programy i zadania z zakresu zdrowia publicznego 

(realizowane w trybie ustawy o zdrowiu publicznym  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami niepublicznymi) 

L.p. Nazwa programu Realizatorzy 
Liczba 

uczestników 

Koszt programu 

(w zł) 

1. 

Rehabilitacja medyczna 

ogólnoustrojowa 

poprawiająca sprawność 

manualną i lokomocję 

Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe 

Niepełnosprawnych 

„START” 

 

15 

 

11.002,41 

w tym: 

ze środków GMT: 

10.000,00 

2. 

Rehabilitacja 

psychofizyczna i 

profilaktyka wtórna kobiet  

po mastektomii 

Stowarzyszenie 

„Klub Amazonka” 
41 

15.326,40 

w tym: 

ze środków GMT: 

14.000,00 

3. 

Terapia i rehabilitacja 

dzieci z zespołem Downa i 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

Stowarzyszenie 

„ICH LEPSZE JUTRO” 
10 

11.183,65 

w tym: 

ze środków GMT: 

10.000,00 

4. 

Rehabilitacja domowa 

osób przewlekle i obłożnie 

chorych z powodu chorób 

narządu ruchu lub 

powodujących dysfunkcję 

narządu ruchu 

„Polskie Towarzystwo Walki 

z Kalectwem Oddział w 

Tarnowie” 

21 
42.726,99 

w tym: 

ze środków GMT: 

40.000,00 Stowarzyszenie „Aktywni 

Dla Zdrowia” 
20 

5. 

Terapia i aktywizacja 

ruchowa w wodzie 

wspomagająca sprawność 

psychofizyczną osób  

z niepełnosprawnością 

narządu ruchu skierowana 

do dzieci i dorosłych 

Fundacja „RuszSię” 19 

14.481,29 

w tym: 

ze środków GMT: 

13.631,29 

6. 
Prowadzenie „Klubu 

zdrowej mamy i dziecka 
Spółdzielnia „BioViTaMed” 

204  

w tym: 

112 dzieci, 

92 osoby 

dorosłe 

 

75.000,65 

w tym: 

ze środków GMT: 

75.000,00 

OGÓŁEM: 330 

169 721,39 

w tym: 

ze środków GMT: 

162.631,29 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

Ponadto od 2006 roku przy współpracy z Tarnowskim Hospicjum Domowym im. bł. F. 

Ozanama działającym przy Parafii św. Rodziny w Tarnowie, realizowany jest program opieki 
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domowej dla obłożnie i terminalnie chorych. W ramach tego programu Gmina Miasta Tarnowa 

sfinansowała zakup sprzętu dla Hospicjum. Organizacja nieodpłatnie wypożycza go 

terminalnie oraz obłożnie chorym mieszkańcom Tarnowa.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 5 

Zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze 

względu na stopień niepełnosprawności pracy w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, w związku z nadal trwającym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem pandemii, stosował zmienione zasady bezpośredniej obsługi 

klientów w trosce o zdrowie interesantów, a także pracowników. Sprawy można było załatwiać 

telefonicznie, przez Internet (e-mail, platforma e-PUAP, praca.gov.pl) lub osobiście przy 

specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach do bezpośredniej obsługi klientów. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie umożliwił również składanie dokumentów do skrzynki 

podawczej. Stanowiska zostały odpowiednio zabezpieczone poprzez montaż szyb ochronnych 

oraz system interkomowy umożliwiający zrozumiałą komunikację, który z kolei wyposażony 

jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie osobom posiadającym aparaty słuchowe. PUP 

dysponuje 10 stanowiskami profesjonalnie przygotowanymi do obsługi klientów w czasie 

pandemii. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie 

zarejestrowanych było 333 niepełnosprawne osoby bezrobotne oraz 48 niepełnosprawnych 

osób poszukujących pracy z terenu miasta Tarnowa. Szczegółowe dane przedstawia poniższa 

tabela: 

 

 

Status 

Liczba osób Wiek Wykształcenie Stopień 

niepełnosprawno

ści  

(znaczny  

lub 

umiarkowany) 

Ogółe

m 

w tym 

kobiet

y 

18

-

24 

25

-

29 

powyż

ej 50 

roku 

życia 

co 

najmni

ej 

średnie 

specjal

ne 

bezrobotni 333      150 6 25 173 136 23 201 

poszukują

cy pracy 
48 18 1 0 29 20 0 42 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

1. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług instytucji rynku pracy - 

możliwość korzystania z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 

a) pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych: 

Szczególną rolę wśród działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pełni 

pośrednictwo pracy. Osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy wymagającej takiej 

samej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy wychodzi naprzeciw 

indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych tak, aby ta grupa mogła 

otrzymać odpowiednią pracę, która umożliwi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 



199 | S t r o n a  

 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskał 

822 miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, tj. o 301 

miejsc więcej niż w 2020 r. Spośród realizowanych w 2021 r. ofert pracy i aktywizacji 

zawodowej 30 miejsc było subsydiowane, w tym 7 miejsc pracy z PFRON. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na bieżąco świadczy pomoc osobom 

niepełnosprawnym zainteresowanym pozyskaniem zatrudnienia. Obsługa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności prowadzona jest na 

specjalnie wyodrębnionych stanowiskach pracy. Doradcy klienta posługują się językiem 

migowym, dzięki czemu obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy przebiega sprawnie 

i zapewnia komfort osobom z dysfunkcją słuchu. Formy aktywizacji zawodowej 

dostosowywane są indywidualnie do każdej osoby zgodnie z orzeczeniem określonym we 

wskazaniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz 

w warunkach pracy chronionej.  

W celu pozyskania wolnych miejsc pracy dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie podejmują 

współpracę poprzez osobiste i telefoniczne kontakty z pracodawcami reprezentującymi zakłady 

pracy chronionej, jak również z pracodawcami deklarującymi gotowość zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Podczas wizyt przedstawiano także pracodawcom możliwość 

współfinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz tworzenia nowych miejsc w 

ramach środków PFRON. 

Wszystkie działania realizowane dotychczas przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Tarnowie mają na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz możliwościami i 

predyspozycjami zdrowotnymi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności. 

 

b) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych: 

W 2021 r. w ramach poradnictwa zawodowego zrealizowano 161 działań z zakresu 

aktywizacji zawodowej dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, 

w tym:    

• udzielono 138 indywidualnych porad zawodowych dla 117 osób, w tym 74 kobiet, 

• 5 osób, w tym 2 kobiety, wzięło udział w spotkaniach w ramach grupowej informacji 

zawodowej, 

• 10 osób, w tym 8 kobiet, wzięło udział w zajęciach w ramach grupowej porady zawodowej, 

• 8 osób uzyskało indywidualną pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych. 

Ponadto 2 osoby z terenu miasta Tarnowa uczestniczyły w szkoleniu w ramach Ośrodka 

Doradczego skierowanego do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie spotkania uczestnik miał możliwość poznania m. in.: zagadnień związanych z 

zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, form opodatkowania, wzorów 

formularzy podatkowych, przysługujących ulg i uprawnień. 

Od 2011 r. doradcy zawodowi realizują program „Perspektywy na lepsze jutro”, którego 

zadaniem jest udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością w celu ułatwienia im wejścia 

lub powrotu na rynek pracy. Każda osoba zainteresowana może liczyć na indywidualną pomoc 

doradcy zawodowego, ustalenie odpowiedniego do swoich  możliwości planu działania, a także 

objęcie wybranymi formami aktywizacji realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w 
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Tarnowie. W ramach programu organizowano grupowe wyjazdy osób niepełnosprawnych do 

zakładów pracy chronionej w celu poznania warunków pracy oraz procedur związanych z 

zatrudnianiem pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Do końca grudnia 

2021 r. udział w programie zadeklarowały 844 osoby, w tym 482 z terenu miasta Tarnowa. 

W ramach Tarnowskiej Akademii Pracy Aktywnych Seniorów działaniami 

aktywizacyjnymi zostały objęte osoby w wieku emertytalnym, które zakończyły karierę 

zawodową, a są zainteresowane podjęciem aktywności zawodowej. Uczestnicy programu 

zostali objęci wsparciem doradców klientów, doradców zawodowych, a także indywidualnym 

oraz grupowym poradnictwem. Spośród 106 uczestników programu 72 było mieszkańcami 

miasta Tarnowa, a 11 z nich posiadało orzeczoną niepełnosprawność. 

