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Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny i Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców, które odbyło się w 

dniu 20 lutego 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto 20 lutego 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:20 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

Obecni: 

1. Katarzyna Biel 

2. Marek Cichy 

3. Ryszard Cop 

4. Grzegorz Drwal 

5. Jarosław Drwal 

6. Zbigniew Gniewek  

7. Józef Jamróg 

8. Mieczysław Kłósek 

9. Paweł Kolbusz 

10. Bartosz Łaśko 

11. Wiesława Mitera 

12. Jan Nowak 

13. Mieczysław Nytko 

14. Zbigniew Partyński 

15. Andrzej Prendota 

16. Stanisław Sarad 

17. Andrzej Sępek 

18. Jan Skórka 

19. Henryk Solak 

20. Eugeniusz Wojtarowicz 

21. Dariusz Żurek 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny z dnia 17 grudnia 2018 

r. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców z dnia 18 grudnia 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji do Spraw Rodziny za 2018 rok. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców za 2018 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji do Spraw Rodziny na 2019 rok. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców na 

2019 rok. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy Tarnów. 

9. Sprawy bieżące. 
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Głosowano w sprawie: 
przyjęcia porządku posiedzenia.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

NIEOBECNI (1) 

Jan Skórka 

 

I Informacja na temat planowanych zmian w funkcjonowaniu przedszkola w Zbylitowskiej 

Górze i w Zgłobicach 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o przestawienie zmian, jakie mają być wprowadzone w 

Zgłobicach. 

P. Katarzyna Molek – Prezes Stowarzyszenia Nasze Zgłobice odniosła się do uchwały, którą 

przyjął Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zgłobice. Uchwała dotyczy zmiany w formie 

zarządzania przedszkolem. Dotychczasowo była to umowa o pracę na umowę kontrakt 

menadżerski. Jest to związane z tym, że zgodnie ze statutem przedszkola, dyrektora powołuje 

i odwołuje uchwałą zarząd organu prowadzącego. Chcieli wprowadzić kadencyjność 

dyrektora oraz aby co 5 lat odbywał się konkurs, tak jak to jest powszechne w placówkach 

oświatowych. Chcieli też to dostosować do standardów oświatowych ogólnie panujących. 

Zakładają, że ta kadencyjność pozytywnie wpływa na rozwój placówki. Jest to lepsze niż 

umowa na czas nieokreślony dla dyrektora, bo tak naprawdę do emerytury. Było tutaj 

zatrudnienie na czas nieokreślony właśnie na stanowisku dyrektora. Bardziej by szli w 

kierunku tego, aby dyrektor był (tak jak to jest w placówkach oświatowych) zatrudniony na 

stanowisku nauczyciela na czas nieokreślony, tak żeby ta praca była zapewniona. Natomiast 

na stanowisku dyrektora byłby powoływany właśnie w drodze konkursu. 

Radny Bartosz Łaśko powiedział, że wczoraj w Zgłobicach odbyło się zebranie rodziców z 

członkami zarządu Stowarzyszenie Nasze Zgłobice. Zebranie bardzo owocne jeśli chodzi o 

przebieg i o wnioski jakie zostały wyciągnięte i wnioski do realizacji w formie próśb do 

zarządu. Dyskusja tak jak dzisiaj, przebiegała podobnie. Najpierw pani Prezes przedstawiła te 

zmiany, które maja być. Następnie rodzice po kolei, każdy był dopuszczony do głosu kto 

chciał. Wszyscy odnieśli się do tego. Radny ze swojej strony miał kilka zastrzeżeń do podjęte 

uchwały z racji tego, że jest członkiem Stowarzyszenia i Wiceprzewodniczącym Komisji 

Oświaty. Mieli taką niepisaną umowę, która funkcjonowała do tego roku. Zawsze jeden z 

członków Komisji Rewizyjnej był zapraszany na posiedzenia zarządu. W tej sytuacji, w 

styczniu kiedy była podejmowana uchwała żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie był 

zaproszony na takie posiedzenie. Zostało to odebrane jako takie zachowanie trochę nie w 

porządku wobec pozostałych członków stowarzyszenia i po części w stosunku do rodziców. 

Nikt o takiej planowanej zmianie nie wiedział. Tak naprawdę dowiedzieli się o tym wszyscy 

w grudniu, kiedy pani Dyrektor otrzymała wypowiedzenie z pracy. Uznano, że jest to trochę 
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niestosowne po tym wszystkim co pani Dyrektor zrobiła dla tego przedszkola. Większość 

Radnych już kilkakrotnie była w tym przedszkolu. Oprócz tych informacji, które spływały do 

rady i do Komisji Oświaty, tak naprawdę zawsze były pozytywne i to przedszkole było 

pokazywane jako wzór do naśladowania nie tylko w gminie, ale i trochę szerzej. Złych 

sygnałów nigdy nie mieli. W tej chwili pani Dyrektor otrzymała wypowiedzenie i nie do 

końca wszyscy zgadzają się z argumentami. Przedstawiano to w ten sposób, że skoro jest 

wypowiedzenie, to przede wszystkim powinno to być poprzedzone jakąś wcześniejszą 

dyskusją czy z członkami stowarzyszenia i przede wszystkim z panią Dyrektor, ponieważ ją 

to najbardziej dotyczyło. Tej rozmowy zabrakło. Tutaj rozmowa została zamknięta do 4 osób 

z zarządu. Kolejną rzeczą, do której Radny odniósł się, to jest sposób w jaki ta umowa ma być 

podpisywana. Mowa jest o podpisaniu jednej umowy o pracę jako nauczyciela, ale pani 

Dyrektor teraz ma tylko 3 godziny i przy obłożeniu obowiązkami jakie ma, tych godzin 

zapewne więcej mieć nie będzie. A pozostała większa część jej obowiązków wynikających 

głównie z umowy, będzie przede wszystkim na umowę zlecenie. Czyli mowa jest o umowie, 

gdzie teraz wszyscy dążą, aby od niej odchodzić. Chcą, aby od strony prawnej, formalnej ta 

praca, którą pani Dyrektor włożyła, wchodziła do gołych ścian, gdzie nabór rozpoczynał się w 

sytuacji kiedy inne okoliczne przedszkola zakończyły ten nabór i otwierała z dwoma, 

niepełnymi grupami. W sposób naprawdę bardzo pozytywny to rozwinęła. W ubiegłym 

tygodniu osobiście jako rodzic cały czas wskazuje na to, aby tak naprawdę jeśli chodzi o 

rodziców, to jest niewielki odsetek osób, które tak naprawdę nie podpisały poparcia dla pani 

Dyrektor. Jest bardzo duża część osób, która zdecydowanie popiera. Ludzie pytają się gdzie 

mogą się jeszcze podpisać i co mogą jeszcze zrobić. Tego tutaj zabrakło. Jako członek 

stowarzyszenia, zawsze wychodził z założenia, że jednak jawność i przejrzystość swoich 

działań, tak samo jak był członkiem zarządu straży pożarnej, uważał, że to jest to co buduje, 

co scala taką organizację czyli tą jawność.  

Pani Katarzyna Molek powiedziała, że od razu informowali panią Dyrektor o tym, że chcą, 

żeby przystąpiła do konkursu i to nie jest wyrzucenie pani Dyrektor. Gdyby chcieli się 

rzeczywiście trzymać przepisów i tego co leży w ich kompetencjach jeżeli chodzi o organ 

prowadzący odnośnie powołania i odwołania dyrektora, to mogli zamknąć się do tego, że 

jedynie uchwałą powołują, odwołują dyrektora. Natomiast wychodzą tutaj jak najbardziej 

naprzeciw, ponieważ chcą, żeby była konkursowa komisja, w której swoje miejsce zajmą 

przedstawiciele rodziców, kadry pracujące, organu prowadzącego czy nawet Urzędu Gminy. 

Są jak najbardziej otwarci i nie zamykają się do 4 osób.  

P. Grzegorz Drwal – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców powiedział, że w związku z tym, że jest wiele punktów, żeby nie dyskutować 

tutaj na temat wewnętrznych spraw stowarzyszenia, bo to jest sprawa wewnętrzna 

Stowarzyszenie „Nasze Zgłobice”. P. Przewodniczący chciał, aby wszyscy poznali jakie są 

plany, ponieważ jak zauważył z odbieranych telefonów, z rozmów, brak informacji 

doprowadził do tego, że urosło mnóstwo różnego rodzaju informacji nieprawdziwych na ten 

temat. W związku z czym zaproszono panią Prezes i panią Dyrektor, żeby Radni poznali 

jakby istotę tych zmian. Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi 

Radnego Bartosza Łaśki i powiedział, że wczorajsze spotkanie pomimo emocji było 

prowadzone w atmosferze merytorycznej dyskusji. Uważa, że członkowie zarządu zapoznali 

się z opinią rodziców i z tego co zostało ustalone, wypracują rozwiązanie i zaproponują to 

rozwiązanie. Nie wie jakie ono będzie, ale to jest sprawa członków stowarzyszenia, zarządu.  

Radny Józef Jamróg zapytał panią Prezes, w którym miejscu w statucie jest zapis o 

kadencyjności tego stanowiska, jakie jest stanowisko pani Dyrektor. Pani Dyrektor otrzymuje 
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umowę na czas nieokreślony. Poprosił o zacytowanie kto odwołuje panią Dyrektor, bo tego w 

statucie też nie znalazł. Jest tylko informacja kto powołuje. Nadmienił, że wczoraj zostało 

wypracowane w stosunku do rodziców takie sformułowanie, że popracują nad dobrym i 

słusznym rozwiązaniem. Uważa, że ta kadencyjność, o której mowa będzie trzeba zmienić w 

statucie, ale żeby to zafunkcjonowało, to żeby nie cofać się do tyłu, to powinno to być od tego 

momentu 5 lat do przodu. I dopiero po tych 5 latach powinno być ogłaszanie konkursu. 

Jeszcze raz zapytał, gdzie jest w statucie zapisane o kadencyjności pani Dyrektor? 

P. Prezes Stowarzyszenia Nasze Zgłobice odpowiedziała, że w § 12 pkt 4 gdzie jest dokładny 

zapis: dyrektor może zostać powołany i odwołany uchwałą zarządu organu prowadzącego. W 

statucie stowarzyszenia również jest zapis, że do kompetencji zarządu należy powoływanie 

dyrektora. Jeśli chodzi o kadencyjność to jest ta zmiana, którą właśnie chcą wprowadzić.  

Radny Józef Jamróg powiedział, że nie można czegoś takiego wprowadzać nie mając jeszcze 

zmiany w statucie. To jest podstawa funkcjonowania stowarzyszenia, jaki statut istnieje dla 

przedszkola. Nie ma tego. Będzie poprawiany statut cofając się do tyłu? Powiedział, że to są 

jakieś nieporozumienia, a dla niego bardzo ważne rzeczy.  

