
ABSOLUTORIUM 
BEZ SPRZECIWU
- bardzo dobra ocena pracy Zarządu Miasta

Głównym tematem sesji Rady Mia
sta, jaka odbyłasię 27 marca, było przy
jęcie sprawozdania z wykonania bu
dżetu miasta za rok 1995 oraz udziele
nie absolutorium Zarządowi Miasta. 
Fragmenty wystąpienia prezydenta Sta
nisława Zwiruka oraz wykonanie budże
tu przedstawiamy wewnątrz numeru.

Komisja Rewizyjna w swojej opi
nii, którą przedstawił jej przewodni
czący Jan Szewczyk, stwierdziła m.in. 
niewykonanie w ciągu roku 1995 tyl
ko jednej uchwały dot. zbycia gruntu 
i jednej dot. nabycia nieruchomości 
gruntowej oraz dwóch uchwał dot. za
miany nieruchomości gruntowych. 
Uchwały te nie zostały zrealizowane 
ze względu na przeszkody formalno
prawne. Komisja stwierdziła także, że 
występujące odchylenia w planowa
nych dochodach i wydatkach mają 
swoje uzasadnienie w braku możliwo
ści ich precyzyjnego określenia pod
czas planowania i nie mają negatyw
nego wpływu na realizację budżetu. 
Komisja wnioskowała o przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budżetu i 
udzielenie absolutorium Zarządowi 
Miasta. Także w przedstawionej przez 
przewodniczącego Rady Kazimierza 
Gąsiora opinii Regionalnej Izby Obra
chunkowej stwierdzono, że wniosek 
Komisji Rewizyjnej oparty na anali

zie dokumentów i wyjaśnieniach 
Skarbnika Miasta zgodny jest ze sta
nem faktycznym.

Dyskusji praktycznie nie było. Na 
pytania radnych odpowiadali prezy
denci i skarbnik, wyjasCiając m.in. 
szczegóły związane z podróżami za
granicznymi (do Bańskiej Bystrzycy, 
o czym pisaliśmy w „Merkuriuszu”) 
oraz o zróżnicowanych kosztach 
utrzymania każdego przedszkola, 
które zależą od jego wielkosCi i ilości 
uczęszczających dzieci. Wyjas'niono 
także, że pomimo niepełnego (92%) 
wykonania planu wydatków w ramach 
opieki społecznej żadna osoba nie ode
szła „z kwitkiem”, zostały załatwione 
pozytywnie wszystkie wnioski osób, 
które spełniały kryteria ustawowe.

Widać odpowiedzi usatysfakcjono
wały wszystkich radnych, bo podczas 
głosowania 30 radnych było za przy
jęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta i udzieleniem Zarzą
dowi Miasta absolutorium za 1995 
rok - tylko przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Chwilę potem 
Zarząd ochłonął już po tym najlep
szym od sześciu lat wyniku glosowa
nia nad absolutorium - jak stwierdził 
w swoim podziękowaniu prezydent 
Stanisław Żwiruk.
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Wpływy do ubiegłorocznego 
budżetu wyniosły łącznie 
ponad 23 min 619 tys. zł, 

a złożyły się na nie przede wszyst
kim dochody własne z podatków i 
opłat w wysokos'ci prawie 7 min 592 
tys. zł. To głównie wpływy z podat
ku od nieruchomości -4 min 527 tys. 
zł oraz z podatku od środków trans
portowych - 942 tys. zł i z opłaty skar
bowej - 938 tys. zł. Jedynie realiza
cja opłat za użytkowanie wieczyste 
przyniosła 445 min zl wobec plano
wanych 490 min, co stanowi 91% 
planu. Drugą pod względem wielko
ści pozycją w dochodach (poza sub
wencjami i dotacjami celowymi) były 
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udziały w podatkach dochodowych, 
które wyniosły 3 min 685 tys. zł, z 
czego prawie 3,5 min zł wyniósł 
udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Dochody z mająt
ku gminy zasiliły budżet kwotą 690 
tys. zl (108% wykonania planu), przy 
czym wpływy z najmu i dzierżawy 
nieruchomości przyniosły 408 tys. zł 
(120% planu), a z ich sprzedaży 283 
tys. zl (94% planowanych wpływów). 
Odsetki przyniosły 191 tys. zł, wpły
wy z usług - prawie 52 tys. zł, grzyw
ny i mandaty - 10 tys. zł, a pozostałe 
dochody -16 tys. zł. Subwencja oświa
towa wyniosła 6 min 450 tys. zł, a sub
wencja ogólna 1 min 759 tys. zł. Do
tacje celowe z budżetu państwa otrzy
mano w wysokości 3 min 172 tys. zl,
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Sesje Rady Miasta

WALORYZACJA 
CEN BILETÓW MKS

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W dalszej części sesji radni 
przyjęli trzy uchwały doty
czące zgody na zamianę nie
ruchomości oraz zbycia grun
tu stanowiącego własność 
gminy Tarnobrzeg.

Radni zdecydowali także 
o podwyższeniu od 1 kwiet
nia br. ceny biletów za prze
wóz osób środkami komu
nikacji miejskiej. Zarząd 
Miasta zaproponował pod
wyżkę ceny biletu jednora
zowego o 10 groszy, czyli 
do 0,60 zl. Podwyżka jest 
niezbędna, albowiem zwię

kszyły się koszty eksploata
cji spowodowane czynnika
mi niezależnymi od MKS, 
takimi jak inflacja, wzrost 
cen paliw i części zamien
nych. Propozycje podwyż
ki zaopiniowały pozytywnie 
związki zawodowe. Nato
miast Komisja Techniczno- 
Inwentaryzacyjna poparła 
wniosek PGKiM o podwyż
kę ceny biletu jednorazowe
go do 0,70 zł, uważając pro
ponowaną podwyżkę o 10 
groszy za niską wobec ob
niżenia w roku bieżącym 
dotacji miasta do komunika

cji samochodowej. W gło
sowaniu jednak większość 
radnych poparła propozycję 
Zarządu, przy 1 glosie 
sprzeciwu i 4 wstrzymują
cych się. Tak więc od 1 
kwietnia br. cena biletu jed
norazowego MKS wynosi 
60 groszy. Bilet miesięczny 
na jedną linię w dni robo
cze i nauki szkolnej wzra
sta do 24 zł (o 4 zł), a bilet 
miesięczny na wszystkie li
nie w dni robocze i szkolne 
do 30 zł (o 9 zł). Bilety mie
sięczne ważne we wszystkie 
dni miesiąca wzrastają: na 

jedną linię do 27 zł (o 10 zl) 
i na wszystkie linie do 40 zł 
(o 15 zł).

Z powodu śmierci człon
ka kolegium ds. wykro
czeń Tadeusza Kuliga ra
dni stwierdzili w głosowa
niu jawnym wygaśnięcie 
mandatu, a w głosowaniu 
tajnym wybrali Ewę Ku- 
cab jako nowego członka 
kolegium. W sprawach 
różnych dokonano jeszcze 
wnioskowanej przez organ 
nadzorczy zmiany w zapi
sie Statutu Miasta Tarno
brzega.
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w tym na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej 1,7 min zł i na 
zadania własne 1,4 min zł.

Wydatkowano z budżetu w ciągu 
całego roku ubiegłego łącznie 22 min 
972 tys. zł, co stanowi 98% plano
wanych wydatków. Najwięcej środ
ków przeznaczono na oświatę i wy
chowanie - 10 min 450 tys. zł. Środ
ki przeznaczone na finansowanie 
szkół podstawowych wyniosły łącz
nie ponad 7 min 99 tys. zl - czyli pra
wie o 650 min zł więcej od przyzna
nej subwencji - a na utrzymanie 
przedszkoli przeznaczono 3 min 313 
tys. zł. Na opiekę społeczną wydano 
łącznie 3 min 708 tys. zł, co stanowi
ło jednak tylko 92% planowanych 
środków. Na zasiłki i bezpośrednią 
pomoc w naturze wydano 1 min 519 
tys. zł (94% planowanych środków), 
a na świadczenia z tytułu usług opie
kuńczych 114 tys. zł (97% środków). 
Pełną planowaną kwotę prawie 59 

tys. zł wydatkowano na zasiłki ro
dzinne i pielęgnacyjne. Na gospodar
kę komunalną wydano 2 min 645 tys. 
zl. Oświetlenie miasta kosztowało 
441 tys. zł, oczyszczanie miasta 300 
tys. zł, a utrzymanie 25 ha zieleni 
miejskiej 224 tys. zł. Nieco ponad 1 
min zl wydano w ramach gospodarki 
mieszkaniowej i na niematerialne 
usługi komunalne, utrzymanie dróg 
miejskich kosztowało także ponad 1 
min zł, a dokładnie 1 min zł wynio
sła dotacja do miejskiej komunikacji 
samochodowej.