Osobom niepełnosprawnym na bieżąco udzielane były konsultacje i porady między 

innymi w zakresie: sytuacji na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy, możliwości 

uzyskania nowych lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych, opracowania dokumentów 

aplikacyjnych, wyboru miejsca zatrudnienia, przygotowania autoprezentacji zawodowej oraz 

możliwości uczestniczenia w projektach mających na celu aktywizację zawodową. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie brał udział w wydarzeniach o zasięgu 

regionalnym, ponadregionalnym oraz światowym, takich jak: Tydzień z Małopolskimi 

Urzędami Pracy, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Osoby 

niepełnosprawne były motywowane do uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach w celu 

ułatwienia im pokonywania barier na rynku pracy oraz skuteczniejszego rozwoju kariery 

zawodowej. Ze względu na ograniczenia wynikające 

z pandemii COVID-19 wydarzenia realizowane były online, co przyczyniło się udział większej 

ilości osób niepełnosprawnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na bieżąco prowadził działania promujące 

zatrudnienie osób z ograniczeniami zdrowotnymi, m. in. programy w lokalnych rozgłośniach 

radiowych, artykuły w wydawanym przez Urząd Informatorze „Bliżej Rynku Pracy”. 

2. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców -

pozyskiwanie subsydiowanych miejsc pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

(staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, roboty 

publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy i inne formy aktywizacji przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

W 2021 r. w ramach środków PFRON zawarto 2 umowy o refundację kosztów 

wyposażenia 3 stanowisk pracy na łączną kwotę 120.000 zł. Na podstawie zawartych umów 

zatrudnione zostały 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 

subsydiowanym miejscach pracy: operator zgrzewarki (2 osoby) i pracownik obsługi sali gier 

(1 osoba). Ponadto w ramach uzupełnienia na utworzonych w latach wcześniejszych 

stanowiskach pracy zatrudnione zostały 3 osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności na stanowiskach: gospodarz obiektu, kucharz, operator maszyn. 

W 2021 r. na stanowiskach pracy utworzonych ze środków Funduszu Pracy 

zatrudnionych zostało: 

• w ramach kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 4 osoby 

niepełnosprawne na następujących stanowiskach: magazynier, sprzedawca, rejestratorka 

medyczna, zbrojarz. Ponadto w ramach uzupełnienia, na utworzonych w latach 
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wcześniejszych stanowiskach pracy zatrudnione zostały 2 osoby na następujących 

stanowiskach pracy: pracownik usług czystości, gospodarz obiektu; 

• w ramach prac interwencyjnych - 5 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych na 

następujących stanowiskach pracy: pracownik produkcji, sprzedawca sklepowy, 

pracownik administracyjno-porządkowy, robotnik gospodarczy, kurier-dostawca; 

• w ramach robót publicznych – 1 osoba na stanowisku robotnik gospodarczy. 

Do odbycia stażu w 2021 r. skierowano 9 osób niepełnosprawnych, a do wykonywania 

prac społecznie użytecznych 8 osób niepełnosprawnych bez prawa do zasiłku korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

3. Organizacja szkoleń zawodowych i przekwalifikowań uwzględniających aktualne 

potrzeby rynku pracy. 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, z uwagi na sytuację związaną 

z pandemią oraz wprowadzonymi ograniczeniami, zorganizował dwa szkolenia zawodowe 

pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” oraz „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy 

fiskalnej i programu do fakturowania”. W szkoleniu uczestniczyły 2 osoby z terenu miasta 

Tarnowa. 

 

4. Doradztwo i pomoc osobom niepełnosprawnym podejmującym działalność 

gospodarczą, udzielanie dotacji na rozpoczęcie takiej działalności. 

W 2021 r. zawarto 1 umowę o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności 

gospodarczej na łączną kwotę 40.000 zł. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 

otrzymała 

1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto 3 osoby niepełnosprawne 

otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Osoby te 

rozpoczynały działalność gospodarczą w zakresie usług: przewozu osób taksówką, 

groomerskich, ogólnobudowlanych oraz informatycznych. 