Pani Prezes odpowiedziała, że okres wypowiedzenia, który obowiązuje panią dyrektor jest 3 

miesięczny. Zakładają, że konkurs odbędzie się w kwietniu. Jest uchwała, w której jest mowa, 

że została zobowiązana do opracowania takiego regulaminu konkursu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że dobrze by było, gdyby poprzestano na tych 

uzgodnieniach wczorajszego spotkania. Cały zarząd zobowiązał się do podjęcia pewnych 

kroków i to zostało zaakceptowane przez wszystkich uczestników tego spotkania. Trzeba 

teraz poczekać na rozstrzygnięcia.  

P. Grzegorz Kozioł – Wójt Gminy Tarnów powiedział, że nie jemu negować pewne 

zachowania czy sposób prowadzenia komisji. Uważa, że zaproszenie dzisiaj pani Prezes jest 

niepotrzebne. Wójt powiedział, że nie jest dla niego to nowa sprawa. Zapoznał się z sytuacją, 

jak się dowiedział co tam się dzieje. Wysłuchał informacji od zarządu.  W zasadzie gmina jest 

właścicielem obiektu i to gmina dała do prowadzenia stowarzyszeniu tak ważny obiekt jak 

przedszkole. W związku z tym słuchając informacji, poprosił o wyjaśnienie co się dzieje. Z 

uzyskanych informacji były dla niego normalne, przekonujące, rozsądne i logiczne. Chodzi tu 

o to, że organ prowadzący, który jest wybrany zgodnie z prawem, który funkcjonuje i jeżeli 

coś jest nie tak, to na to są instytucje, żeby to sprawdzić, robi to co uznał za dobre i stosowne. 

Co uznał? Uznał, że umowa o pracę, która była zawarta kilka lat temu ma wady. Wady 

polegają na tym, że umowa o pracę nie została zawarta na nauczyciela, tak jak to jest w 

obiektach oświatowych. Nadmienił, że w obiektach oświatowych przyjmowani są na umowę 

dla nauczyciela, a potem powołuje się dyrektora w formie konkursu. Konkurs jest co 4 czy 5 

lat. Komisja wybiera. Tak to funkcjonuje. Umowa o pracę na tzw. zawód dyrektor nie ma 

czegoś takiego. Teraz chcą to zmienić, żeby pani Dyrektor była przyjęta jako nauczyciel, 

później w drodze konkursu, żeby była wybrana. Rozumie, że jest przygotowana uchwała, 

żeby to zrobić. Konkurs odbędzie się za 2, 3 miesiące. Zgodnie z prawem zarząd miał prawo 

to zrobić. I to robi. To się stało i zostało to ogłoszone. Następnie dzieje się jakiś 

niezrozumiały ruch, presja na zarząd, że dyrektor tyle robił. Wójt nadmienił, że obecna pani 

Dyrektor Przedszkola w Zgłobicach jest dobrym dyrektorem. Nikt nie neguje pani Dyrektor. 

Zapytał czy ktokolwiek zanegował działanie danej osoby. Następnie powiedział, że 

dyrektorzy placówek w gminie startują w konkursie co 5 lat. Jest to rzecz normalna. Teraz 

wokół tego próbuje się robić atmosferę jakąś dziwną i robi się emocje, które źle działają na 
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środowisko. Działają na szkodę wszystkich. A teraz to jest jeszcze podkręca, zapraszana jest 

osoba, która tłumaczy się z tego i nie wie po co. Nie można zanegować, że spłyca się 

dyskusję do 5 minut, bo nie ma czasu. Wójt powiedział, że trzeba to wszystko wyjaśnić i 

sprawę uspokoić. Wójt powiedział, że uspokaja sprawę pod względem organu gminy nie ma 

żadnych negacji ani żadnych podstaw, żeby przedszkole działało źle. Gmina też nie może 

ingerować i nie będzie ingerowała w statutowe organy zarządu, które chcą według swojej 

wiedzy coś polepszyć, zrobić rzecz normalną. Uważa, że te emocje należy wyciszyć. 

Następnie Wójt powiedział, że musi to powiedzieć, że w emocjach dzieją się różne rzeczy, 

nieraz nieprzyjazne i krzywdzące osoby. Powiedział, że pamięta sytuację sprzed 2-3 lat kiedy 

presja była, że coś może być nie tak, pamięta zebrania wiejskie, pamięta sposób 

„rozstrzeliwania” pani Dyrektor (dot. Przedszkola w Zbylitowskiej Górze), tłumy nagabujące, 

Wójt był jedyną osobą, która potrafiła wstać i bronić idei i prowadzenia działania. Dwa lata 

później sytuacja jest zupełnie odwrotna, odmieniona. Tak działają emocje, nie można poddać 

się emocjom. Zapytał panią Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w 

Zbylitowskiej Górze czy tak było. 

P. Małgorzata Simajchel – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w 

Zbylitowskiej Górze potwierdziła, że tak było.  

Kontynuując Wójt powiedział, że proponuje, żeby nie podlegać emocją i jeżeli jest coś 

niezgodne z prawem, to zostanie to sprawdzone i zanegują, a jeżeli jest zgodne z prawem, to 

nie należy przeszkadzać. Powiedział, żeby nie podkręcać niepotrzebnie atmosferę w 

Zgłobicach. Następnie Wójt wspomniał, że na początku powiedział o tym, że działa bez 

zarzutu. Nadmienił, że wystąpił na piśmie do pani Prezes Katarzyny Molek. Powiedział, że 

doszły do niego informacje od mieszkańców, rodziców, że pracownicy przedszkola, 

nauczyciele, opiekunowie informują rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci 5 i 6 letnie, 

że jest duże prawdopodobieństwo, że nie będą przyjmowane. Są odsyłane do innych 

przedszkoli. Taką informację pozyskał od rodziców, przekazał na piśmie do pani Prezes z 

prośbą ustosunkowania się do tej sytuacji. Jeżeli okaże się, że nauczyciele przekazują 

mieszkańcom Zgłobic, którzy przychodzą zapisywać swoje 5 i 6 letnie dzieci, że nie będą 

przyjęte do tego przedszkola i żeby szukały miejsca gdzie indziej, jest to powód do 

wypowiedzenia umowy odnośnie prowadzenia przedszkola przez Stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie wzięło w sieć placówki ogólnogminne i ma prowadzić system ogólnogminny. 

Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko 5, 6 –letnie ze Zgłobic nie było przyjęte. Jest to 

wbrew polityce oświatowej i gminnej. Zakłada, że to były jakieś niedomówienia. Poprosił o 

wyjaśnienie tej sytuacji.   

Przewodniczący Komisji Oświaty odniósł się do słów Wójta mówiąc, że zaproszenie pani 

Prezes na posiedzenie komisji uważa za zasadne, choćby po to, aby radni usłyszeli takie 

wyjaśnienia jakie pojawiły się. Po drugie, to Wójt zawsze apelował o to, aby wyjaśniać 

wszelkie wątpliwości. Stara się to robić. Po trzecie sprawę zaproszenia pani Prezes uzgadniał 

z panią Przewodniczącą Rady. To nie była jego decyzja indywidualna. Zresztą tak samo jak w 

przypadku pani Dyrektor ze Zbylitowskiej Góry. Powiedział, że zawsze uważał i dalej będzie 

uważał, że wyjaśnienie spraw, przedstawienie opinii, argumentów służy wyjaśnieniu 

wszelkich spraw  i wygaszeniu emocji. Im mniej jest informacji, im więcej jest domysłów, 

tym większa szansa na to, że te różnego rodzaju niepotrzebne sytuacje będą miały miejsce. 

Dlatego ze zdziwieniem przyjmuje tę krytykę, ponieważ zawsze zapraszano dyrektorów 

szkół, przedszkoli. Zawsze kiedy były jakiekolwiek wątpliwości, to o nich tutaj właśnie 

rozmawiano, w tym gronie po to, aby Radni wiedzieli jakie są plany. Czyli jeżeli są jakieś 

problemy, to żeby nie było domysłów, plotek, wątpliwości.  
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Radny Bartosz Łaśko podziękował p. Grzegorzowi Drwalowi – Przewodniczącemu Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców za to, że wziął udział we wczorajszym 

zebraniu. Tak samo p. Przewodniczący angażuje się w zebrania dotyczące zmiany w 

Zbylitowskiej Górze. Uważa, że staje na wysokości zadania i spełnia swoje obowiązki 

wynikające właśnie z tego, że jest Przewodniczącym. Za to podziękował. Podziękował 

również za to, że wczoraj i jednej i drugiej stronie (zarządowi i rodzicom) wyjaśnił wiele 

kwestii. Wydaje mu się, że wiele informacji, które może były błędne, zostały wyjaśniane. 

Następnie zwrócił się do pani Prezes i powiedział, że może potwierdzi, że wczorajsze 

zebranie było prowadzone w spokojnej atmosferze, że presja nie była wywierana na 

rodziców. Emocje może były na dość wysokim poziomie, ale wszystko było w sposób 

kulturalny przekazywane. Powiedział, że tutaj chyba pierwszy raz słyszą od pana Wójta, że 

coś zostanie wypowiedziane. Zwrócił się do Wójta i powiedział, że jeżeli coś dobrze 

funkcjonuje, to takie słowa w tej chwili są niepotrzebne. Trzeba spokojnie w tej chwili 

podejść i wyjaśnić, tak jak p. Przewodniczący mówi. Po to są pewne osoby zapraszane na 

komisje. Po to jest dyskusja w tej chwili, żeby te presje wszystkie rozwiać. Następnie Radny 

powiedział, że chciałby jeszcze odnieść się do jednej kwestii, która była wczoraj poddawana 

pod dyskusję na wczorajszym zebraniu. Jeżeli ktoś zobaczył, że są jakieś błędy w umowie, 

chociaż wczoraj te błędy prawne ciężko było wskazać, to przecież są inne sposoby niż 

wypowiedzenie. To jaki został wystosowany wniosek od rodziców, to przy obu 

wypowiedzeniach leżała już umowa, która przedłuża możliwość pracy przez panią Dyrektor, 

druga możliwość to jest taka, że wejdzie podpisana umowa, w  której dopiero zostanie 

zawarta kadencyjność. To jest to o czym mówił Radny Józef Jamróg, żeby nie było tego 

działania wstecz. Tak samo było teraz z kadencyjnością burmistrzów, wójtów. Powiedział, że 

były pogłoski, że to wszystko będzie działało do tyłu. Partia rządząca tak to przyjęła, że 

będzie to od tych wyborów. Tak samo powinno to wyglądać tutaj w Zgłobicach.  

Wójt powiedział, żeby Radny nie uciekał od problemów. Ponownie Wójt powtórzył, że 

doszły do niego informacje, że dzieci 6 letnie w przedszkolu w Zgłobicach nie będą przyjęte. 

Do wójta przychodzą mieszkańcy w tej sprawie. Przedszkole zostało prowadzone po to, aby 

realizować system edukacyjny, wychowawczy. Wójt chciałby usłyszeć to co powiedział na 

początku, czy prawdą jest to, że pracownicy przedszkola, nauczyciele, że dzieci mogą nie być 

przyjęte do przedszkola (5 i 6 letnie). Powiedział, żeby tego nie unikać, bo to jest sedno 

sprawy.  