Wydatki w dziale „ochrona zdro
wia” to 472 tys. zł, z czego 261 tys. 
zł przekazano na utrzymanie żłob
ków, a 201 tys. zł na dofinansowanie 
szpitala wojewódzkiego w Tarno
brzegu. Na kulturę fizyczną i sport 
wydano ponad 244 tys. zl - z tego 150 
tys. zł na stowarzyszenia a 95 tys. zł 
na instytucje kultury fizycznej, dota
cja dla OSiR-u wyniosła 60 tys. zł 
plus 28 tys. zł na zakup ciągnika wraz 

z przyczepą, dofinansowanie base
nów KS „Siarka” kosztowało 131 tys. 
zł, a dotacje dla amatorskich klubów 
sportowych 18 tys. zł. Na kulturę i 
sztukę wydano prawie 233 tys. zł - 
99,9% planowanych środków - z cze
go dla Muzeum Historycznego Mia
sta Tarnobrzega przekazano 140 tys. 
zł, a biblioteki otrzymały 50 tys. zł.

W stu procentach wydatkowano za
planowane 76 tys. zł na wykonanie 
linii telefonicznej do Sobowa, która 
zapewniła połączenie telefoniczne dla 
180 abonentów. Utworzenie kompa
nii przeciwpowodziowej w ramach 
Obrony Cywilnej kosztowało 20 tys. 
złotych.

Koszty Rady Miasta zamknęły się 
kwotą 70 tys. zł, koszty funkcjono
wania Urzędu Miejskiego to 2 min zł. 
Koszty zadań zleconych z Urzędu 
Wojewódzkiego wyniosły prawie 
140 tys. zł, zadania powierzone z 
Urzędu Rejonowego wykonano wg 
planu, w wysokości prawie 50 tys. zł.



TARNOBRZESKI

Nowa ustawa o zagospo
darowaniu przestrzen
nym weszła w życie z dniem 

1 stycznia 1995 r. Podsta
wowym założeniem tej u- 
stawy jest to, że zagospoda
rowanie przestrzenne odby
wa się na obszarze gmin, a 
zatem planowanie na pozio
mie lokalnym jest podstawo
wym instrumentem kształ
towania ładu przestrzennego. 
Organem właściwym w spra
wach sporządzania projektu 
miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego 
jest Zarząd Miasta. On to od
powiada za prawidłową or
ganizację i przebieg ustalo
nego procesu sporządzania 
miejscowego planu zago
spodarowania przestrzen
nego. Tekst i rysunki tego 
planu, uchwalonego przez 
Radę Miasta, uzyskują moc 
prawa lokalnego, obowią
zującego na danym terenie. 
Zawiera on treści regulacyj
ne, o charakterze meryto
rycznym. Wchodząc do 
obrotu prawnego musi speł
niać wymagania, jakie sta
wiane są wobec przepisów 
prawnych. Przepisy planu 
miejscowego wiążą zarów
no organy samorządu mia
sta, jak i osoby fizyczne i 
prawne - a więc wszystkie 
podmioty gospodarujące na 
obszarze objętym planem.

Dotychczas obowiązują
cy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tar
nobrzega nie przystaje do 
rzeczywistości i jest hamul
cem w rozwoju społecz
nym, ekonomicznym i urba
nistycznym miasta. Prze
chodzenie od gospodarki 
centralnie sterowanej do 
rynkowej, wprowadzenie 
konstytucyjnego poszano
wania własności prywatnej, 

ustanowienie samorządów 
wyposażonych w mienie 
komunalne wprowadziło 
fundamentalne zmiany po
jęciowe, finansowe i wyko
nawcze. Doprowadzenie do 
pełnego funkcjonowania 
nowych zasad wymaga, o- 
prócz uregulowań legislacyj
nych, przestawienia men
talności decydentów, urzę-

PLAN PRZESTRZENNY 
PODSTAWOWYM ELEMENTEM 

ROZWOJU MIASTA
- przedstawia wiceprezydent Tadeusz Wojteczko^ 

dników i społeczeństwa oraz miasta, otwierające możli-
dostosowania i uaktualnia
nia zasobów danych źródło
wych. Potrzeba na to czasu, 
nakładów i nabycia nowe
go dos'wiadczenia.

Rada i Zarząd Miasta Tar
nobrzega, rozumiejąc i do
ceniając koniecznos'ć szyb
kich zmian w tym zakresie, 
podjęły szeroki zakres dzia
łań, zmierzających do zmia
ny istniejącego stanu. W 
roku 1995 rozpoczęto pra
ce nad strategią rozwoju 
miasta. Był to proces o cha
rakterze uspołecznionym. 
Brały w nim udział przed
stawiciele różnych środo- 
wisk, instytucji, stowarzy
szeń i przedsiębiorstw. Stra
tegia rozwoju miasta zosta
nie niebawem przedstawio
na i stanie się materiałem 
wyjsCiowym do opracowa
nia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa
nia przestrzennego Tarno
brzega. Rozpoczęcie prac 
nastąpi jeszcze w tym roku, 
a zatwierdzone przez Radę 
Miasta studium będzie pod
stawą długofalowych prac 
planistycznych - miejsco
wych planów zagospodaro
wania przestrzennego, speł

niających wszystkie wyma
gania stawiane przez nową 
ustawę o planowaniu prze
strzennym.

Zanim jednak spełnione 
zostaną w pełni wymagania 
stawiane przez nową usta
wę, niezbędne są już dzisiaj 
zmiany w aktualnie obowią
zującym planie zagospoda
rowania przestrzennego 

wosCi dla potencjalnych in
westorów - w budownictwie 
mieszkaniowym, usługo
wo-handlowym, infrastruk
turze miejskiej, szkolnic
twie, obiektach administra
cji publicznej, rewaloryzacji 
i witalizacji starego miasta.

Rada Miasta w roku ubie
głym podjęła uchwałę o 
przystąpieniu do sporządze
nia zmian w planie prze
strzennym Tarnobrzega. 
Opracowane obecnie zmia
ny w tym planie są na etapie 
uzgadniania z właściwymi 
organami. Mam nadzieję, że 
w najbliższych miesiącach, 
po uchwaleniu tych zmian 
przez Radę Miasta, plan ten 
stanie się obowiązującym 
prawem miejscowym.

Równolegle z tymi praca
mi Zarząd Miasta zabiega o 
doskonalenie zasobów da
nych źródłowych, dokumen
tujących stan miasta, dla po
zyskania wiarygodnych in
formacji niezbędnych do 
sprawnego funkcjonowania 
poszczególnych jednostek 
organizacyjnych i wydzia
łów - czyli sprawnego zarzą
dzania miastem przez jego 
organy. Dotyczy to szcze

gólnie gospodarki prze
strzennej oraz windykacji 
podatków i innych należno
ści. W tym celu, w połowie 
bieżącego roku, dyspono
wać będziemy komputero
wą bazą danych w zakresie 
mapy ewidencji gruntów 
oraz numeryczną mapą za
sadniczą miasta. Będziemy 
więc jednym z pierwszych 
miast w Polsce, dysponują
cym tak nowoczesnym na
rzędziem w procesie plano
wania i zarządzania miastem.

Zachodzące, wręcz rewo
lucyjne, zmiany w przesu
nięciach własnościowych 
nieruchomości: regulacja 
stanów prawnych, komuna
lizacja, uwłaszczenia, zwro
ty, obrót, hipoteczne zabez
pieczenia oraz szybkie zmia
ny dokonujące się w zabu
dowie obiektów, tak naziem
nych jak i podziemnych, 
wymagają dysponowania 
tego rodzaju urządzeniem 
dla sprawnego, szybkiego i 
czytelnego otrzymywania 
żądanych informacji.