 

5. Wspieranie podmiotów prowadzących zakłady aktywności zawodowej, wspieranie 

działalności Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze” jest placówką zajmującą się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a 

także ich rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą oraz przygotowaniem do podjęcia 

zatrudnienia 

w zakładach pracy chronionej, na chronionym rynku pracy i na otwartym rynku pracy. Każdego 

roku stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwiększa się. Pomimo trudnej sytuacji 

związanej 

z pandemią w 2021 r. – brak możliwości przyjmowania klientów w restauracji, organizacji 

przyjęć okolicznościowych, czy ograniczenia w funkcjonowaniu działalności hotelarskiej - w 

Centrum nie zredukowano etatów. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. ZAZ zatrudniał ogółem 

63 osoby. Około 78% całej kadry stanowili pracownicy niepełnosprawni, w tym 26 osób 

posiadało znaczny stopień niepełnosprawności i 23 osoby umiarkowany stopień 

niepełnosprawności.  
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W ramach prowadzonej działalności w Centrum świadczone są usługi hotelarskie, 

gastronomiczne, cateringowe, rehabilitacyjne, wynajmu sal w celu organizacji szkoleń 

i konferencji, a także usługi związane z oprawą obrazów. Funkcjonowanie tego typu placówki 

przyczyniło się do poszerzenia oferty usług społecznych na terenie Tarnowa. Centrum stanowi 

bardzo ważną formę wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, a jej funkcjonowanie umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji tym 

osobom, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i zwiększa integrację z lokalnym 

społeczeństwem. Koszty działalności Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładu 

Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” pokrywane są ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Województwa Małopolskiego i 

środków Gminy Miasta Tarnowa. 

Ponadto Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” jest realizatorem projektu pn. „Od bierności do aktywności 

w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładzie Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze” w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest rehabilitacja 

społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych biernych z trenu Tarnowa i subregionu 

tarnowskiego. 

W 2021 r. do projektu przystąpiło 52 Uczestników. Przeprowadzono zajęcia z terapeutą 

zajęciowym, psychologiem, doradcą zawodowym oraz treningi umiejętności społecznych. 46 

osób skorzystało z kursów, a także rozpoczęto realizację 24 nowych staży zawodowych. W 

ramach środków projektowych zakupiono dodatkowy wyposażenie do ZAZ – piec do pizzy, 

doposażono łazienki, a także zakupiono mapę tyflograficzną. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 6 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych 

oraz transportowych utrudniających dostępu do urzędów, obiektów użyteczności 

publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwość komunikacji 

międzyludzkiej. 

 

1. Zatrudnienie koordynatora do spraw dostępności. 

 Od września 2020 r., zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami10, w Urzędzie Miasta Tarnowa został 

powołany koordynator do spraw dostępności, do którego zadań należy: 

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, 

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd, 

• monitorowanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu, 

w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

• opracowanie corocznych raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Urzędzie. 

 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062. 



203 | S t r o n a  

 

 

 

2. Finansowanie usług tłumacza języka migowego. 

 Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się11, w Urzędzie Miasta Tarnowa osoby niesłyszące, głuchonieme 

i głuchoniewidome mają zapewniony dostęp do usługi tłumacza języka migowego, 

pozwalającej na komunikowanie się w załatwianiu spraw administracyjnych. 

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. 

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo 

trudności 

w komunikowaniu się. W 2021 r. z usług tłumacza skorzystało 62 osoby. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-

gluchoniewidomych.html 

 

3. Pozyskiwanie środków PFRON w ramach programów celowych na likwidację barier 

architektonicznych i transportowych. 

Program wyrównywania różnic między regionami III.  

 Celem Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W 2021 r. Gmina Miasta Tarnowa 

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, finansowanego ze środków 

PFRON, zrealizowała cztery projekty, których łączny koszt wyniósł 470.586,61 zł, w tym ze 

środków PFRON 268.880,99 zł oraz 201.705,62 zł to wkład własny Projektodawców: 

1) Winda dla szkół specjalnych ul. Okrężna 4A. Projekt był realizowany przez Mikapolis 

spółka z o.o., ul. Bitwy pod Monte Cassino 3/50, 33-100 Tarnów. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 216.357,01 zł, w tym ze środków PFRON 75.724,95 zł oraz 140.632,06 zł wkład 

własny Projektodawcy. 

2) Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego 

się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b. Projekt był realizowany przez Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, 

33-100 Tarnów. Całkowity koszt zadania wyniósł 15.485,70 zł, w tym ze środków PFRON 

11.016,86 zł oraz 4.468,84 zł wkład własny organizacji. 

3) Nieustanny rozwój. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, 

Integracji, ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

177.673,98 zł, w tym ze środków PFRON 142.139,18 zł oraz 35.534,80 zł wkład własny 

organizacji, 

4) Skierowanie do powiatu poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Całkowity koszt realizacji zadania 

 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-gluchoniewidomych.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-gluchoniewidomych.html
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wyniósł 61.069,92 zł, w tym ze środków PFRON 40.000 zł oraz 21.069,92 zł wkład własny 

Pracodawcy. 

 

4. Wyposażenie istniejących i nowobudowanych sygnalizacji świetlnych w urządzenia 

dźwiękowe ułatwiające niewidomym bezpieczne przejście przez jezdnię. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Tarnowie w urządzenia dźwiękowe ułatwiające 

niewidomym bezpieczne przejście przez jezdnię wyposażonych jest 43 sygnalizacji świetlnych. 

 

5. Wydzielanie i oznakowanie miejsc postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych 

na parkingach miejskich i przed gmachami użyteczności publicznej. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Tarnowie wyznaczonych jest 376 miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych, z których 25 utworzonych zostało w 2021 r. 

 

6. Przystosowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. 

W 2021 r. 41 osób niepełnosprawnych uzyskało dotację ze środków PFRON na 

likwidację barier architektonicznych w swoich domach i mieszkaniach. Łączna kwota 

wypłaconego dofinansowania wyniosła 367.221 zł. 

 

7. Zapewnienie dostępności taboru komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych 

oraz korzystania z komunikacji miejskiej na preferencyjnych warunkach. 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 

r. z komunikacji miejskiej mogą korzystać bezpłatnie: 

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do 

samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im 

w pojeździe, 

• niewidomi lub niedowidzący posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny 

niepełnosprawności 04-O, 

• dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do czasu ukończenia 18 

roku życia, 

• jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży, 

• osoby, którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne 

przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w okresie ważności 

decyzji przyznającej świadczenie. 

Ponadto z ulgowych przejazdów mogą korzystać: 
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1) renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę 

rodzinną, 

2) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu, 

3) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską 

Kartę Miejską w wersji premium. 

Mieszkańcy Miasta Tarnowa mogą korzystać z 95 autobusów niskopodłogowych 

dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

8. Udział w programach zmierzających do ułatwienia dostępności nowoczesnych 

rozwiązań likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, 

zgodnie z ich potrzebami. 

W ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” osoby niepełnosprawne posiadające: 

− znaczny stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn 

górnych lub narządu słuchu, lub 

− umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub dysfunkcję 

narządu słuchu 

mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego oraz specjalistycznego 

oprogramowania. O takie dofinansowanie w 2021 r. ubiegało się 38 osób, z czego 32 otrzymało 

dofinansowanie. Osoby niepełnosprawne mogły zakupić sprzęt elektroniczny zgodny z ich 

potrzebami, np. specjalistyczne klawiatury i myszy elektroniczne z powiększonymi 

klawiszami, lupy elektroniczne, duże monitory, specjalistyczne oprogramowanie dla osób 

niedowidzących lub niewidomych, urządzenia brajlowskie. Wydatki poniesione na to zadanie 

to kwota 117.437 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON  stanowił 90% kosztów zakupu 

danego sprzętu lub oprogramowania. W związku ze zmianą zasad Programu, dofinansowanie 

na podstawie wniosków złożonych w 2021 r. będzie wypłacane do 15 kwietnia 2022 r. 

 

9. Prowadzenie i aktualizacja zakładki dla osób niepełnosprawnych na głównej stronie 

internetowej miasta.  

Na stronie internetowej miasta Tarnowa istnieje zakładka „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym”. Osoby zainteresowane mogą znaleźć w tym miejscu informacje dotyczące 

aktualnie realizowanych programów celowych, warsztatów terapii zajęciowej, orzecznictwa 

dla celów rentowych i pozarentowych, przysługujących ulg i uprawnień, pomocy udzielanej 

przez instytucje miejskie, a także zmiany aktów prawnych dotyczących osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Zakładka jest na bieżąco monitorowana i uzupełniana o aktualnie informacje w taki 

sposób, aby każda osoba zainteresowana problematyką osób niepełnosprawnych uzyskała 

pełną wiedzę na ten temat. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY NR 7 

Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnych w dostępie do kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki. 