Radny Bartosz Łaśko powiedział, że nie może wypowiadać się w imieniu pracowników 

przedszkola, ani o informacji jakie przekazują, bo nie ma takiej wiedzy. Skoro ktoś 

przychodzi do przedszkola i chce zapisać 5 czy 6 latka, to musi się liczyć z tym, że te grupy 

będą pełne. Teraz nie rozumie czy trzeba zlikwidować grupę dzieci młodszych, żeby można 

było utworzyć dodatkową grupę. To jest teoria. W tej kwestii należałoby porozmawiać z p. 

Dyrektor, żeby przedstawiła jakie w tej chwili jest obłożenie w starszych grupach.  

Radny Paweł Kolbusz zapytał na jakich umowach pracują dyrektorzy czy osoby prowadzące 

pozostałe przedszkola, szkoły niepubliczne?  

Wójt odpowiedział, że w Koszycach Wielkich jest powierzenie jednoosobowe, w Tarnowcu 

jest powierzenie stowarzyszeniu, w Zawadzie jest powierzenie jednoosobowe, w Łękawce 

jest powierzenie jednoosobowe. Umowa jest czasowa, na czas określony obiektu. W 

Zbylitowskiej Górze jest okres powierzenia jednoosobowo, czasowo. Określa się to czasowo 

na czas przejęcia obiektu. Jest to z reguły 5 czy 6 lat. W przypadku Zbylitowskiej Góry było 
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to 5 lat. Czyli każde nawet jednoosobowe prowadzenie jest uwarunkowane okresem, czyli nie 

ma na czas nieokreślony. 

Radny Józef Jamróg powiedział, że ma takie stwierdzenia, że nie stoją ponad prawem, bo jest 

jeszcze statut, który jednoznacznie określił i nie ma w nim zapisu o kadencyjności dyrektora. 

Jeżeli go zawrzą, to będzie można mówić o konkursach. Teraz na jakiej podstawie będą ten 

konkurs organizować? Zgodnie ze statutem? Radny powiedział, że bazują na statucie, to jest 

działanie stowarzyszenia i przedszkola.  

Wójt powiedział, że trzeba to wyjaśnić do końca. Wójt powiedział, że zauważył, że chodzi tu 

o to, że zarząd uznał, że należy zmienić umowę i wprowadzić kadencyjność tak jak jest 

wszędzie. Natomiast pani Dyrektor czy część rodziców uważa, że nie powinno tego konkursu 

być, tylko powinno to tak być jak jest do tej pory. Według Wójta o to właśnie chodzi. Tutaj 

nikt nie powiedział innej rzeczy, jak tylko, że za dwa miesiąc będzie konkurs i każdy w tym 

konkursie może stanąć i go wygrać i wprowadzić normalność sytuacji. A druga strona, która 

protestuje uważa, że może tego konkursu nie powinno być, tylko powinno być tak jak do tej 

pory czyli z umową do końca życia.  

Radny Grzegorz Drwal powiedział, że będąc wczoraj na tym spotkaniu nie zauważył takiego 

warunku jakby kategorycznego ze strony rodziców, to tu bardziej chodziło o pewien styl 

przeprowadzenia tej zmiany niż o samo wypowiedzenie. Radny powiedział, że nawet w 

rozmowach takich nieoficjalnych, wielu rodziców wypowiadało się w taki sposób, że to nie 

chodziło o to, że jest taki projekt, tylko chodziło o styl. Być może należało się porozumieć w 

większym gronie i być może również z panią Dyrektor i przedstawić to w sposób taki 

spokojny, a nie tak, że rano dyrektor dostaje gotowy papier z wypowiedzeniem, bo budzi to 

pewne takie rozgoryczenie ze strony dyrektora. Wracając jeszcze do tej wypowiedzi, Radny 

uważa, że porównanie tej komisji do komisji śledczej jest wysoce niestosowne, bo nigdy nie 

zachowywali się w taki sposób. Radny powiedział, że przypomina sobie te komisje, które 

były związane z przekształceniami i nie słyszał pod swoim adresem takiego zarzutu, że 

prowadzi te komisje w sposób jednostronny, że prowadzi je w sposób taki, który by narzucał 

jakąś jego wolę, czy czyjąś wolę. Uważa, że jeżeli członkowie komisji będą mieli wątpliwości 

to go odwołają z tej funkcji i będzie osoba, która będzie to prowadziła to w dużo lepszy 

sposób niż obecnie.  

P. Sławomir Wojtasik – Zastępca Wójta powiedział, że kiedy zaczynali tworzyć wspólnie 

stowarzyszenie, to przejął na siebie obowiązek od samego początku, żeby to zarejestrować, w 

jakiś sposób to ogarnąć, a przede wszystkim zgromadzić wokół tego stowarzyszenia osoby 

wyłącznie ze Zgłobic. Miały one swoim indywidualnym potencjałem być taką wzorcową do 

naśladownaia w innych miejscowościach. Zastępca powiedział, że przez pewien czas miał 

zapał, gorliwość. Udało się zawrzeć szybko porozumienia z innymi organizacjami, powstały 

kursy komputerowe w szkole. Zaangażowano seniorów i również takim wyzwaniem było 

podprowadzenie przedszkola. Przedszkole w tej sferze materialnej od samego początku nie 

budziło zastrzeżeń, zarzutów, wręcz przeciwnie wykazywano nieraz, że było ono ponad 

standardowe, pewnie ponad przeciętne środki były asygnowane i ta sfera materialna, która 

została stworzona jest do dzisiaj w górnym pułapie tych najlepszych przedszkoli nie tylko na 

terenie gminy. Gdzieś po drodze zapał, entuzjazm, misja została zatracona. Idea była taka, 

żeby stowarzyszenie, które skupia ludzi ze Zgłobic, miało swoich reprezentantów. Ci 

reprezentanci będą decydować o tym jak to przedszkole będzie funkcjonować, a nie wójt czy 

kierownictwo. Zastępca powiedział, że pamięta pierwszy konkurs, gdzie były emocje, 

zachęty, podpowiedzi. Później była formalna i nieformalna daleko idąca pomoc, żeby to 
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przedszkole zaczęło się szybko rozwijać i funkcjonować. Uważa, że to pani Dyrektor pamięta 

i te osoby, które były związane z tym przedszkolem również. To było pozytywne i 

entuzjastyczne. Zapytał jaka może być lepsza reprezentacja? Jednoosobowa? Odpowiedział, 

że nie. Wydaje się, że tak jak w Tarnowcu, tak i w Zgłobicach, stanowili taką awangardę w 

dobrym tego słowa znaczeniu. Nie udało się w innych miejscowościach, ale są możliwe inne 

formy. Gdzieś coś w którymś momencie pokręciło się. Dla niego taką osobistą i ma nadzieję, 

że ostatnią porażką związaną z przygodą pt. Stowarzyszenie, to były niestety te wybory, gdzie 

nie zostały zachowane żadne standardy, żaden styl, o którym wspomniał Radny Grzegorz 

Drwal i nie może się do tego nie odnieść, ale w jednej sytuacji te standardy podnoszą wysoko 

(jawność, przejrzystość, transparentność), a w innych sytuacjach spośród siebie, spośród 

kolegów ze Zgłobic wyrzucają się. Takie zdarzenie miało miejsce. Nie forma odwoływania, 

tylko forma stylu w jaki to sposób zostało zrobione. Jest to do dzisiaj nieakceptowalne dla 

zastępcy. Nie chciałby stracić kolegów, przyjaciół, ale nie jest w stanie udawać, że nie ma z 

tym problemu. Dla zastępcy to była pewnego rodzaju trauma, bo i koledzy ze Zgłobic i z 

pracy w sposób takiego zaskoczenia jeden drugiemu sprawił pewnego rodzaju życiowy 

zawód. Zastępca powiedział, że chce dzisiaj o tym wspomnieć, że dzisiaj nie ma takiej trudnej 

sytuacji i nie może się ta sprawa ciągnąć za nimi. Jest przedszkole, jest stowarzyszenie i 

powinno ono dalej prowadzić. Powinny być wprowadzone zasady transparentne co do 

wyłaniania również dyrektora. A osoby, które w przestrzeni życiowej zetknęły się z firmami 

prywatnymi, korporacjami, wiedzą jak daleko odbiega praca w instytucjach państwowych, 

gminnych, samorządowych od rzeczywistości, która otacza większość polskiego 

społeczeństwa.  W korporacjach, w firmach dużych, prywatnych nie ma skrupułów, nie ma 

niuansów, jest produkt. Tam człowiek nie funkcjonuje, jest tylko numerem statystycznym. 

Powiedział, żeby starać się docenić, że jest taka możliwość, że mogą w takiej przestrzeni 

funkcjonować i aby starali się, aby te wszystkie czekające w przyszłości życiowe wybory 

dokonywać z pewnego rodzaju przyzwoitością. O to zaapelował. Powiedział, że życzy 

władzom, które zostały wybrane przez mieszkańców Zgłobic, żeby to stowarzyszenie 

prowadziły do sukcesu i dla rozwoju przedszkola i Zgłobic. 

P. Katarzyna Molek odniosła się do wypowiedzi pana Wójta i powiedziała, że jest też 

pracownikiem przedszkola. Rzeczywiście przed samą rekrutacją zostali w ten sposób 

poinstruowani przez panią Dyrektor, że mają pytać przy przyjmowaniu dokumentacji w jakim 

wieku jest dziecka. Jeżeli jest to 5 lub 6 latek to maja informować że jest bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że jednak nie dostanie się do Przedszkola w Zgłobicach i żeby rodzice 

składali podania do innych, sąsiednich przedszkoli, że są publiczne przedszkola też w gminie. 

Ze strony pani Dyrektor był taki argument, że nie obowiązuje ich rejonizacja, więc nie mają 

obowiązku przyjmowania dzieci nawet ze Zgłobic. P. Dyrektor zgłosiła wcześniej taką 

propozycję, aby rozważyć z zarządem zmianę statutu przedszkola. Obecny statut przedszkola 

przewiduje oddziały 25 – 28 osobowe, było to nawet zwiększone na potrzeby projektu 

rozbudowy przedszkola, który był składany z programów unijnych. Mowa była o powrocie, 

jeżeli ten projekt nie przejdzie, to wracają do oddziałów 25 osobowych. Sale nie są 

dostosowane do tego, aby tak duża liczba dzieci mogła przebywać w tych salach i aby mogły 

odbywać się zajęcia dla tak dużej grupy. Teraz pani Dyrektor wystąpiła z propozycją, aby ten 

oddział zerówkowy był 30 osobowy. Związane jest to z tym, że obecnie przedszkole będą 

opuszczały dwie grupy 6 latków. Jedna jest to grupa ogólnodostępna i są to same 6 latki, 

druga grupa jest to oddział integracyjny.  Z tego oddziału integracyjnego zostaje 5 dzieci. Jest 

to troje 5 latków i 2 dzieci niepełnosprawnych. Natomiast oddział zerówkowy, który miałby 

być z obecnych jeszcze na ten czas 5 latków, a który ma stać się zerówką od września, jest to 

oddział 25 osobowy i do tego oddziału miały by być dołączone te dzieci, które zostają z tego 

jednego oddziału, który obecnie będzie wychodził i miała to być grupa dzieci 30 osobowa. 
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Natomiast pani Dyrektor rzeczywiście prosiła, aby instruować rodziców, że nie będą 

przyjmować. Wczoraj padła propozycja radnego, że jeżeli tych dzieci będzie więcej, to można 

by otworzyć zerówkę przy szkole. Tylko pytanie jest który z rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola zdecyduje się posłać dziecko do szkoły, żeby tą zerówkę w przedszkolu 

odciążyć. Następnie pani Prezes powiedziała, że też muszą myśleć o najbliższym 

społeczeństwie i nie mogą sobie pozwolić na to, aby ludzie ze Zgłobic wypominali to, że nie 

przyjmują dzieci ze Zgłobic. Uważa, że powinni nie tylko skupić się na swoim najbliższym 

środowisku jakim jest przedszkole teraz, ale też muszą patrzeć na szkołę. Jeżeli te dzieci nie 

zostaną przyjęte teraz do przedszkola w Zgłobicach, to jest obawa, że one mogą już do szkoły 

w Zgłobicach nie wrócić. Taka jest ich główna obawa oraz warunki lokalowe, które są. 