Tak daleko zaawansowa
ne działania władz miasta 
były możliwe dzięki ogrom
nemu zaangażowaniu się w 
tą problematykę Zarządu 
Miasta oraz zgodnemu dzia
łaniu i rozumieniu rangi tej 
problematyki przez Radę 
Miasta. Znaczny udział 
wnieśli również meryto
ryczni pracownicy wydzia
łów: Budownictwa i Archi
tektury oraz Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa.

Okazuje się, że efekty pra
cy mogą być szybko osią
gane, gdy wiadomo co jest 
istotne dla realizacji oczeki
wań i potrzeb mieszkańców, 
a także jakimi środkami na
leży się posługiwać dla osią
gania założonych celów.



str. 4 MERKURIUSZ

BUDŻET MIASTA ZREALIZOWANA
- fragmenty wystąpienia prezydenta Stanisława Żwiruka

O ROKU MINIONYM

Rok 1995 był piątym ro
kiem funkcjonowania odro
dzonego samorządu teryto
rialnego. Rok ten można za
liczyć do bardziej udanych. 
Świadczy o tym stopień re
alizacji budżetu miasta, 
który wyniósł 102% pod 
względem dochodów i 98% 
pod względem wydatków. 
W roku ubiegłym praca Za
rządu Miasta była szczegól
nie ukierunkowana na rea
lizację zadań postawionych 
przez Radę Miasta w u- 
chwale budżetowej. W prze
ciągu roku odbyły się 52 
posiedzenia Zarządu. Fre
kwencja członków na posie
dzeniach Zarządu wyniosła 
99,99%. W trakcie posie
dzeń rozpatrzono 715 spraw 
oraz przygotowano 82 pro
jekty uchwał na sesje Rady 
Miasta.

O PRACY URZĘDU
W ubiegłym roku do Urzę

du Miejskiego wpłynęło 9 
skarg, 2 wnioski i 8 listów, 
wydano 13.133 decyzje ad
ministracyjne. Ponadto do
konano 571 wpisów do ewi
dencji działalności gospo
darczej oraz 67 wykreśleń z 
tej ewidencji, wydano 122 
zezwolenia na sprzedaż napo
jów alkoholowych, wydano 
1.243 prawa jazdy, zareje
strowano 2.112 pojazdów i 
wydano 3.086 dowodów re
jestracyjnych, zawarto 95 
nowych umów dzierżaw
nych oraz zarejestrowano 
400 nowych użytkowników 
wieczystych, wydano 1.910 
dowodów osobistych w tym 
po raz pierwszy 719, zare

jestrowano 380 zgonów, za
warto 385 małżeństw oraz 
dokonano rejestracji 959 
dzieci urodzonych w szpi
talu tarnobrzeskim jak rów
nież wydano około 10.000 
odpisów z akt stanu cywil
nego. Ponadto wystawiono 
4.126 upomnień w spra
wach podatkowych (głów
nie z tytułu podatku od środ- 
ków transportowych) oraz 
sporządzono 272 tytuły wy
konawcze. W trakcie wtor
kowych przyjęć Prezydent 
spotkał się z 214 obywate
lami naszego miasta. Spra
wy poruszane najczęściej 
przez obywateli dotyczyły 
problemów mieszkaniowych, 
opieki społecznej i dzierżawy 
gruntów.

Oprócz Urzędu Miejskie
go Zarząd Miasta realizuje 
zadania poprzez jednostki 
organizacyjne miasta. Takie 
jak Straż Miejska, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz
nej, Ośrodek Sportu i Re
kreacji, Muzeum Historycz
ne Miasta Tarnobrzega, 16 
przedszkoli i 11 szkół pod
stawowych.

O OPIECE 
SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnobrzegu w 
1995 roku wydatkował na 
opiekę społeczną ponad 2,1 
min zł (tj. 21 mld starych zł). 
Stałymi formami pomocy ob
jęto następujące ilości osób:
• zasiłkami stałymi: 250 osób,
• zasiłkami z tytułu inwalidz
twa przed 18 rokiem życia: 
176 osób,
• zasiłkami okresowymi: 
936 osób,

• zasiłkami celowymi i w 
naturze: 1.512 osób,
• zasiłkami z tytułu ochrony 
macierzyństwa: 287 osób,
• zasiłkami rodzinnymi i 
pielęgnacyjnymi: 100 osób,
• obiadami: 312 osób,
• obiadami szkolnymi: 277 
osób,
• usługami opiekuńczymi: 
62 osoby.

Rodziny i osoby objęte 
bezrobociem są najliczniej
szą grupą podopiecznych 
ośrodka. Na przestrzeni 
1995 roku objęto pomocą 
1.273 rodziny. Pomimo że 
statystyka urzędu pracy 
wykazuje, iż w Tarnobrze
gu następuje niewielki spa
dek bezrobocia, to nie spo
wodował on zmniejszenia 
się ilości klientów ośrodka 
pomocy społecznej. Świad
czy to o wzroście ubóstwa 
rodzin w ostatnim roku. 
Szczególne zaniepokojenie 
budzi fakt pojawienia się 
nowego zjawiska społecz
nego, jakim jest ubóstwo 
spowodowane długotrwa
łym bezrobociem. Są to ro
dziny, które dotychczas 
żyły samodzielnie pomimo 
trudności, dopiero brak pra
cy spowodował drastyczne 
pogorszenie się ich sytuacji 
materialnej i dalszy spadek 
poziomu życia. Ponadto co
raz większą grupę świad- 
czeniobiorców stanowią 
bezrobotni, którzy utracili 
zasiłek w urzędzie pracy i 
ich oparciem stał się MOPS.

W roku 1995 w ramach 
ośrodka podjęliśmy dwie 
nowe inicjatywy. Utworzo
no świetlicę terapeutyczną, 
która objęła swoją opieką 

szczególnie dzieci z rodzin 
uzależnionych. Tą opieką 
objętych zostało 41 dzieci w 
wieku 7-15 lat. W ramach 
pracy z rodziną odbywają 
się comiesięczne spotkania 
z rodzicami mające na celu 
rozwijanie ich umiejętności 
wychowawczych. Ponadto 
od łipca ubiegłego roku 
zwiększono zakres działa
nia MOPS o tzw. Dzienny 
Dom Pobytu dla osób star
szych. Dom ten umożliwia 
samotnym, starym ludziom 
spędzić czas, jak również 
zająć się ich problemami ży
ciowymi, charakterystycz
nymi dla ludzi w podeszłym 
wieku.

O GOSPODARCE 
KOMUNALNEJ

Główną sferą działalności 
samorządu tarnobrzeskiego 
jest gospodarka komunalna, 
która to problematyka jest 
najczęściej poruszanym za
gadnieniem w trakcie obrad 
Zarządu Miasta. Budowa 
oczyszczalni ścieków była 
priorytetowym zadaniem w 
ubiegłym roku. Na począt
ku roku 1995 ogłoszono 
przetarg w trybie nowej usta
wy o zamówieniach publicz
nych na wykonanie doku
mentacji na dokończenie 
budowy oczyszczalni ście
ków przyjmując za podsta
wę następujące założenia; 
wydajność 15 tys. m3 na 
dobę i normy ochrony śro
dowiska jakie będą obowią
zywać w 2000 roku. Przetarg 
został rozstrzygnięty koń
cem ubiegłego roku. Wygra
ła go specjalistyczna firma 
Biprowod z Warszawy.
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WSZYSTKIE ZADANIA WYKONANE
na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Tarnobrzega

W odniesieniu do oczy
szczalni ścieków w Nagna- 
jowie wykonano remont 
kanalizacji sanitarnej oraz 
modernizację oczyszczalni 
wraz z przygotowaniem do 
rozruchu biologicznego.