 

1. Wsparcie oraz promowanie integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

i sportowych. 

W 2021 r. wsparto z budżetu GMT następujące imprezy sportowe i inne zadania dla 

osób niepełnosprawnych: 

1) Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski U17 i U20 osób niepełnosprawnych w terminie od 

18 do 20 czerwca 2021 r., na Stadionie Sportowym im. Trenera Emila Wzorka przy 

ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie, kwota wsparcia 5.000,- zł, liczba uczestników 350, 

2) wsparcie dalszego procesu treningowego tarnowskich zawodników-uczestników Igrzysk 

Paraolimpijskich – kwota umowy przeznaczonej na stypendia i proces szkolenia 16.900,- 

zł – 4 zawodników, 

3) I Pływacki Memoriał im. Andrzeja Ziembowskiego, 11 grudnia 2021 r. na basenie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych – 

wsparcie z budżetu GMT 4.000,- zł, liczba uczestników 200, 

W 2021 r.  zostało zorganizowane spotkanie tarnowskich paraolimpijczyków z uczniami 

tarnowskich szkół  - kwota 16.235,- zł, liczba uczestników 550. 

Ogółem kwota przeznaczona na organizację imprez sportowych i innych zadań dla osób 

niepełnosprawnych wyniosła 42.135 zł. Liczba odbiorców imprez sportowych i innych zadań 

dla osób niepełnosprawnych: 1.112 osób. 

 

2. Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem 

problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych 

Start w Tarnowie, ul. Rozwojowa 47a, 33-100 Tarnów 

Nazwa zadania: 

Kwota (w zł) 
Liczba 

uczestników 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie Gminy Miasta Tarnowa (w tym letnie 

zgrupowania sportowe) – pływanie i lekka atletyka 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

4.375 

4.300 

30 

50 

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 stypendia 

sportowe – podnoszenie ciężarów, pływanie i lekka 

atletyka – przygotowanie i udział w zawodach rangi 

krajowej i międzynarodowej – w tym Igrzyska 

Paraolimpijskie w 2021 roku 

13.600 

3.000 

5.000 

26 

20 

15 
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Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – realizacja 

Programu Sport bez barier 

29.400 60 

„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 20 

Razem: 64.675 221 

 

Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki, Niewidomych i Słabowidzących 

„Pogórze” 33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 3B/26 

Nazwa zadania: 

Kwota  
Liczba 

uczestników 

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 – udział w zawodach 

rangi krajowej i międzynarodowej w dyscyplinach 

kręgle klasyczne, bowling, strzelectwo 

2.600 20 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – zajęcia 

sportowe  

w dyscyplinach: kręgle klasyczne, bowling 

6.100 60 

Razem: 8.700 80 

 

Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-Team, 

ul. Kochanowskiego  

Nazwa zadania: 
Kwota  

Liczba 

uczestnikó

w 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – kartingowe zajęcia 

sportowe dla niepełnosprawnych  

4.500 100 

 

Ogółem kwota dotacji wyniosła 77.875 zł. Liczba odbiorców w zadaniach objętych 

dotacjami: 401 osób 

 

3. Uwzględnienie w ofercie turystycznej i wypoczynkowej potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

Tarnowskie Centrum Informacji (TCI) jako jedno z nielicznych centrów informacji 

turystycznej w Polsce jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tarnów 

zwiedzać można z audio przewodnikiem lub ze sprzętem i materiałami dedykowanymi osobom 

niepełnosprawnym. Udogodnienia dostępne w Tarnowskim Centrum Informacji: 

1) dla osób niedowidzących i słabowidzących: 
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− Navigo City Tarnów - nowoczesny przewodnik po Tarnowie oparty o technologię 

lokalizacji satelitarnej GPS (możliwość bezpłatnego wypożyczenia odbiornika GPS oraz 

pobrania aplikacji do samodzielnej instalacji na własnym urządzeniu GPS), 

− Audio przewodnik po Tarnowie (możliwość bezpłatnego wypożyczenia odtwarzacza mp3 

z przewodnikiem; Audio przewodnik można także pobrać ze strony internetowej TCI), 