Wczoraj padła propozycja rozbudowy, ale tu już chodzi o samą wielkość sal, których w tym 

momencie nie powiększą. Pracują z dziećmi i nauczyciele naprawdę obawiają się tego jak ta 

praca będzie wyglądać. Jest to ostatni rok, bardzo ważny dla dzieci, bo przygotowujący do 

podjęcia nauki w szkole i powinny te dzieci mieć jak najlepsze warunki do tego rozwoju. P. 

Prezes powiedziała, że zobaczą co przyniesie rekrutacja, a co pokażą dokumenty, ile 

faktycznie tych dzieci będzie. Na razie nie podjęli decyzji o zmianie tego statutu, ponieważ 

uważają, ze mają jeszcze ewentualnie 3 tygodnie czasu na zmiany po zakończeniu 

przyjmowaniu dokumentów, do ogłoszenia wyników.  

Wójt powiedział, że taka informacja, jaką otrzymali mieszkańcy, że w przedszkolu są dzieci 

spoza gminy, a są, i są odmowy przyjęcia 5, 6 latków, to prosi, aby nie szukać 

usprawiedliwień, bo każdy powiedziałby w danej miejscowości, że jest to skandal. Każdy 

dyrektor prowadzi politykę gminną. Wspomniał, że kiedyś była mowa o obniżeniach liczby 

dzieci w klasach, żeby było ich mniej. Teraz zostało złożone zarządzenie, o 25 dzieci w I 

klasie, w oddziale, a w klasach VIII schodzą z 31 do 28. Słyszy się, żeby te małe dzieciątka 3, 

4 letnie były w grupach 30 osobowych? Taka jest propozycja? Wójt zapytał w kogo to 

uderzy?  Wójt powiedział, że chciał pokazać jaka jest sytuacja i jaki jest problem. Następnie 

zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców i powiedział, że jeżeli czuje się urażony, to Wójt przeprosił za to. Wójt 

powiedział, że jego idea była taka, że to co się dzieje w Zgłobicach i w stowarzyszeniu, to nie 

jest żaden problem. Jest normalna sytuacja, konkurs unormowanej sytuacji. Boi się, że zostaje 

coś nakręcane, żeby coś się działo, co zaszkodzi tylko środowisku. Taka była sugestia Wójta. 

Radny Grzegorz Drwal  powiedział, że wczoraj po zebraniu rozmawiał z panią Dyrektor i z 

panią Prezes na temat możliwych rozwiązań. Są możliwe rozwiązania, które będą szły w 

kierunku takim, aby zrealizować ten pomysł, i żeby można było w jakiś sposób cywilizowany 

z tej sytuacji wybrnąć i to jest możliwe. Jeśli chodzi o emocje, to Radny jest zdania już od 

dawna, że jeżeli będą cokolwiek robić w taki sposób, że nie będzie pełnej informacji choćby 

wśród Radnych i Sołtysów, to zawsze będą wątpliwości, doszukiwanie się pewnego rodzaju 

drugiego, trzeciego dna. Zawsze stoi na takim stanowisku, żeby wszystkie wątpliwości 

wyjaśniać. Stąd jego obecność na jednym i drugim zebraniu w  Zbylitowskiej Górze, w 

Zgłobicach. To nie jest tak, że to są zawsze przyjemne sytuacje itd. Chciałby zwrócić uwagę 

wszystkim obecnym na komisji, również pracownikom gminy i Wójtowi, że nie są 

postrzegani jako pojedynczy radni na tych spotkaniach. Generalnie jeżeli są formułowane 

zarzuty, to mówi się o samorządzie, o radnych, itd.  

Radny Bartosz Łaśko powiedział, że w momencie kiedy zostało otworzone przedszkole i w 

kolejnych dwóch latach, cały czas było dopingowanie pani Dyrektor i zwracanie uwagi na to, 

że jest dobrym dyrektorem i sobie poradzi. To się przekładało na to, aby zachęcać do jak 

największego naboru. Tak naprawdę teraz jest końcówka jak największego zaangażowania, 



10 
 

kiedy wszyscy chcieli, żeby jak najwięcej dzieci było, żeby to przedszkole funkcjonowało. To 

jest właśnie pokłosiem tego. W Tarnowcu, gdzie na podobnych zasadach działa przedszkole, 

przedszkole stało się niepubliczne w momencie kiedy już funkcjonowało, miało ułożone te 

grupy, a w Zgłobicach cały czas było szukanie dzieci, reklamowanie przedszkola, żeby 

ściągnąć dzieci, bo nie było tych najstarszych grup. Dyrekcja razem z kadrą starali się, żeby 

tych dzieci było jak najwięcej. Wtedy było dobrze, bo pani Dyrektor zapełniała te grupy, a 

teraz mówi się, że jest źle. Radny powiedział, że teraz część dzieci pozostanie na przyszły rok 

i to powoduje te problemy. To przedszkole cały czas mimo, że już funkcjonuje parę lat, to 

cały czas w pewien sposób układa się. Dopiero jak wszystkie dzieci w takich normalnych, 

spokojnych naborach jakie są teraz przejdą przez to przedszkole, wtedy będzie można 

powiedzieć czy coś jest dobrze czy niedobrze.  

P. Katarzyna Molek powiedziała, że jako zarząd wystąpili do pani Dyrektor, aby 

ustosunkowała się do przyszłościowych planów. Zdają sobie sprawę, że to nie będzie tylko 

jednoroczna sytuacja kiedy to będzie oddział 30 osobowy, jako że mają oddział integracyjny. 

Rodzice mają prawo odraczać dzieci. W  momencie kiedy jest oddział integracyjny i 

zakładając, że w oddziale integracyjnym jest 4 dzieci, a w oddziale niższym jest 26-27 dzieci, 

to te dzieci będą pozostawać. De facto za 2 lata znowu będzie sytuacja, że w oddziale będzie 

30-31 dzieci. Ten problem będzie co roku, albo co dwa lata.  

Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców 

poprosił o przedstawienie planowanych zmian dotyczących niepublicznego przedszkola w 

Zbylitowskiej Górze. 

P. Małgorzata Simajchel – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w 

Zbylitowskiej Górze powiedziała, że od 1 września 2020 roku przedszkole zostanie 

przeniesione na teren prywatny do Zespołu Dworsko-Pałacykowego. Korzystając z okazji, 

zwróciła się do Wójta i podziękowała za zaufanie jakim ją obdarzył powierzając to 

przedszkole. Bardzo się starała, żeby było jak najlepsze i będzie to kontynuować. P. Dyrektor 

zwróciła się do Rady i podziękowała za głosy poparcia w znakomitej większości, za co jest 

bardzo wdzięczna. Sołtysowi podziękowała za rozsądny głos w tej sprawie, wie że sołtys chce 

jak najlepiej dla mieszkańców miejscowości. Podziękowała również Radnemu ze 

Zbylitowskiej Góry minionej kadencji bo wie, jak bardzo mu zależy na oświacie, na tym aby 

uczniowie byli zadbani. Są w tej kwestii jednomyślni. Dziecko jest najważniejsze. Następnie 

p. Dyrektor powiedziała, że wnioskowała o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń o 

kolejne 5 lat, w tym momencie wycofuje swój wniosek, ponieważ tak jak już powiedziała, od 

1 września 2020 roku będą funkcjonować już na terenie prywatnym.  

P. Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o potwierdzenie p. Dyrektor 

mówiąc, że nie nadaje się biegu temu pismu, które p. Dyrektor złożyła do Przewodniczącej 

Rady Gminy. Zapytał o okres umowy użyczenia. 

P. Dyrektor potwierdziła. Umowa użyczenia będzie trwała do 31 sierpnia 2020 roku.  

Radny Grzegorz Drwal podziękował p. Dyrektor za współpracę. Powiedział, że docenia to, że 

p. Dyrektor tworzyła do przedszkole w trudnych warunkach, atmosfera po przekształceniach 

była taka jaka była, trzeba było naprawdę dużo siły, grubej skóry, żeby przejść przez te lata. 

Obecnie przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią. Ze strony samorządu też robili wszystko, 

żeby wesprzeć to przedszkole, żeby te dotacje były na takim poziomie, który pozwoli na 

funkcjonowanie, na rozwój. Podziękował również za osobiste zaangażowanie, za podjęcie 
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takiego ryzyka, trudu, wprowadzenia dość oryginalnej metody Montessori, która wymaga nie 

tylko od wychowawców, nauczycieli, ale również od Dyrektora bardzo dużej, szerokiej 

wiedzy na ten temat, aby ta metoda była wprowadzana w sposób jak najbardziej korzystny dla 

dzieci. Podziękował również za współpracę w imieniu członków Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Samorządu Mieszkańców. 

Radny minionej kadencji, ze Zbylitowskiej Góry powiedział, że Zbylitowska Góra ma 

serdecznie dość zamieszenia wokół przedszkola w Zbylitowskiej Górze. W ciągu 4 lat były 3 

koncepcje ustalania tego przedszkola. Co jednoznacznie wpływa na nabór do przedszkola i do 

szkoły podstawowej. Rodzice stają się niepewni. Są poruszane sytuacje takie, że nie wiedzą z 

czego to wynika, z jakiej sytuacji, jak to rozumieć. Powiedział, że wie że od 2020 roku zwolni 

się miejsce w budynku Domu Ludowego. Zwrócił się z prośbą zarówno swoją jak i 

mieszkańców, co jednoznacznie można zrozumieć po ostatnim zebraniu. Otóż po ostatnim 

zebraniu było naprawdę dużo mniej ludzi, rodziców zainteresowanych przekształceniami w 

przedszkolu. Nie wynikało to z tego, że nie są zainteresowani, tylko z przemęczenia 

materiału. Ludzie rozmawiają w grupkach, na uboczu, dopytują się ile będzie to kosztowało, 

jakie będą warunki. Na pewno jest zaniepokojenie i pytanie rodziców: co w sytuacji jeśli z 

tych 120 osób zostanie 30, 40 osób, które będą chciały kontynuować wychowanie 

przedszkolne na obecnych warunkach. Zapytał jakie jest zdanie radnych, jaki jest pomysł na 

to? Poprosił, aby pochylili się nad tym tematem, nie musi to być dziś. Będą zebrania wiejskie, 

żeby można na nich było coś przekazać co ewentualnie zrobią, gdy taka sytuacja zaistnieje.  