W ramach działań ekolo
gicznych ważnym zaga
dnieniem była gospodarka 
terenami zielonymi w mie
ście. Stałym utrzymaniem i 
konserwacją objęte jest 25 
ha zieleni miejskiej, w tym 
zieleń placów, ulic, towa
rzysząca obiektom budow
lanym, lasek rekreacyjny 
przy ulicy Skalna Góra i 
skarpa wiślana. Na tych te
renach wysadzono w ubie
głym roku 4.828 szt. drzew 
i 10.288 szt. krzewów. Prze
prowadzono prace leczni- 
czo-pielęgnacyjne drzew 
pomnikowej Alei Lipowej 
na osiedlu Dzików. Wyko
nano większos'ć prac zwią
zanych z umocnieniem i za
gospodarowaniem skarpy 
wiślanej przy hotelu OSiR. 
Ponadto na obszarze 38,25 
ha powierzchni gruntów mie
nia wiejskiego wysadzono 
345.600 szt. drzew, tj. 7 
drzew na 1 mieszkańca. 
Również opracowany został 
plan urządzenia lasu, który 
został zatwierdzony zarzą
dzeniem nr 75 W ojewody 
Tarnobrzeskiego. W ciągu 
ubiegłego roku dokonaliśmy 
uporządkowania zabytkowe
go cmentarza w Miechocinie.

Celem os'wietlenie ulic w 
naszym mieście w roku 
ubiegłym wydatkowano 
ponad 280 tys. zł na zakup 
energii elektrycznej oraz za 
kwotę 160 tys. zł wykona

no prace konserwacyjno-re
montowe. Z prac elektrycz
nych wykonano m. in. sta
cję trafo na Nadolu typu 
MSTW 15 kV oraz wymie
niono urządzenia oświetle
niowe przy ulicach Sikor
skiego, Słomki, 11 Listopa
da, Wspólnej, Skalna Góra i 
na oś. Barbórka oraz oświe
tlenie parkowe nad Wisłą i 
w lasku za dworcem PKS. 
Ważnym przedsięwzięciem 
w ramach oświetlenia ulicz
nego była wymiana ponad 
400 opraw oświetleniowych 
na energooszczędne. Z du
żym zadowoleniem mie
szkańców miasta spotkały 
się dwie inicjatywy tj. noc
na iluminacja zabytków tar
nobrzeskich i świetlne ozna
kowanie ulic w systemie 
Multi Light.

Realizując podpisane z 
Wojewodą porozumienie 
kontynuowana była budowa 
uzbrojenia Starego Miasta. 
Dokończono budowę sieci 
centralnego ogrzewania i 
dokonano uporządkowania 
terenu po robotach ziem
nych. Ponadto wykonano 
sieć wodociągową o długo
ści 81 mb wraz z odtworze
niem drogi oraz kanalizację 
sanitarną i deszczową o dłu
gości 543 mb przy ul. Do
minikańskiej.

Również w ramach tego 
porozumienia wykonano 
zasilanie energetyczne oraz 
stację trafo dla osiedla mie
szkaniowego Zakrzów Pia
ski. Dzięki czemu w roku 
ubiegłym możliwe było od
danie na przetarg dla mie
szkańców miasta 75 działek 
budowlanych.

Innym zadaniem współfi
nansowanym z wojewodą 
tarnobrzeskim była budowa 
budynku komunalnego przy 
ul. Kwiatkowskiego. Do 
końca ubiegłego roku po
niesiono nakłady na wyko
nanie stanu zerowego, część 
murowaną parteru, wyko
nanie zasilania energetycz
nego w 20%, wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego 
w 30% oraz wykonanie ele
mentów drewnianych parte
ru i części piętra.

W ramach uzbrojenia Sta
rego Miasta wykonaliśmy ze 
środków własnych kanaliza
cję ul. Jasińskiego o długości 
286 mb i przekroju 400 mm.

O MIESZKANIACH 
KOMUNALNYCH

W ramach posiadanych 
przez miasto Tarnobrzeg 
zasobów mieszkaniowych 
administrowanych przez 
PGKiM dokonano przy
działu 20 lokali mieszkal
nych i 4 lokali socjalnych.

Przeprowadzono remonty 
kapitalne w 8 mieszkaniach 
komunalnych na ogólną war
tość 26 tys. zł. W zakresie 
pozyskiwania lokali socjal
nych wyremontowano budy
nek przy ul. Sienkiewicza 92 
za kwotę 32 tys. zł przez co 
uzyskano 8 lokali tego typu. 
Ponadto 3 lokale socjalne zo
stały utworzone w budynku 
przejętym od PGKiM przy ul. 
Żeromskiego.

Realizując postanowienia 
ustawy o najmie i dodatkach 
mieszkaniowych przyjęto w 
ubiegłym roku 3.735 wnio
sków o przyznanie dodat
ków mieszkaniowych. Wy

dano 3.452 decyzje pozy
tywne i 283 negatywne. Po
nadto wydano 38 decyzji 
wstrzymujących wypłatę 
dodatków z tytułu zaległości 
wnioskodawców w opłatach 
czynszowych. Kwota wypła
conych dodatków mieszka
niowych wyniosła 1.280 tys. 
zł. Na pokrycie tej kwoty 
otrzymaliśmy dotację w 
wysokości 865 tys. zł nato
miast różnicę w kwocie 415 
tys. zł (tj. 33%) zapłaciliśmy 
ze środków własnych. Z 
tego dla poszczególnych 
zarządców wypłacono na
stępujące kwoty: dla TSM 
827 tys. zł, ZSM Siarko- 
wiec: 399 tys. zł, PGKiM: 
34 tys. zł. Wysokość przy
znanych dodatków kształto
wała się w przedziale kwot 
od 10 gr do 180 zł. Nato
miast w jednym przypadku 
przyznano dodatek w wyso
kości 438 zł i przyznano go 
11 -osobowej rodzinie.

O ULICACH 
I CHODNIKACH

W 1995 roku Zarząd Mia
sta z dużą uwagą podchodził 
do zagadnienia polepszenia 
stanu ulic i chodników miej
skich oraz rozwoju ich sieci. 
Na bieżącą konserwację i 
oznakowanie dróg wydatko
wano kwotę 496 tys. zł.

Główne wydatki ponie
siono na:
• modernizację nawierzchni 
ul. 12 Października (droga 
dojazdowa do garaży na 
Kamionce), wykonano na
wierzchnię z płyt drogo
wych prefabrykowanych na 
dl. 540 mb, pow. 2.415 m2,

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 6
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• modernizację nawierzchni 
ul. Piekarskiej, wykonano 
nawierzchnię z płyt drogo
wych prefabrykowanych o 
dl. 100 mb, pow. 600 m2,
• modernizację nawierzchni 
ul. Długiej i Cichej, wyko
nano podbudowę tłucznio
wą i położono nawierzchnię 
bitumiczną na odcinku 450 
mb, pow. 1.640 m2,
• modernizację nawierzchni 
ul. Władysława Jasińskiego, 
wykonano podbudowę z 
tłucznia na dl. 250 mb i 
pow. 1.000 m2,
• modernizację ul. Władysła
wa Łokietka, wykonano 10 
studzienek odwadniających 
kanalizacji deszczowej i po
łożono nawierzchnię bitu
miczną na odcinku 412 mb, 
pow. 2.472 m2,
• modernizację nawierzch
ni ul. Chwałki, wykonano 
podbudowę z tłucznia na 
dł. 240 mb i pow. 1.370 m2,
• modernizacja nawierzchni 
ul. Kamionka i ul. Stanisła
wa Orła, wykonano podbu
dowę z tłucznia na całej dł. 
ul. Kamionka o pow. 1.200 
in2 oraz na dł. 100 mb a na 
ul. Orła o pow. 432 m2,
• modernizację nawierzchni 
ul. Garażowej, położono 
nawierzchnię bitumiczną na 
całej długości ulicy o dł. 200 
mb i pow. 1.000 m2,
• remont kapitalny ul. M. Dą
browskiej, wykonano remont 
częściowy na dł. 170 mb, uło
żono krawężniki, wykonano 
kanalizację deszczową i prze
budowano skrzyżowanie z ul. 
Zwierzyniecką,
• wykonanie odwodnienia ul. 
Krzywej, ułożono koryto od
prowadzające wody opado
we, wybudowano studzienkę 
osadową z odprowadzeniem 
do rowu odwadniającego, 

• remont chodników: przy 
ul. Jachowicza (wykonano 
ułożenie chodnika od SP-1 
do ul. WisTnej, pow. 350 m2), 
przy ul. Skalna Góra (re
mont przy budynku MDK i 
ułożenie wzdłuż ciągu pie- 
szo-jezdnego od Al. Nie
podległości), przy ul. Pięta
ka (wybudowano chodnik z 
płyt drogowych prefabryko
wanych na dł. 270 mb i pow. 
545 m2), przy ul. Nadolei ul. 
Mickiewicza (wykonano re
mont cząstkowy na dł. 80 
mb, wymieniono krawężni
ki drogowe, wykonano prze
pust drogowy z kręgów be
tonowych przez ul. Grzybo
wą), przy ul. Mickiewicza

BUDŻET WYKONANY - 
ZADANIA ZREALIZOWANE 
- ciąg dalszy wystąpienia Stanisława Żwiruka 

na sesji absolutoryjnej

(remont kapitalny; ułożono 
kostkę brukową o pow. 536 
m2 na odcinku między ul. 
Dekutowskiego i ul. Piłsud
skiego).