− Przewodnik po Tarnowie (MSIT) w formie map tyflologicznych, jak i reliefowych grafik 

dotykowych, 

− specjalnie przystosowane stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 

2) dla osób poruszających się na wózkach: 

• materiały promocyjne opracowane pod kątem potrzeb osób poruszających się na wózkach, 

również do pobrania na stronie internetowej TCI w wersji PDF, 

• punkt informacji turystycznej wyposażony został w wiele udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych: położenie na parterze, pochylnia w hallu, szerokie drzwi, biurko 

z regulowaną wysokością blatu z napędem elektrycznym (nawet do 1,5 m), zainstalowany 

program odczytujący treść wyświetlaną na ekranie, obniżona lada do obsługi turystów, 

toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych. 

 

4. Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach zmierzających  

do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu  

publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz w rekreacji  

i turystyce – odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb.  

W 2021 r. podpisano 12 umów z podmiotami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych na organizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. Łączna kwota wydatków poniesionych ze środków PFRON na ten cel 

wyniosła 40.262 zł. W zorganizowanych przedsięwzięciach udział wzięło 550 osób. 

 

5. Stosowanie ulgowych opłat za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z obiektów 

sportowych Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.   

Preferencyjne opłaty za korzystanie z obiektów sportowych TOSIR przysługiwały 

osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie posiadającym orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące korzystania z systemu środowiskowego 

wsparcia w zakresie rehabilitacji wraz z opiekunami. W 2021 r. z ulgowych wstępów na obiekty 

sportowe TOSIR skorzystało 79 osób niepełnosprawnych oraz 16 opiekunów. 

W ramach projektów Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PZSN START z 

obiektów sportowych skorzystało 4.471 osób 

 

6. Modernizowanie, przebudowywanie lub budowanie obiektów sportowych 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 W 2021 r. swoją działalność w ograniczonym zakresie ze względu na urządzony szpital 

tymczasowy, a następnie punkt szczepień powszechnych, kontynuowała Arena Jaskółka 

Tarnów wraz z Centrum Odnowy Biologicznej. Arena Jaskółka Tarnów jest obecnie jedynym 
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tego typu obiektem w subregionie i w południowo-wschodniej Małopolsce umożliwiającym 

organizację imprez na skalę regionalną. Z jej infrastruktury od grudnia 2019 r. do momentu 

wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem pandemii korzystały liczne podmioty 

subregionu tarnowskiego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, że 

obiekt jest przestronny, wygodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a przede 

wszystkim bezpieczny. Działalność obiektu, po ustaniu pandemii 

i przywróceniu normalnego funkcjonowania, przyczyni się do dalszego pełnego rozwoju 

sportów, w szczególności piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i sportów 

paraolimpijskich, umożliwi treningi sportowcom, w tym niepełnosprawnym. Widownia 

zaprojektowana została dla 4.296 widzów, w tym: 3.576 miejsc siedzących na trybunach 

stałych, 720 miejsc na trybunach składanych oraz 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Dostęp na trybuny składane oraz dla miejsc dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest z 

poziomu parteru przez 2 wejścia na arenę od strony północnej i południowej budynku. Z 

przestrzeni foyer tej dostępne są pomieszczenia obsługi widzów – kasa, szatnie oraz zespoły 

sanitarne (oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych).  

 Centrum Odnowy Biologicznej w Arenie umożliwia korzystanie z usług w szerokim 

zakresie np.: masażu, hydroterapii, sauny, siłowni. Posiada autonomiczne zaplecze szatniowo-

sanitarne, wykorzystywane niezależnie od imprez masowych odbywających się w obiekcie. 

Podstawowym jednak przeznaczeniem tej przestrzeni jest świadczenie usług na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim w zakresie rehabilitacji. W skład części zaplecza 

szatniowo-sanitarnego zawodników wchodzi 8 zespołów szatni z natryskami i sanitariatami, w 

tym 2 zespoły szatniowe zaprojektowane z myślą o uczestnikach niepełnosprawnych dostępne 

z korytarza łączącego szatnie z areną główną.  

 

 

 

Opracowano: Centrum Usług Społecznych w Tarnowie 

 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa 

 