Zwrócił się do p. Dyrektor i powiedział, że życzy jej, aby w tej kwocie subwencji była w 

stanie prowadzić przedszkole bez zmiany warunków finansowania, ale są wątpliwości. 

Poprosił Radnych, Wójta o zastanowienie się, przemyślenie i aby już więcej Zbylitowska 

Góra nie była zaskakiwana żadnymi niespodziewanymi pomysłami.  

 

II Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Marek Cichy, Ryszard Cop, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , Józef Jamróg, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, Dariusz Żurek 

 

 

 

 

III Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców z dnia 18 grudnia 2018 roku. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców z dnia 18 grudnia 2018 roku..  
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Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Katarzyna Biel, Grzegorz Drwal, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, 

Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Andrzej Sępek, 

Eugeniusz Wojtarowicz 

 

IV Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji do Spraw Rodziny za 2018 rok. 

 

Głosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji do Spraw Rodziny za 2018 rok..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Marek Cichy, Ryszard Cop, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , Józef Jamróg, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, Dariusz Żurek 

 

 

V Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 

Mieszkańców za 2018 rok. 

 

Głosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie sprawozdania z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców 

za 2018 rok..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Katarzyna Biel, Grzegorz Drwal, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, 

Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Andrzej Sępek, 

Eugeniusz Wojtarowicz 

 

 

 

 

VI Przyjęcie planu pracy Komisji do Spraw Rodziny na 2019 rok. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie planu pracy Komisji do Spraw Rodziny na 2019 rok. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Marek Cichy, Ryszard Cop, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , Józef Jamróg, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, Dariusz Żurek 

 

 

VII Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców na 

2019 rok. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców na 2019 

rok. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Katarzyna Biel, Grzegorz Drwal, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, 

Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Andrzej Sępek, 

Eugeniusz Wojtarowicz 

 

VIII Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

 

 

IX Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy Tarnów 

 

Projekt nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy 

Tarnów. 
 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów  
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Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 2 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów 
 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na rok 2019 
 

Głosowano w sprawie: 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na rok 2019 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 4 

P. Daniel Beściak – p.o. Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli powiedział, że 

projekt nr 4 uchwały dotyczy 4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i 
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doradców zawodowych. Powiedział, że w związku ze zmianą artykułu 43 ust. 3 ustawy 

dostosowuje się uchwałę. Poprzednia uchwała była niezgodna z tym artykule po zmianie. Ten 

artykuł mówi, że maksymalny czas pracy dla tych specjalistów Karta Nauczyciela określa 22 

godziny tygodniowo.  

Głosowano w sprawie: 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 

43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 5 

P. Daniel Beściak – p.o. Dyrektora COSiP powiedział, że projekt tej uchwały dotyczy  

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Powiedział, że w związku ze zmianą 

ustawy w sprawie zasad rozliczania dotacji na dzieci niepełnosprawne.  Chodzi o to, aby 

dotacja, która była przekazywana na dzieci niepełnosprawne, aby była wyodrębniona w 

zasobach rozliczania dotacji.  

Głosowano w sprawie: 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 
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Projekt nr 6 

P. Wioletta Kaliwoszka-Kawula – Kierownik referatu Zagospodarowana Przestrzennego 

powiedziała, że projekt nr 6 uchwały dotyczy udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża 

w Zbylitowskiej Górze. Dotyczy to kwoty 50 000 zł. Zgodnie z regulaminem jaki jest 

przyjęty dla tego trybu postępowania, wniosek złożony przez parafię był zgodny z 

regulaminem.  

Głosowano w sprawie: 
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła 

parafialnego p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Mieczysław 

Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko, Andrzej 

Prendota, Stanisław Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz 

Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

PRZECIW (2) 

Józef Jamróg, Zbigniew Partyński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Zbigniew Gniewek , Jan Nowak 

 

Projekt nr 7 

P. Wioletta Kaliwoszka-Kawula – Kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego 

powiedziała, że projekt nr 7 dotyczy dokonania zmian w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, czy Radni wyraża zgodę na to, czy w 

dokumencie, który już właściwie został zakończony, można będzie dokonać zmian. Związane 

jest to z wnioskiem mieszkańców, którzy zakupili nieruchomość i chcieliby na tej 

nieruchomości rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Ta nieruchomość ma 

dojazd do drogi krajowej. Co prawda drogi krajowe wypowiedziały się na dzień dzisiejszy, że 

nie uzgadniają dostępu dla tej nieruchomości do usług. Państwo utrzymują swoją prośbę, aby 

wprowadzić do projektu planu takie przeznaczenie terenu dla działki, którą nabyli.  

Głosowano w sprawie: 
dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , 

Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej 

Prendota, Stanisław Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz 
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Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

PRZECIW (1) 

Józef Jamróg 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Katarzyna Biel, Bartosz Łaśko, Wiesława Mitera, Jan Nowak 

 

Projekt nr 8 

P. Wioletta Kaliwoszka – Kawula – Kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego 

powiedziała, że projekt nr 8 uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 

Koszyce Małe. Ten projekt uchwały został zainicjowany wnioskiem mieszkańca, który 

zwrócił się do Wójta z prośbą o dokonanie korekty w miejscowym planie polegającym na 

przesunięciu wyznaczonej w nim i wydzielonej drogi publicznej o 2 m. Z wniosku, który 

złożył do Urzędu Gminy wynika, że posiada zgodę od mieszkańców w stosunku do których ta 

droga byłaby przesunięta, na których by się znalazły te 2 m. Działki te przylegają do ul. 

Źródlanej.  

Radny Grzegorz Drwal zapytał czy zgody tych mieszkańców są sformułowane na piśmie? 

P. Kierownik odpowiedziała, że jest to tylko oświadczenie tego pana. Odczytała wniosek, 

który został złożony do Urzędu Gminy. 

Radny Grzegorz Drwal zwrócił się z zapytaniem do p. Kierownik i powiedział, że może 

zdarzyć się taka sytuacja, że rada przystąpi do sporządzenia tego planu zagospodarowania 

przestrzennego, gmina poniesie koszty, a te osoby nie zgodzą się. 

P. Kierownik powiedziała, że gmina ponosi koszty, bo zawsze zmiana planu jest związana z 

kosztami po stronie gminy. Natomiast pomiędzy Wójtem a wnioskodawcą zostało podpisane 

porozumienie, ponieważ za wydzieloną drogę, ta osoba nie przyjęła rekompensaty, która 

wynikała z ustalonych stawek przez Wójta. Sprawa została skierowana do starostwa i toczy 

się postępowanie odwoławcze. Na tym etapie jest to ok. 54 000 zł. Takie odszkodowanie jest 

przyznane tej osobie. Natomiast w wyniku wspólnych ustaleń, ten wnioskodawca 

zadeklarował się, że jeżeli Rada Gminy podejmie tą uchwałę i dojdzie do zmiany planu, to 

wycofa się z odszkodowania, czyli z tej kwoty 54 000 zł.  

Radny Stanisław Sarad zapytał czy na całej długości byłoby przesunięcie 5KDD? 

P. Kierownik odpowiedziała, że na całej długości u tej osoby. Ona jest już wydzielona. 

Wskazała lokalizację na rysunku. 

Radny Andrzej Prendota zapytał czy szerokość drogi pozostanie taka jaka była? 

P. Kierownik odpowiedziała, że szerokość drogi pozostanie taka jaka była, bo musi utrzymać 

klasę drogi publicznej. Przesunie się dokładnie o 2 m w kierunku wschodnim.  

Radny Andrzej Prendota zapytał czy tylko tego zakresu dotyczy zmiana? 

P. Kierownik odpowiedziała, że ta zmiana będzie dotyczyła tylko i wyłącznie tego zakresu.  
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Radny Józef Jamróg zapytał czy to nie będzie miało wpływu na drogę 4 KDD? 

P. Kierownik wyjaśniła, że ta droga też należy do tej osoby. Jest jego drogą wewnętrzną.  

P. Dariusz Żurek – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej 

i Ochrony Środowiska zapytał czy ta sprawa wpłynęła po ostatnim posiedzeniu Komisji 

Budownictwa? 

P. Kierownik odpowiedziała, że wpłynęła 10.10.2018 r. 

P. Przewodniczący Komisji Budownictwa zapytał dlaczego ta sprawa nie pojawiła się na 

posiedzeniu Komisji Budownictwa? 

P. Kierownik odpowiedziała, że dlatego że trwały rozmowy i negocjacje. 

P. Przewodniczący Komisji Budownictwa zwrócił się z prośbą, że zanim takie sprawy trafią 

na obrady sesji, to żeby były one wcześniej przedstawiane na posiedzeniu Komisji 

Budownictwa. 

Radny Andrzej Prendota powiedział, że jeżeli coś jest sensowne, a wydaje mu się, że to jest 

sensowne, to można to zaakceptować i to uchwalić. Natomiast niewątpliwie będą sytuacje 

dalsze i niedotyczące tego obszaru, ale innych takich sytuacji. Jednostkowo będą wnioski i są 

już wnioski. I tak jak Przewodniczący Komisji Budownictwa powiedział, powinna one być na 

komisjach analizowane. Są sytuacje takie, że nie każdy plan jest dobrze uchwalony, który do 

tej pory był uchwalony. Trzeba robić korekty w planach w ramach jakiś sensownych 

zamierzeń, bo często są też wnioski, które mają się nijak do zagospodarowania i sensowne 

rzeczy będzie trzeba korygować.  

P. Kierownik powiedziała, że na etapie projektowania tego projektu planu ta droga byłą 

konsultowana z ówczesnym właścicielem i miała akceptację w takich formie. Natomiast 

zmienił się właściciel i ma inne plany co do tej nieruchomości. 

Głosowano w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

Projekt nr 9 

P. Kazimiera Kleszcz – Kierownik referatu Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa 

powiedziała, że projekt nr 9 uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
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nieruchomości położonej w Tarnowcu. Jest to działka zabudowana budynkiem dawnej 

kaplicy. Przekazanie tego obiektu byłoby na rzecz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 

Tarnów na cele statutowe. W przypadku podjęcia tej uchwały przez radę, zostanie 

sporządzona umowa w tej sprawie na okres 10 lat. 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Wiesława Mitera, Jan Nowak, Mieczysław 

Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, 

Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko 

 

Projekt nr 10 
 

P. Kazimiera Kleszcz – Kierownik referatu Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa 

powiedziała, że projekt nr 10 uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonych w Zgłobicach. Są to cztery działki. Nabycie byłoby na cele publiczne z zakresu 

komunikacji. Jest to parking i fragment ul. Rzemieślniczej i Długiej w Zgłobicach.  