W RAMACH 
INWESTYCJI:

• dokończono budowę ul. 
Chrobaka o łącznej długo
ści 1.060 mb, odcinek 181 
m wykonano z trylinki, a 
odcinek 883 m o nawierzch
ni asfaltowej. Ulica została 
wyposażona w odwodnie
nie korytkowe obustronne z 
dwoma przepustami.
• wykonano ul. Świętej Bar
bary na odcinku 283 mb o 
nawierzchni asfaltowej, uli
ca posiada odwodnienie, 
chodniki o pow. 848 m2 oraz 
urządzoną zieleń uliczną,
• wykonano III (ostatni) 

etap ul. Słomki, ulicę wyko
nano o nawierzchni asfalto
wej na długos'ci 169 mb.

Ponadto współfinansowa
no z WDDM budowę cho
dników wzdłuż ul. Sikorskie
go na długości 500 mb, łączą
cych os. Dzików z miastem.

O PLANOWANIU 
PRZESTRZENNYM

W roku ubiegłym zostały 
przygotowane trzy wersje 
koncepcji zagospodarowa
nia Placu B. Głowackiego.

Prowadzono prace w za
kresie przygotowania zmia
ny planu przestrzennego za
gospodarowania miasta Tar
nobrzega. Dokonano inwen

taryzacji 45 wniosków do 
zmian w planie. Ważnym 
elementem tego planu jest 
opracowanie strategii roz
woju miasta. Przeprowa
dzono warsztaty dotyczące 
problematyki strategii roz
woju miasta, które są bazą 
do opracowania założeń i 
uwarunkowań rozwoju mia
sta. Ponadto uczestniczyli
śmy w pracach nad zmianą 
zasięgu strefy wokół Kopal
ni Machów w związku z za
przestaniem eksploatacji 
siarki. Istnienie tej strefy w 
sposób istotny rzutowało na 
plan przestrzennego zago
spodarowania miasta. 27 
grudnia u br. Wojewoda 
podjął od dawna oczekiwa
ną przez mieszkańców mia
sta decyzję o zmniejszeniu 
zasięgu strefy. Braliśmy 

również aktywny udział w 
pracach nad zagospodaro
waniem wyrobiska po ko
palni Machów i sposobem 
jego likwidacji. Wspólnie z 
Urzędem Wojewódzkim 
prowadziliśmy działania w 
kierunku wykonania nume
rycznej mapy dla miasta 
Tarnobrzega i mapy ewi
dencji gruntów. Mapa zo
stała wykonana w całości w 
stosunku do ścisłej zabudo
wy miejskiej Tarnobrzega 
obecnie realizowane są o- 
siedla rolnicze.

TROSKA O ZDROWIE

mieszkańców spowodo
wała, że w 1995 roku wy
datkowaliśmy kwotę ponad 
200 tys. zł (2 mld starych zł) 
na zakup urządzeń i sprzętu 
medycznego dla tarnobrze
skiego szpitala. Zakupiono 
m. in. elektrokardiograf, 
materace wodne, wiertła i 
frezy kulkowe oraz wiertła 
diamentowe, lampę opera
cyjną z zasilaczem dla od
działu dziecięcego, mikro
tom i za 128 tys. zł (1,2 mld 
starych zł) aparat aneste- 
tyczny z respiratorem.

DOKONUJĄC ANALIZY
wykonania budżetu miasta 

za rok 1995 należy stwier
dzić, że został on zrealizo
wany w optymalny sposób, 
zgodnie z wytycznymi Wy
sokiej Rady. Wszystkie za
dania ujęte w uchwale bu
dżetowej na 1995 rok zosta
ły prawie w całości wyko
nanie, przeciętny stopień ich 
realizacji wyniósł 97%.

W tym miejscu pragnę w 
imieniu Zarządu Miasta wy
razić podziękowanie wszy
stkim Radnym za dobrą 
współpracę w ciągu ubie
głego roku.



1 RNOBRZESKI str. 7

INFORMACJA O STANIK 
TECHNICZNO-FINANSOWYM 
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W 
WODĘ MIASTA TARNOBRZEGA 
opracowana przez Zespół Usług Technicznych NOT

ZAGADNIENIA 
ORGANIZACYJNE

Dostawą i uzdatnianiem wody dla 
miasta Tarnobrzega zajmuje się Za
kład Wodociągów i Kanalizacji, dzia
łający w ramach Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej w Tarnobrzegu.

Jako jednostka komunalna przed
siębiorstwo działa od roku 1968 i od 
tego roku eksploatuje Zakład Uzdat
niania Wody w Jeziorku, za pośre
dnictwem którego woda przesyłana 
jest użytkownikom komunalnym w 
mieście i przyległych miejscowo
ściach. OdległosC ZUW od miasta 
wynosi 8 km.

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA UJĘCIA

Woda dla miasta dostarczana jest z 
dwóch ujęć głębinowych: „Studzie- 
niec I” i „Studzieniec II”.

Ujęcie „Studzieniec I” jest ujęciem, 
w którym woda ujmowana jest z 5 
studni zlokalizowanych w miejsco
wości Stale-Klewiec, w odległości 
ok. 1 km od Stacji Uzdatniania Wody. 
Woda z tego ujęcia dostarczana jest 
lewarem do studni zbiorczej, a stam
tąd do SUW.

Na ujęcie wody „Studzieniec II” 
składają się 22 studnie wiercone, z 
zamontowanymi pompami głębino
wymi cztero- i pięciostopniowymi, 
zlokalizowane w miejscowości Sta- 
le-Bukie. Woda z ujęcia dostarczana 
jest do SUW rurociągiem tłocznym 
o długości 5,2 km.

Należy zaznaczyć, że woda ujmo
wana z obydwóch ujęć charakteryzu
je się wyjątkowo niekorzystnymi pa
rametrami fizyko-chemicznymi, kło
potliwymi w procesie jej uzdatniania. 
Dotyczy to szczególnie zawartości 
żelaza i manganu. Średnia zawartość 
żelaza w wodzie surowej kształtuje 
się na poziomie 16 mg/dm3 a zawar
tość manganu 1,0 mg/dm3, przy do
puszczalnej normie 0,5 mg/dm3 Fe i 
0,1 mg/dm3 Mn.

Rurociągi na ujęciu „Studzieniec I” 
zostały wykonane z rur żeliwnych. 
Przyjmując, w oparciu o obowiązu
jące normy, zużycie (amortyzację) 
tego typu instalacji na 40 lat, to w/g 
naszej oceny 50% rurociągów nada- 
je się do wymiany. Przybliżony koszt 
na obecnym poziomie cen wynosi ok. 
350.000,- zł.

Rurociągi na ujęciu wody „Studzie
niec II” wykonane są z rur stalowych, 
ich stan techniczny jest bardzo zły i 
wymagają wymiany w całości. Ko
szty tego przedsięwzięcia przy obe
cnym poziomie cen wyniosłyby ok. 
2.200.000,- zł. Wymiana rurociągów 
na ujęciu „Studzieniec II” powinna 
być wykonana w jak najszybszym 
terminie, należy się bowiem liczyć z 
tym, że ujęcie to może być niezdatne 
do eksploatacji.