 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zgłobicach,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 11 

P. Kazimiera Kleszcz – Kierownik referatu Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa 

powiedziała, że projekt nr 11 uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w Nowodworzu. Jest to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, 

przeznaczonym do rozbiórki, nie posiada lokatora. W związku z tym, że działka nie posiada 

dostępu do drogi publicznej proponuje się sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. W 

sytuacji podjęcia uchwały i przystąpienia do sprzedaży, zostaną rozesłane przede wszystkim 
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oferty do właścicieli sąsiednich nieruchomości, bądź osób, które będą miały notarialnie 

ustanowioną służebność.  

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 12 

 

P. Mariusz Tyrka – Kierownik referatu Gospodarka Komunalna powiedział, że projekt nr 12 

dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy 

Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim. Projekt dotyczy następujących zadań: 

 kontynuację budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji 

Tarnów–Wałki– Stare Żukowice w miejscowości Jodłówka Wałki, 

 kontynuacja budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K relacji 

Zgłobice – Szczepanowice w miejscowości Błonie w kierunku Szczepanowic,  

 opracowanie projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 

1371K relacji Tarnów–Wałki–Stare Żukowice oraz na przebudowę skrzyżowania 

drogi powiatowej 1371K z drogą gminną nr 201615K tzw. Krzyską o nr dz. 265 w 

miejscowości Wola Rzędzińska I, 

 opracowanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 

1350K relacji Tarnów – Zgłobice w miejscowości Zbylitowska Góra, 

 remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów–Wałki– Stare 

Żukowice w miejscowości Wola Rzędzińska I, od granicy miasta w kierunku centrum 

wsi.  

Poinformował, żeby zawrzeć takie porozumienie, musi być zgoda Rady Gminy.  

 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą 

Tarnów a Powiatem Tarnowskim 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 
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Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 13 

P. Mariusz Tyrka – Kierownik GK powiedział, że projekt nr 13 uchwały dotyczy ustalenia 

przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec. Powiedział, że ten projekt uchwały i 

dwie kolejne są bardzo podobne w brzmieniu. Różnią się tutaj miejscowościami: Tarnowiec, 

Zbylitowska Góra i Nowodworze. We wszystkich tych trzech projektach uchwał jest ustalenie 

przebiegu drogi gminnej. Polega to na tym, że jest droga gminna, która ma jakiś swój numer i 

do tych dróg gminnych o pewnej szerokości, które często są drogami wąskimi, bo te drogi 

gminne były przejmowane w 1988 roku. Zostały wydzielone, docięte dodatkowe pasy po to, 

żeby te drogi poszerzyć. Teraz, żeby ta droga miała jednolity przebieg, trzeba podjąć uchwałę, 

która będzie to porządkowała. W Tarnowcu jest to ul. Księżycowa, w Zbylitowskiej Górze 

jest to ul. Miła i w Nowodworzu jest to droga nr 71.  

 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 14 

Projekt nr 14 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska 

Góra. Podobna sytuacja, tylko to jest droga w innej miejscowości. Należy dołączyć do jej 

ciągu poszerzenia, które są już istniejące.  

 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Andrzej Prendota  podsumowując powiedział, że jak są to drogi gminne, to te drogi 

powinny mieć uregulowany stan prawny i mają założone księgi wieczyste. 

P. Kierownik powiedział, że co do ksiąg wieczystych to nie odpowie. Na pewno to są 

własności gminne.  

Radny Andrzej Prednota wyjaśnił, że dlatego pyta ponieważ uchwała ma czemuś służyć. 

Zapytał czy ta uchwała byłaby pomocna przy regulacji stanu prawnego tych dróg, gdyby nie 
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miały założonej księgi. Jeżeli w ewidencji gruntów są tylko wpisy, że gmina ma we władaniu 

tą drogę na zasadach władania samoistnego, to ten stan nie jest uregulowany. Osoby, które 

chcą budować domy, czy realizować inwestycje nie dostaną pozwolenia na budowę w 

Starostwie Powiatowym, nawet gdyby był uchwalony plan miejscowy. Tym bardziej Gmina 

nie wyda decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

P. Kierownik powiedział, że w sprawie ksiąg wieczystych, to sprawdzi to za chwilę i udzieli 

odpowiedzi. Natomiast podjęcie tych uchwał ma na celu uporządkowanie tego. Osoby 

dostawały pozwolenia na budowę z racji tego, że Starostwo Powiatowe przyjęło taką praktykę 

od ok. 2 lat, że wydaje pozwolenia na budowę, jeżeli droga ma 3 m, albo jeżeli jest drogą 

publiczną. Jeżeli ta droga będzie drogą publiczną, to Starostwo wyda jej pozwolenie nie 

patrząc na to czy jest wpis czy nie.  

Przewodniczący Komisji poprosił o taką informację na sesję. 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Andrzej Sępek, Jan 

Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Jan Nowak, Stanisław Sarad 

Projekt nr 15 
 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 16 

P. Mariusz Tyrka – Kierownik GK powiedział, że projekt nr 16 uchwały dotyczy zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie. Powiedział, że w tym 

przypadku sytuacja jest już trochę inna, ponieważ w poprzednich projektach uchwał ustalano 
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przebieg drogi kiedy już istniała droga gminna, natomiast tutaj jest zaliczenie do drogi 

gminnej: ul. Na Ścieżki w Koszycach Wielkich. Jest to droga dość ważna w tym rejonie i 

wręcz powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Spełnia wszystkie warunki. Jest 

pozytywna opinia Zarządu Powiatu.  

 

Głosowano w sprawie: 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 17 

P. Mariusz Tyrka – Kierownik GK powiedział, że kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem Małopolskim 

na wspólną realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 977 w m. Nowodworze”. 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem 

Małopolskim na wspólną realizację zadania 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 18 

P. Mariusz Tyrka – Kierownik GK powiedział, że ten projekt uchwały dotyczy przyjęcia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 

2019-2023. Ten projekt uchwały jest ściśle powiązany z kolejnym w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Tarnów. Po 

krótce omówił ten i kolejny projekt uchwały. Oba projekty uchwał zostały doręczone w takiej 

dość rozbudowanej formie. Po krótce powiedział, że na terenie gminy jest 35 lokali 

mieszkalnych. One nie tylko mieszczą się w budynkach o bardzo wysokim standardzie, tylko 

też w takich, gdzie przynajmniej jeden budynek będzie musiał zostać zamknięty ze względów 
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technicznych. Zostanie on prawdopodobnie wyburzony i sprzedany. Podobna sytuacja jest w 

Koszycach Małych, gdzie budynek też nie nadaje się już do zamieszkania, ale osoba, która 

zamieszkuje, posiada swoje mieszkanie i jest to też powód, aby ta osoba przeniosła się do 

własnego mieszkania. Wówczas ten lokal mógłby zostać wyburzony. Jeszcze jest taki jeden 

budynek w Łękawce, który też trochę odbiega od norm, ale planuje się tam przeprowadzić 

jakiś niewielki remont. Pozostałe budynki są w miarę dobrym stanie technicznym. Co roku 

dokonują tutaj przeglądu (przeglądy kominiarskie, gazowe – coroczne, przegląd techniczny 5 

letni pod względem funkcjonalności i stanu technicznego, przeglądy energetyczne). Pod tym 

względem jest to tutaj cały czas kontrolowane. Poprosił o pytanie w sprawie tych dwóch 

projektów uchwał.  

W dyskusji wzięli udział: 
 

Radny Stanisław Sarad zapytał o budynek w Zgłobicach, czy powierzchnia 166,68 m
2
 

dotyczy całego budynku łącznie z przychodnią? 

P. Kierownik odpowiedział, że to są mieszkania. 

Radny Stanisław Sarad zapytał dlaczego tej pozycji nie ujęto z przychodnią? 

P. Kierownik odpowiedział, że dlatego że jest to zasób mieszkaniowy. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów 

na lata 2019-2023,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 19 
 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy 

Tarnów,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 
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Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 20 

P. Halina Pinas – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że 

projekt nr 20 uchwały dotyczy zmiany Uchwały nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Tarnów na 2019 rok. Zwiększa się plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2019 rok o kwotę 78 764,26 zł. 

Proponuje się tą kwotę ująć w pozycji nr 5 o następującej treści: „Koszty prowadzenia i 

doposażenia świetlic profilaktyczno-wychowawczych, sal ćwiczeń działających na terenie 

Gminy Tarnów. Środki na zwiększenie planu finansowego pochodzą z wpływów z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Głosowano w sprawie: 
zmiany Uchwały nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2019 rok  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 21 

P. Beata Witkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że 

projekt nr 21 uchwały dotyczy  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 w Gminie Tarnów. W ramach uchwały Gmina odstępuje od żądania 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku w szkole i przedszkolu, albo 

świadczenia pieniężnego na zakup żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób i rodzin. Dotyczy to tylko osób i rodzin, które spełniają 

kryterium dochodowe. W październiku ubiegłego roku zmieniło się kryterium dochodowe dla 

pomocy społecznej i wynosi 528 zł, a dla osoby starszej 701 zł. Następnie powiedziała, żeby 

jakakolwiek osoba korzystała z dofinansowania do zakupu gorącego posiłku w szkole albo w 

przedszkolu, musi spełniać to kryterium dochodowe. Będzie podwyższane do 150%. Dzieci w 

szkole i przedszkolu otrzymują gorący posiłek. Jest to finansowane ze środków 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 80% według nowego programu. Gmina Tarnów 

dofinansowuje 20%. Jeżeli chodzi o dzieci nie uczęszczające jeszcze do przedszkola, albo 

chodzące do szkół ponad podstawowych lub ponad gimnazjalnych, to otrzymują 

dofinansowanie w ramach zasiłków celowych na zakup żywności. Jest to kwota 120 zł na 

jedno dziecko miesięcznie. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to również otrzymują 
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dofinansowanie na zakup posiłków jeżeli są spełniane kryteria dochodowe. W 2018 roku 

zostało wydane Gminie Tarnów 55 650 gorących posiłków we wszystkich szkołach i 

przedszkolach. Koszt programu był 382 097 zł, środki własne gmina przeznaczyła w kwocie 

131 000 zł, dotacja wynosiła 251 688 zł. Odstępują od zwrotu kosztów, czyli wszystko jest 

finansowane ze środków Państwa i Gminy.  

Głosowano w sprawie: 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 w Gminie Tarnów 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 22 

P. Beata Witkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że 

projekt nr 22 uchwały dotyczy przyjęcia programu osłonowego do programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Tarnów. Celem programu jest zapewnienie 

posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym i 

niepełnosprawnym, samotnym. W ramach programu gmina udziela wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazanych w uchwale oraz w programie, czyli 

spełniające kryterium dochodowe 150%. Czyli rodzina, która wnioskuje o zakup gorącego 

posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności, nie może przekroczyć kryterium 

dochodowe 792 zł jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o osobę samotną 1051 zł. Jeżeli 

chodzi o osoby starsze, to otrzymują one zasiłki celowe na zakup posiłku. Następnie 

powiedziała, że każde dziecko wyrażające chęć zjedzenia ciepłego posiłku w szkole i jeżeli 

zostanie to zgłoszone dyrektorowi, to nie może otrzymać odmowy. Każde dziecko ma prawo 

do zjedzenia gorącego posiłku. Dyrektor musi taki fakt zgłosić do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania danego dziecka. To nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej, ani też nie jest przeprowadzany wywiad środowiskowy. 