STACJA 
UZDATNIANIA WODY

zlokalizowana jest na terenie Ko
palni Siarki w Jeziorku. Początkowo 
stacja uzdatniania przewidziana była 

dla potrzeb Kopalni Siarki w Jezior
ku i została adaptowana dla potrzeb 
komunalnych Tarnobrzega. Woda 
surowa na stacji przechodzi następu
jący ciąg technologiczny :
• stacja napowietrzania otwartego z 
komorami kontaktowymi, w których 
dawkowany jest roztwór mleka wa
piennego oraz roztwór nadmangania
nu potasu. Węzeł przygotowania re
agentów występuje jako oddzielny 
obiekt w technologii uzdatniania,
• osadniki poziome, w których nastę
puje częściowa sedymentacja związ
ków żelaza,
• filtry pospieszne otwarte, (po moder
nizacji 14 komór filtracyjnych), w 
których następuje wytrącanie pozosta
łych związków żelaza oraz manganu. 
Osobnym obiektem w procesie tech
nologicznym jest pompownia wody 
brudnej, która ma za zadanie przepom
powanie ścieków technologicznych z 
płukania komór filtracyjnych,
• chlorownia - dezynfekcja chlorem 
gazowym,
• zbiorniki wody czystej (uzdatnionej) 
o łącznej poj. 4.500 m3, (dwa zbiorniki 
po 5170 m3 i dwa po 1.750 m3),
• pompownia wysokiego tłoczenia, 
przesył wody uzdatnionej do miasta.

Stacja Uzdatniania Wody moderni
zowana była na przełomie lat 80-90, a 
jej stan techniczny uznać należy za za
dowalający. Mankamentem stacji jest 
brak nowoczesnej automatyki w pro
cesie uzdatniania, która pozwoliłaby na 
ograniczenie kosztów eksploatacji.
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str. 8 MERKURIUSZ

INFORMACJA O STANIE 
SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 7

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Siecią wodociągową objęty jest 
cały teren gminy Tarnobrzeg. Długo
ści eksploatowanej sieci według sta
nu na dzień 1.01.1996 r., z podzia
łem na jej funkcje, kształtują się na
stępująco:
• rurociągi magistralne: 16,8 km,
• rurociągi rozdzielcze: 125 km,
• przyłącza wodociągowe: 44,6 km.

Razem: 186,4 km.

Sieć wodociągowa wykonana jest 
z różnorodnych materiałów, w zależ
ności od okresu, w którym poszcze
gólne odcinki były oddawane do eks
ploatacji:
- żeliwo (np. na os. „Przywiśle”, os. 
„Siarkowiec”), materiał charaktery
zujący się dużą żywotnością lecz po
datny na uszkodzenia w wyniku na
prężeń w gruncie,
- stal (np. na os. „Serbinów” oraz 
starsze przyłącza wodociągowe), w 
warunkach tarnobrzeskich materiał 
zdecydowanie najgorszy, rurociągi 
wykonane ze stali charakteryzują się 
największą awaryjnością,
- PCV (najnowsze sieci w osiedlach 
rolniczych),
- PE (wszystkie przyłącza wodocią
gowe wykonane po roku 1992).

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na koszty eksploatacji sieci na osie
dlu „Serbinów”, wynoszą one ok. 

50% kosztów eksploatacji całości sie
ci. Działania muszą więc iść w kie
runku wymiany wszystkich odcin
ków sieci stalowych, ponieważ moż
na się spodziewać, że za 4-6 lat cały 
potencjał remontowy pracować bę
dzie na tym osiedlu.

W skład sieci wodociągowej wcho
dzą dwa obiekty eksploatowane przez 
zakład: zbiornik wieżowy przy ul. Ru- 
sinowskiego oraz pompownia przy ul. 
Niepodległości do lokalnego podno
szenia ciśnienia dla os.,,Przywiśle”.

Wykresy charakteryzują propor
cje przyrostu długości sieci, oraz 
zmniejszenie się sprzedaży wody.

Jak widać w znacznym stopniu 
zmniejszyła się ilość wody dostarcza
nej odbiorcom, znacząco za to wzro
sła długość obsługiwanej sieci wodo- 
ciągowej. Zmniejszenie zużycia 
wody spowodowane zostało unieza
leżnieniem się Kopalni Siarki w Je
ziorku od dostaw wody z SUW oraz 

wprowadzeniem pełnego opomiaro- 
wania także w budownictwie wielo
rodzinnym. Liczba odbiorców wody 
z sieci w chwili obecnej wynosi 
2.600. W tej liczbie należy wyróżnić 
trzech największych odbiorców 
wody w Tarnobrzegu: 
-Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszka
niową: 321 punktów odbioru wody,
- ZSM „Siarkowiec”: 147 punktów 
odbioru wody,
- Administrację Domów Mieszkal
nych: 28 punktów odbioru wody.

Woda sprzedawana przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji to w 84% 
woda używana do celów socjalno by
towych przez mieszkańców miasta, 
ok. 9% to woda zużywana przez 
szkoły, urzędy i inne instytucje, a tyl
ko ok. 7% stanowi woda zużywana 
do celów produkcyjnych.

KOSZTY UZDATNIANIA 
I PRZESYŁU WODY

Od roku 1992 wszystkie koszty 
związane z produkcją i rozdziałem 
wody pokrywane są wyłącznie ze 

środków uzyskanych ze sprzedaży 
wody, bez dotacji z budżetu miasta. 
Na koszt 1 m3 ma wpływ szereg czyn
ników związanych zarówno z samym 
procesem uzdatniania wody, jak rów
nież z utrzymaniem sieci wodociągo
wej. Należy tu wymienić niektóre po
zycje, które mają największy wpływ
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TECHNICZNO-FINANSOWYM 
WODĘ MIASTA TARNOBRZEGA
na kształtowanie się kosztu 1 metra 
szes'ciennego wody:
• amortyzacja s'rodków trwałych - ok. 
21% ogółu kosztów - stanowi pozy
cję stalą niezależną od ilości wypro
dukowanej i sprzedanej wody,
• wynagrodzenia pracowników wraz 
z pochodnymi - ok. 19% ogółu ko
sztów - w chwili obecnej na Stacji 
Uzdatniania Wody zatrudnionych jest 
42 pracowników,
• koszty konserwacji i remontów - ok.
18% ogółu kosztów - biorąc pod uwa
gę stan niektórych odcinków sieci 
wodociągowej należałoby zwiększyć 
nakłady na jej remont, ze szczegól
nym nastawieniem na wymianę od
cinków stalowych na bardziej wy
trzymały materiał,
• energia elektryczna - ok. 16% - bio
rąc pod uwagę fakt, że wskaźnik zu
życia energii elektrycznej w chwili 
obecnej przekracza 1 kWh/m3 wypro
dukowanej wody oraz na to, że jej 
cena systematycznie wzrasta należy 
dążyć do minimalizacji jej zużycia,
• zużycie materiałów do produkcji 
wody - ok. 7% - dotyczy to szczegól
nie wapna i nadmanganianu potasu, 
których zużycie jest ściśle powiąza
ne z technologią produkcji wody,
• koszty eksploatacji posiadanego 
sprzętu transportowego i pozostałe
go - ok. 7%,
• koszty utrzymania laboratorium, 
służb technicznych oraz obsługi 
odbiorców - ok. 5%.

Na stosunkowo wysoki koszt wody 
w Tarnobrzegu mają przede wszyst
kim wpływ dwa podstawowe czyn
niki:
1) lokalizacja ujęć wody oraz Stacji 
Uzdalniania Wody oraz wyjątkowo 
niekorzystne parametry wody z ujęć, 
wymagające stosowania skompliko
wanego i kosztownego procesu 
uzdatniania, 

2) niekorzystny stosunek ilości wypro
dukowanej wody do długości sieci 
wodociągowej, określany tak zwanym 
współczynnikiem obciążenia sieci, 
wynoszącym ok. 60 m3/dobę/km.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE 
DO OGRANICZENIA KOSZTÓW 
I POPRAWY JAKOŚCI WODY

PGKiM prowadzi szereg działań 
zmierzających do polepszenia jako
ści swoich usług w zakresie dostawy 
wody, jej jakości oraz ograniczenia 
wysokości niektórych składników 
kosztowych. Należy wymienić naj
ważniejsze z nich:
• w bieżącym roku zostanie zakoń
czona inwestycja budowy nowej po
mpowni wody na SUW w Jeziorku. 
Zostaną zastosowane energooszczęd
ne pompy EMU, które będą praco
wać w układzie sterowania obrotami 
silnika jednej z pomp za pomocą fa
lownika. Pozwoli to ograniczyć zu
życie energii elektrycznej na SUW o 
około 20%. Dodatkowo nowy układ 
pomp pozwoli na płynną regulację 
parametrów ciśnienia wody w sieci, 
oraz wyeliminuje nadmierne napo
wietrzenie wody uzdatnionej.
• w bieżącym roku ma być wprowa
dzona koagulacja w procesie uzdat

niania wody, która pozwoli poprawić 
parametry wody uzdatnionej, a w 
szczególności jej barwę.
• także w bieżącym roku zostały pod
jęte prace przygotowawcze do wpro
wadzenia dezynfekcji wody promie
niami UV. Umożliwi to wyelimino
wanie z procesu uzdalniania chloru 
gazowego jako środka do dezynfek
cji. Po wyeliminowaniu chloru popra
wi się także smak wody.
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
współpracuje z Regionalnym Zarzą
dem Gospodarki Wodnej w Krako
wie w ramach systemu zrzeszające
go zakłady wodociągowe południo
wej Polski. Współpraca ta ma na celu 
poprzez dokonywanie badań sieci za 
pomocą specjalistycznego sprzętu 
oraz wymianę doświadczeń z inny
mi użytkownikami sieci wodociągo
wych, minimalizację strat wody spo
wodowanych nieszczelnościami.