Liczba tych dzieci nie może przekraczać 20% w stosunku do liczby wydanych posiłków w 

poprzedzającym miesiącu.  

W dyskusji wzięli udział: 
Radny Henryk Solak zapytał co będzie w przypadku, gdy zostanie przekroczone te 20%. 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że nie zdarzyła się nigdy taka sytuacja. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia programu osłonowego do programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

w Gminie Tarnów 
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Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 23 

 

P. Beata Witkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że 

projekt nr 23 dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 

ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 w Gminie Tarnów. Taką uchwałą zostaje podwyższone kryterium dochodowe 528 

zł dla rodzin i 701 zł dla osób samotnych do 150% (czyli 792 zł i 1051 zł).  Wiąże to się   z 

tym, że większość osób, rodzin czy osób samotnych może się zakwalifikować do programu. 

W ten sposób więcej rodzin uzyska wsparcia finansowego w formie gorącego posiłku, zakupu 

żywności czy środków rzeczowych.    

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny Mieczysław Kłósek odniósł się do tytułu programu i zapytał co rozumie przez zapis: 

„Posiłek w szkole i w domu”? 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że programem tym objęte są jeszcze osoby starsze i 

niepełnosprawne. Gmina na dzień dzisiejszy realizuje to w ten sposób, że dawane są zasiłki 

celowe na zakup żywności. To jest 120 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Pracownicy 

socjalni mają rozeznać się w terenie. P. Kierownik poprosiła również Radnych o 

wskazywanie osób samotnych, które nie mogą np. dojść do sklepu w celu zrobienia zakupu. 

Program dopuszcza dowóz posiłku. Wówczas trzeba by wystąpić o 5% dotacji z budżetu 

Państwa. Gmina również musiałaby dołożyć 5 % ze swoich środków. Następnie nadmieniła, 

że ze wskazanych do tej pory dla osób samotnych są świadczone usługi opiekuńcze w ramach 

pomocy sąsiedzkiej.  

 

Radny Stanisław Sarad odniósł się do podwyższonego kryterium do 150%. Powiedział, że 

subwencja celowa, która przychodzi na te posiłki, czy pokrywa koszty w całości? 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że nie. W ubiegłych latach był to stosunek 70:30% (dopłacała 

gmina); 251 688 zł dotacja – środki własne gminy 131 000. Teraz w tym programie „Posiłek 

w szkole i w domu” dotacja 80 % : 20% (środki własne gminy). 

 

Głosowano w sprawie: 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie 

Tarnów  

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

 

Projekt nr 24 

 

P. Beata Witkowska – Kierownik GOPS powiedziała, że projekt nr 24 uchwały dotyczy 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Zmienia się stawkę za godzinę usług opiekuńczych 

w obecnej uchwale na 15 zł. Za jedną godzinę specjalistyczną usług opiekuńczych na 30 zł. 

Wszystkie te zmiany spowodowane są zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które 

obowiązuje od stycznia 2019 roku na 2250 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w 

wysokości 14,70 zł. Zmienia się opłatę za 1 godzinę usług opiekuńczych na 15,00 zł i za 1 

godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych na 30 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone 

jako pomoc sąsiedzka. Jest to 15 zł brutto za godzinę. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są 

już bardziej rozwinięte i podniesiono stawkę na 30 zł za godzinę. Są to usługi świadczone 

osobom lub dzieciom niepełnosprawnym. 

 

Głosowano w sprawie: 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 25 

 

P. Beata Witkowska – Kierownik GOPS poinformowała, że projekt nr 25 uchwały dotyczy  

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w 

Nowodworzu. Odpłatność za uczestnictwo osoby w Dziennym Domu Senior+ została 

ustalona dla podstawy wyliczeń planowanych kosztów pobytu i wyżywienia w Dziennym 

Domu Senior+. Potrzeba jest zatrudnienia 2 osób. Musi być zatrudniona 1 osoba z 

kwalifikacjami. Koszt zatrudnienia, wyżywienia – przyjmuje się stawkę 17 zł całodniowego 
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wyżywienia, środki, opatrunkowe, media, opłata wyszła w granicach 700-1000 zł ( w 

zależności od tego ile będzie przebywać osób w Dziennym Domu Senior+).  

 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny Stanisław Sarad zapytał o tabelę dotyczącą dopłaty za pobyt w tym domu, czy ona 

będzie zmieniana? 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że to jest nowa tabela. Dom ma być otwarty w kwietniu. Jeżeli 

zaistnieją inne okoliczności, gdzie będzie można ją zmienić bardziej przychylnie dla seniora, 

to ją zmienią.   

 

Radny Stanisław Sarad powiedział, że Państwo ma finansować 300 zł. Zapytał czy ta kwota 

nie weszła do tego programu? 

 

P. Kierownik powiedziała, że są zakwalifikowani do następnego naboru. Niedługo ma być 

kolejny nabór. 

 

Radny Stanisław Sarad powiedział, że jeżeli gmina otrzyma to dofinansowanie, to czy te 

stawki zmienią się? 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że na pewno zmienią się. 

 

Radny Henryk Solak zapytał o czas pobytu w takim domu. 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że będą to godziny od 7:00 do 15:00. 

 

Radny Henryk Solak zwrócił uwagę na osoby, które pracują. W takiej sytuacji muszą zdążyć 

zawieść osobę do tego domu i ją odebrać. 

 

P. Kierownik odpowiedziała, że osoby, które zgłaszały się, to im odpowiadały takie godziny 

 

Głosowano w sprawie: 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w 

Nowodworzu 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 
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Projekt nr 26 

 

P. Beata Witkowska – Kierownik GOPS powiedziała, że projekt nr 26 uchwały dotyczy 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Powiedziała, że 

jedyna zmiana jaka jest w statucie to jest wprowadzenie nowego zadania tj. prowadzenie 

Dziennego Domu Senior+. Druga zmiana pojawiła się w związku ze zwiększeniem zadań 

czyli zmiana stanowiska w nazwie z kierownika na dyrektora.  

 

Głosowano w sprawie: 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 27 

 

P. Alicja Kusior – Sekretarz Gminy Tarnów powiedziała, że projekt nr 27 uchwały dotyczy 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów. Jest to skarga, która została złożona 

przez mieszkańca naszej gminy i dotyczy ona terenów osuwiskowych w Zbylitowskiej Górze. 

Skarga jedynie w części dotyczy gminy Tarnów. W pozostałej części zostały już rozpatrzone 

przez Starostwo Powiatowe. Skarżący zarzuca, że w skutek działań Gminy podniósł się 

poziom wód gruntowych w rejonie, gdzie są położone jego działki. W związku z tym 

wyjaśnień Komisji Skarg, Petycji i Wniosków udzielił kierownik referatu Gospodarki 

Komunalnej, który to referat realizował naprawę tej drogi, poprawę , przebudowę. W wyniku 

uzyskanych wyjaśnień, komisja uznała, że zastosowana technologia nie ingerowała w 

przepływ wód gruntowych. W związku z  tym ta inwestycja czy ta przebudowa nie mogła 

wpłynąć na zmianę stosunków wód gruntowych. W związku z tym w swej opinii 

rekomenduje Radzie Gminy uznanie tej skargi za nieuzasadnioną.  

 

Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Bartosz Łaśko, Wiesława Mitera, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Andrzej Sępek, 

Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Kolbusz 
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Projekt nr 28 

 

P. Alicja Kusior – Sekretarz Gminy Tarnów powiedziała, że projekt nr 28 uchwały dotyczy 

określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to nowa 

sprawa, która została wprowadzona zmianą, która została wykonana w ustawie o samorządzie 

gminnym. Rada Gminy w swej uchwale określa zasady realizowania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Mówi o tym, iż 300 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo 

wyborcze, a więc zarejestrowanych w rejestrze wyborców może taką inicjatywę przejawić. 

Najpierw musi się wyłonić komitet inicjatywy uchwałodawczej w liczbie  co najmniej 5 osób, 

może jeżeli zechce wyłonić spośród siebie przewodniczącego i zastępcę, którzy to będą 

reprezentować cały komitet, a przede wszystkim całą grupę mieszkańców w pracach Rady 

Gminy nad złożonym przez ten komitet projektu uchwały. Również ta uchwała reguluje to, że 

projekt uchwały złożony w tym trybie musi spełniać wszystkie wymogi określone w statucie 

gminy co do uchwały. Jest też istotna rzecz, a mianowicie zasady promocji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, a więc jest mowa o tym, żeby komitet inicjatywy 

uchwałodawczej dołożył starań, by jak najwięcej osób dowiedziało się o tej inicjatywie, 

przedstawili swoje zamiary, wypowiedzieli czemu ta uchwała ma służyć, co będzie 

wynikiem, jakie będą korzyści, jakie są ewentualne ryzyka i jakie są ewentualnie koszty. Ze 

względu na to, że stanowisko jednego z wojewodów jest takie, aby w uchwałach 

określających zasady funkcjonowania czy realizowania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej nie umieszczać zapisu dotyczącego rozwiązania komitetu już po 

zakończeniu procedowania projektu uchwały. W związku z czym zmieni się numeracja 

paragrafów w tej uchwale. Po paragrafie 10, będzie paragraf 11 mówiący o tym komu 

powierza się wykonanie uchwały i paragraf 12, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Głosowano w sprawie: 
określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 29 

 

P. Sekretarz powiedziała, że projekt nr 29 uchwały dotyczy ustalenia maksymalnej wysokości 

pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019. Powiedziała, że 

Stowarzyszenie Zielony Pierścień, które ma swoją siedzibę w Wierzchosławicach, ściśle 

współpracuje z lokalną grupą działania Zielony Pierścień Tarnowa. W roku ubiegłym złożył 

wniosek i będzie realizował na terenie 6 gmin, które tworzą lokalną grupę działania taki 

projekt szkoleniowy: „Szkolenie podnoszące kompetencje osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej przedsiębiorców i pracowników”. Szkolenia będą dotyczyć np. 

szkoleń z zakresu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym Biznes English 
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oraz szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy itd. Wartość całego projektu 

została określona 50 000 zł, a pożyczka o jaką zwróciła się ta grupa stanowi 1/6 kwoty 50 000 

zł.   

 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku 

budżetowym 2019 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Bartosz Łaśko, Wiesława Mitera, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Andrzej Sępek, Jan Skórka, 

Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Kolbusz, Stanisław Sarad 

 

Projekt nr 30 
 

P. Irena Podraza – Skarbnik Gminy Tarnów powiedziała, że projekt nr 30 uchwały dotyczy 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa. Byłaby to pomoc finansowa w 

wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z 

funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w 2019 roku.  