INFORMACJE DODATKOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji- 
mieści się na os. Mokrzyszów, ul. Za
mkowa 121, telefon - 23-23-29.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągo
wej poza godzinami pracy: Stacja 
Uzdatniania Wody w Jeziorku, tele
fon 23-08-85.



str. 10 MERKURIUSZ

Artykuł 2 ustawy o zo
bowiązaniach podat
kowych mówi, że obowią

zek podatkowy okres'lają 
ustawy oraz że obowiązek 
ten polega na uiszczeniu na 
rzecz Skarbu Państwa lub 
gminy świadczenia pienięż
nego. Zasady opodatkowa
nia podatkiem rolnym regu
luje ustawa o podatku rol
nym, a podatkiem od nieru
chomości ustawa o podat
kach i opłatach lokalnych.

Ustawa o podatku rolnym 
stanowi, że opodatkowaniu 
tą daniną podlegają grunty 
gospodarstw rolnych. Dla 
celów podatku rolnego za 
gospodarstwo rolne uważa 
się obszar użytków rolnych, 
lasów i gruntów leśnych, 
gruntów pod stawami oraz 
gruntów pod zabudowania
mi, związanymi z prowa
dzeniem tego gospodar
stwa, o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub o 
powierzchni użytków rol
nych przekraczającej 1 ha 
przeliczeniowy. Podstawę 
opodatkowania podatkiem 
rolnym stanowi liczba hek
tarów przeliczeniowych. 
Liczbę hektarów przelicze
niowych ustala się na pod
stawie powierzchni, rodza
jów i klas użytków rolnych 
wynikających z ewidencji 
gruntów oraz zaliczenia do 
okręgu podatkowego. Mia
sto Tarnobrzega należy do 
drugiego okręgu podatko
wego. Stosowane przelicz
niki podatkowe dla po
szczególnych klas użytków 
rolnych są następujące: 
• grunty orne: klasy I -1,80; 
klasy II - 1,65; klasy Ilia - 
1,50; klasy Illb - 1,25; kla
sy IVa - 1,00; klasy IVb - 
0,75; klasy V - 0,30; klasy 
VI -0,15.

* łąki i pastwiska: klasy I - 
1,60; klasy II-1,35; klasy III 
-1,15; klasy IV - 0,70; klasy 
V -0,20; klasy VI-0,15.

Należy dodać, że użytki 
rolne klasy V i VI zwolnio
ne są z opodatkowania.

Podatek rolny z 1 ha prze
liczeniowego wynosi:
* za I półrocze roku podat
kowego: równowartość pie
niężną 1,25 q żyta, obliczo
ną według średniej ceny 
skupu żyta za IV kwartał 
roku poprzedzającego rok 
podatkowy,
* za II półrocze roku podat
kowego: równowartość pie
niężną 1,25 q żyta, obliczo
ną jak wyżej, tylko wg ceny 
za II kwartał tego roku.

Cena 1 q żyta w II kwar
tale 1995 roku wynosiła 
23,79 zł, stąd podatek z 1 ha 

KIEDY PODATEK ROLNY 
A KIEDY OD NIERUCHOMOŚCI

- wyjaśnia skarbnik miasta Krzysztof Zwiefka

przeliczeniowego ustalony 
został w wysokości 29,74 
zł. Natomiast cena 1 q żyta 
w IV kwartale 1995 roku 
wynosiła 23,86 zł stąd dla 
potrzeb wymiaru podatku 
rolnego na I półrocze bieżą
cego roku podatek z 1 ha 
przeliczeniowego ustalono 
w kwocie 29,83 zł. Ceny te 
ustala Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Oprócz podatku rolnego 
zabudowania mieszkalne w 
gospodarstwach rolnych po
dlegają opodatkowaniu po
datkiem od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w 
podatku od nieruchomości 
ciąży na osobach fizycz
nych i prawnych, które są 
właścicielami lub posiada
czami nieruchomości albo 
są posiadaczami zależnymi 

nieruchomości, które stano
wią własność Skarbu Pań
stwa lub gminy oraz na użyt
kownikach wieczystych.

Podatkiem tym opodatko
wuje się: budynki, budowle 
związane z działalnością 
gospodarczą, grunty nie ob
jęte podatkiem rolnym i 
grunty związane z działal
nością gospodarczą.

Podstawę opodatkowania 
stanowi: dla budynków - 
powierzchnia użytkowa; dla 
budowli - ich wartość po
czątkowa określona dla ce
lów amortyzacji; dla grun
tów - ich powierzchnia.

Powierzchnia użytkowa 
mierzona jest po wewnętrz
nych długościach ścian na 
wszystkich kondygnacjach, 
z wyjątkiem powierzchni 
klatek schodowych.

Stawki podatku od nieru
chomości ustala corocznie 
Rada Miasta, biorąc pod 
uwagę wysokość stawek 
maksymalnych określanych 
przez Ministra Finansów.

Kształtowanie się stawek 
podatku od nieruchomości 
uchwalonych na 1996 rok 
przez Radę Miasta uchwałą 
nr XXI/136/95 z dnia 20 
grudnia 1995 r., w porów
naniu z wysokością stawek 
maksymalnych ustalonych 
przez Ministra Finansów na 
1996 rok i wynikającą stąd 
ulgą, przedstawia się nastę
pująco (licząc od 1 m2):
• od budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednoro
dzinnych o powierzchni po
niżej 100 m2:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 23 gr,

- stawka uchwalona przez 
Radę Miasta: 13 gr,

- wysokość ulgi między 
stawką ustanowioną przez 
Ministra Finansów a staw
ką określoną przez Radę 
Miasta: 44%.

• od budynków mieszkal
nych w budownictwie jed
norodzinnym o powierzchni 
powyżej 100 m2:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 23 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 19 gr,
- wysokość ulgi: 18%.
• od budynków związanych 
z prowadzoną działalnością 
gospodarczą:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 8 zł 61 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 7 zł,
- wysokość ulgi: 19%.
•od lm2 po w. garaży:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 2 zł 87 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 2 zl,
- wysokość ulgi: 31%.
• od 1 m2 powierzchni po
zostałych budynków:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 2 zł 87 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 50 gr,
- wysokość ulgi: 83%.
• od 1 m2 gruntów związa
nych z dział, gospodarczą:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 28 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 22 gr,
- wysokość ulgi: 22%.
• od 1 m2 pozostałych gruntów:
- stawka ustalona przez Mi

nistra Finansów: 2 gr,
- stawka ustalona przez 

Radę Miasta: 2 gr.
• od 1 m2 gruntów pozosta
łych w osiedlach rolni
czych:

C.D. NA STR. 11
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PREZENTUJEMY WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

WYDZIAŁ EDUKACJI
Do zadań wydziału w zakresie 

os'wiaty i wychowania przedszkol
nego należy prowadzenie spraw 
związanych z realizacją uchwał 
Rady Miasta dot. zakładania, utrzy
mania, bądź likwidacji samorządo
wych szkół podstawowych i przed
szkoli oraz realizacja uchwał zwią
zanych z tworzeniem - za zgodą ku
ratora - filii szkół, bądź łączenia 
szkół w zespoły i rozwiązywanie ta
kich zespołów.

Wydział nadzoruje również spra
wy związane z zapewnieniem samo
rządowym szkołom i przedszkolom 
odpowiednich warunków do pełnej 
realizacji programu nauczania i wy
chowania. Realizuje prawo do rocz
nego przygotowania przedszkolne
go dzieci, współdziałając w tym za-

PODATKI...
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 10

- stawka ustalona przez Min. Fin.: 2 gr,
- stawka ustalona przez RM: 1 gr,
- wysokos'ć ulgi: 50%.

Podatek rolny oraz podatek od nie
ruchomości jest wymierzany w for
mie decyzji podatkowych przez Wy
dział Budżetu i Finansów Urzędu 
Miejskiego, natomiast osoby prawne 
mają obowiązek składać deklaracje 
podatkowe samodzielnie, bez we
zwania.

Ponadto wszyscy podatnicy są obo
wiązani do informowania organu po
datkowego o zmianach, jakie nastą
piły w zakresie opodatkowywanych 
nieruchomości, w ciągu 14 dni od 
wystąpienia zmian. 

kresie z dyrekcjami szkół podstawo
wych i przedszkoli.

Organizuje dowożenie dzieci do 
szkół i opiekę w czasie przewozu, 
gdy droga dziecka do szkoły prze
kracza 3 km w przypadku uczniów 
klas I-IV lub 4 km w przypadku 
uczniów klas V-VIII, gdy nie ma 
możliwości korzystania z komunika
cji publicznej.

Wydział przekazuje także dyrek
torom szkół informacje ewidencyj
ne o aktualnym stanie bądź zmia
nach w ewidencji dzieci w wieku od 
3 do 15 lat. Wykonuje ponadto za
lecenia kuratorium, wynikające z 
nadzoru pedagogicznego nad samo
rządowymi szkołami podstawowymi 
i przedszkolami.

Prowadzi sprawy związane z rea
lizacją uchwal Zarządu Miasta do
tyczących powoływania bądź odwo
ływania dyrektorów samorządo
wych szkół i przedszkoli, organizu
jąc konkursy w celu wyłonienia kan
dydata na stanowisko dyrektora i za
łatwiając sprawy związane z powo
ływaniem komisji konkursowej, 
określając regulamin jej pracy oraz 
zapewniając obsługę techniczną.

Jeśli uchwała rady pedagogicznej 
szkoły lub przedszkola jest niezgod
na z przepisami prawa, poprzez wy
dział przechodzą sprawy związane z 
wstrzymywaniem przez dyrektora 
szkoły, bądź innej placówki oświa
towej, takiej uchwały. Przekazuje 
także, celem zatwierdzenia, Zarzą
dowi Miasta roczne arkusze organi
zacji szkoły i przedszkola, wraz ze 
swoją opinią.

Wydział Edukacji ustala także po
trzeby w zakresie remontów samo
rządowych placówek oświatowych, 
organizuje przetargi na wykonanie 
prac remontowych i dokonuje od
bioru tych prac. Prowadzi także 
nadzór nad zabezpieczeniem obiek
tów szkolnych i przedszkoli. Przy
gotowuje regulaminy przyznawania 
przez Radę Miasta, Zarząd Miasta 
bądź Prezydenta Miasta stypendiów 
fundowanych dla uczniów szkół 
podstawowych oraz przygotowuje 
regulaminy konkursów ogłaszanych 
przez Zarząd Miasta - np. na najlep
szą szkołę samorządową.

Wydział Edukacji prowadzi także 
zadania własne w zakresie zdrowia, 
do których należy prowadzenie 
spraw związanych z realizacją uch
wał Rady Miasta dot. zakładania, 
utrzymywania bądź likwidacji żłob
ków i grup żłobkowych. Współdzia
ła z Państwową Inspekcją Sanitarną 
oraz zakładami społecznej służby 
zdrowia, zwłaszcza w przypadkach 
zachorowań na choroby zakaźne. 
Współpracuje również z komisjami 
Rady Miasta, przede wszystkim z 
Komisją Oświaty, Wychowania, 
Kultury i Sportu, Komisją Zdrowia 
i Ochrony Środowiska, a także z 
Komisją Rady Miasta ds. Wychowa
nia w Trzeźwości i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi oraz Porządku Pu
blicznego.

Do innych zadań własnych należy 
prowadzenie spraw wynikających z 
ustawy „Karta Nauczyciela”.

Naczelnikiem Wydziału Edukacji 
jest Zygmunt Kiciński.

TARNOBRZESKI T.ti f Samorządową
wydawany przez Zarząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 4, tel. 22-16-85. 
Druk: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Wiejska 68, tel. 23-45-56.

Skład i opracowanie materiałów: Leszek Leżoń.
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ZAKŁAD INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWYCH I ZABEZPIECZEŃ

39-400 TARNOBRZEG, ul. Kard. Wyszyńskiego 16/53/56, tel. 22-45-57

PROJEKTUJE i INSTALUJE:

- elektroniczne systemy alarmowe 
(z powiadomieniem tele-radiowym)

- systemy sygnalizacji p. poż.
- ochronę zewnętrzną obiektów 

(budynków, placów składowych)
- systemy telewizji użytkowej
- systemy bezpieczeństwa instalacji 

gazowy ch w kotłowniach 
(z odcięciem dopływu gazu)

- videodomofony

DYSTRYBUCJA i SPRZEDAŻ:

I NAGRODA

PREZYDENTA 
MIASTA TARNOBRZEGA 

w konkursie na najlepszą firmę 
z terenu miasta Tarnobrzega 

blorącą udział 
liliiL W , , X

IV Nadwiślańskich Targach 
„Kooperacja ‘96”

- domowe czujniki gazu i tlenku węgla
- profesjonalne walizki do przenoszenia 
pieniędzy z alarmem (atest Policji)
- zawory odcinające dopływ gazu 
(montaż zestawów)

1Y AUTORYZACJĘ ZAKŁADU ROZWOJU TECHNIKI MIENIA „TECHOM” W WARSZAWIE 
ORAZ ZAKŁADU URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH „GAZOMET” W RAWICZU

buduj z nami !
„budoCOP” S.A.

Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa

39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 6, tel. 22-67-31, fax 22-15-10

TARNOBRZEG

TARNOBRZESKA FABRYKA 
OBRABIAREK

SPÓŁKA AKCYJNA

39-411 TARNOBRZEG UL. SIENKIEWICZA 159

Prowadzimy kompleksową działalność w zakresie 
realizacji robót budowlanych, adaptacyjnych i mo
dernizacyjnych budynków i budowli budownictwa 
przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego.

Oferujemy usługi:
- produkcji pełnego asortymentu typowych i nietypowych 

wyrobów betonowych, żelbetowych, ślusarskich, stolar
skich oraz wszystkich klas betonów z transportem,

- transportowe i ciężkiego sprzętu budowlanego w pełnym 
asortymencie,

- wynajem średniego sprzętu budowlanego oraz typowych 
deskowań U-FORM,

- badania laboratoryjne materiałów budowlanych.
Polecamy również kostkę brukową oraz płytki chodnikowe

Informacje tel. 22-66-01, 22-67-35

Zapraszamy do korzystania z nąszych usług !

----------------------- II NAGRODA

TEL. 23-38-21, 23-40-75 do 77, 23-45-96 FAX 23-45-95

Produkujemy:
• prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych typu PI1M100T
• filtry ciśnieniowe
• siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania z 

tłoczyskiem jednostronnym
• siłowniki bocznikowe - wyrzytniki dwustronnego 

działania z tłoczyskiem jednostronnym
• nożyce gilotynowe NG-3C do cięcia blachy
• uszczelnienia i uszczelki plastyczne do przewodów
• obróbka części maszyn: wałów, łączników, itp.
• koła zębate, koła łańcuchowe i koła modułowe, elementy 

przekładni ślimakowych, koła zębate kątowe o zębach 
prostych m=3 mm max

• odzież roboczą
Zapraszamy do współpracy!

---------------------- III NAGRODA-----------------------
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA w konkursie na najlepszą firmę z terenu miasta 

Tarnobrzega blorącą udział w IV Nadwiślańskich Targach „Kooperacja ‘96”