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 31 
 

P. Skarbnik powiedziała, że projekt nr 31 uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Miasta Tarnowa. Od kilku lat jest podejmowana taka uchwała. Dotyczy ona 

udzielenia pomocy finansowej w wysokości 12 000 zł na pokrycie kosztów organizacji zajęć 

pozalekcyjnych w Pałacu Młodzieży. Okres na który przyznaje się tę pomoc tj. od 1 stycznia 

do 30 czerwca 2019 r, przerwa wakacyjna oraz od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 

Miesięcznie jest to kwota 1200 zł. P. Skarbnik nadmieniła, że na zajęcia uczęszcza 300 dzieci 

z gminy Tarnów. 
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Głosowano w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Bartosz Łaśko, Wiesława 

Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław 

Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

 

Projekt nr 32 
 

P. Skarbnik powiedziała, że projekt nr 32 dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Miasta Tarnowa. Jest to nowe zadanie w wysokości 12 500 zł na pokrycie części kosztów 

związanych z zakupem aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego 

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Do tego programu przystąpiło kilka gmin powiatu 

tarnowskiego i jest to kwota określona na 12 500 zł.  

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Józef Jamróg, 

Mieczysław Kłósek, Bartosz Łaśko, Wiesława Mitera, Jan Nowak, Mieczysław Nytko, 

Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Andrzej Sępek, Jan Skórka, Henryk 

Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Zbigniew Gniewek , Paweł Kolbusz 

 

Projekt nr 33 
 

P. Skarbnik powiedziała, że projekt nr 33 uchwały dotyczy zaciągnięcia, spłaty i 

zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz 

rozchodów budżetu w 2019 roku. Kwota kredytu, która zapisana jest w uchwale budżetowej 

wynosi 13 175 000 zł i ta wielkość przeznaczona jest zarówno na pokrycie deficytu gminy, 

jak również rozchodów budżetu gminy w roku 2019. To zobowiązanie czyli kredyt bankowy 

będzie pokryty z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie 

weksel „in blanco”. Po podjęcie tej uchwały Wójt gminy wystąpi do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wydanie opinii co do możliwości spłaty tego kredytu w latach 2019-2027. 

Jak również będzie ogłoszony przetarg nieograniczony i zostanie podpisana umowa z 

bankiem wyłonionym w przetargu nieograniczonym.  
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Głosowano w sprawie: 
zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na 

pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2019 roku.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Katarzyna Biel, Marek Cichy, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew 

Gniewek , Józef Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Wiesława Mitera, Jan Nowak, 

Mieczysław Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Jan Skórka, 

Henryk Solak, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Bartosz Łaśko 

BRAK GŁOSU (1) 

Andrzej Sępek 

 

Projekt nr 34 
 

P. Skarbnik powiedziała, że projekt nr 34 uchwały dotyczy zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Tarnów na 2019 rok. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim wynikami, jakimi 

gmina zamknęła się na koniec roku. P. Skarbnik zwróciła uwagę na następujące pozycje: 

- po stronie dochodów w załączniku nr 1 proponuje się wprowadzić do budżetu gminy czyli 

zwiększyć dochody z podatków w dwóch rodzajach: od czynności cywilnoprawnych 100 000 

zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000 zł. Ta zmiana wynika z tego, że 

na koniec roku osiągnięto dużo wyższe dochody niż zostały zapisane.  

- wprowadza się do budżetu dodatkową kwotę 220 000 zł, która dotyczy rozliczenia 

końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Domu Kultury w Tarnowcu. Takie 

dokumenty zostały już złożone do Urzędu Marszałkowskiego.  

- Po stronie dochodów jest również zmniejszenie o kwotę 414 966 zł, a wynika to z tego, że ta 

kwota została przekazana do budżetu gminy już w roku 2018, na koniec roku.  

- z funduszu kultury fizycznej i sportu w planie były zapisane środki w wysokości 174 000 zł, 

a Gmina otrzymała ponad 500 000 zł. 

Następnie p. Skarbnik przeszła do omówienia zwiększenia limitu wydatków. Wydatki zostają 

zwiększone o ponad 2,5 mln zł. W związku z tym te środki na pokrycie 2,5 mln zł pochodzą z 

2 źródeł, a mianowicie ze zwiększenia dochodów, o których już wspomniała, a druga sprawa 

to są środki, które pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych. Jest to rozliczenie według stanu na 

koniec roku. Proponuje się, aby te środki zwiększały te zadania, na które gmina będzie 

występowała w roku bieżącym.  

Następnie p. Skarbnik omówiła zmiany kolejno według przestawionego materiału.  

 

W dyskusji wzięli udział: 
- Mieczysław Kłósek 

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok,.  

 

Wyniki głosowania 



35 
 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Katarzyna Biel, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , Józef 

Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Wiesława Mitera, Jan Nowak, Mieczysław 

Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, 

Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Bartosz Łaśko 

BRAK GŁOSU (2) 

Marek Cichy, Andrzej Sępek 

 

Projekt nr 35 
 

P. Skarbnik przedstawiła kolejny projekt. Projekt nr 35 dotyczy zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027. Nadmieniła, że do projektu uchwały 

zostały dołączone szczegółowe objaśnienia. Ta Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie 

załącznika nr 1 (dochody, wydatki, wynik budżetu, rozchody budżetu, kwota długu) zostały 

zaktualizowane. Szczegółowo zostało to napisane w tych objaśnieniach. Zaznaczyła, że te 

wskaźniki, które wynikają z art. 242 ustawy o finansach publicznych, jak również art. 243 

ustawy, Gmina zachowuje wszystkie normy i nie ma w tym zakresie przekroczeń. Kwota 

długu została zaktualizowana już po wykonaniu roku 2018. Wszystkie pozostałe informacje, 

tabele zostały zaktualizowane. Następnie p. Skarbnik zwróciła uwagę na załącznik nr 2, 

ponieważ doszły nowe przedsięwzięcia. Tymi nowymi przedsięwzięciami jest odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Umowa, która będzie zawarta od 1 lipca 2019 r. 

do 31 grudnia 2020, obejmuje limity na 2019 rok (gdzie zapisana jest kwota 2 159 936 zł) i 

limity na cały rok 2020 – 4 319 872 zł. Te wielkości zostały zapisane w roku 2019 po stronie 

dochodów, jak i po stronie wydatków. Jeszcze jest jedno zadanie, które jest w kontynuacji, ale 

nie było go w przedsięwzięciach roku bieżącego, ponieważ umowy są tak sprecyzowane, że 

to zadanie miało się kończyć w tym roku. Dopisuje się tutaj zadanie pn. Budowa budynku 

Domu Kultury z pomieszczeniami OSP w Zgłobicach. Dotychczasowe umowy, które będą 

zawarte na wykonanie sieci teletechnicznych, nie zawierają w sobie jeszcze dwóch zadań: 

budowa parkingu przy budynku (kwota planistyczna 160 000 zł), jak również wyposażenie 

budynku (150 000 zł).  

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Katarzyna Biel, Ryszard Cop, Grzegorz Drwal, Jarosław Drwal, Zbigniew Gniewek , Józef 

Jamróg, Mieczysław Kłósek, Paweł Kolbusz, Wiesława Mitera, Jan Nowak, Mieczysław 

Nytko, Zbigniew Partyński, Andrzej Prendota, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, 

Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz Żurek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Bartosz Łaśko 
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BRAK GŁOSU (2) 

Marek Cichy, Andrzej Sępek 

 

X Sprawy bieżące. 
 

W dyskusji wzięli udział: 
 

Radny Jan Nowak zwrócił się z zapytaniem czy nie można napisać do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych przy ul. Ks. Prusa w Tarnowcu? 

Nadmienił, że skręcając na ul. Środkową, nawet samochód nie bardzo ma szansę się schować. 

Następnie Radny powiedział, że w razie budowy kontynuacji chodnika wzdłuż za szkołą, czy 

nie należałoby przeprojektować i przesunąć osi jezdni w drugą stronę. Następnie zapytał czy 

można zwrócić się do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie ul. Rude Młyny. Droga jest w 

fatalnym stanie, a jest ona położona na terenie Tarnowa. Jest tam bardzo duże natężenie 

ruchu.  

 

Radny Jarosław Drwal (Ad Vocem) odniósł się do poruszonego tematu dotyczącego 

lewoskrętu na ul. Środkową w Tarnowcu, przesunięcia wysepki, przejścia dla pieszych. 

Zwrócił się do Zastępcy Wójt i powiedział, że końcem listopada wspólnie doszli do wniosku, 

że jest to temat do dyskusji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wówczas Zastępca zobowiązał 

się, że poczyni pewnego rodzaju dyskusje z Zarządem Dróg. Zapytał jak wygląda ta sytuacja. 

 

Zastępca Wójta powiedział, że w tym momencie nie przytoczy pism. Spotkanie i rozmowa z 

zarządem dróg miała miejsce w grudniu. Była deklaracja, że odbędzie się Komisja Inżynierii 

Ruchu Drogowego. Zastępca powiedział, że ponowi prośbę o takie spotkanie. Odnosząc się 

do poprzednich kwestii, to zastępca powiedział, że projekt był robiony, był konsultowany, 

wiedzieli również jakie były wydane warunki techniczne. Wystąpią po raz kolejny o 

przesunięcie tej zatoki, chociażby z tego tytułu, że rzeczywiście dochodzi do kolizji przy tych 

relacjach podwójnie lewoskrętnych. Pomimo oznakowania poziomego jest tam niefortunne 

miejsce. Jeśli chodzi o ul. Rude Młyny, to były wizyty z byłym Przewodniczącym Rady 

Miasta Tarnowa, były też spotkania z prezydentem. Po raz kolejny będą prosić, pytać, 

monitować o ul. Rude Młyny, o ul. Zielną w Zbylitowskiej Górze.  

 

Radny Józef Jamróg odniósł się do tematu dotyczącego sprzątania ulic po okresie zimowym i 

powiedział, że rozeznał się w temacie i znalazł dwa miejsca, które dysponują dużym, 

potężnym sprzętem do sprzątania. Jedna jest za 350 zł, druga jest z profesjonalnym sprzętem i 

samochodem za 270 zł. Te maszyny sprzątają również w trakcie deszczu Więc te opóźnienia, 

które wynikają z powodu pogody, to tutaj byłoby to korzystne, bo nie miałoby to wpływu na 

wykonywanie prac. Zasugerował, że może ze środków sołeckich w każdej miejscowości 

udałoby się zorganizować na to środki.  

 

Zastępca Wójta powiedział, że jest to bardzo piękna inicjatywa. Powiedział, że zachęciłby do 

uważnego spostrzeżenia, że pan Sołtys zdeklarował od siebie, że zorganizuje z własnych 

środków sołeckich kwotę na ten cel. Powiedział, że nie jest łatwo znaleźć na rynku taką 

usługę, więc jest to bardzo cenna informacja. Pracownicy w referacie Gospodarki 

Komunalnej szukają kontaktu. Niezależnie od deszczu i pogody są dwie brygady w terenie. 

Jedna kontynuuje prace na ul. Długiej, Rzemieślniczej, Miłej i na Topolowej w Zgłobicach, a 

druga w innej miejscowości.  
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Radny Grzegorz Drwal zwrócił się z prośba do Zastępcy i powiedział, że przy drodze gminnej 

od mostku, niedaleko jego domu aż do drukarni, grafiki w Zawadzie jest droga gminna na 

pograniczu Zawady, Nowodworza i tam jest rów odwadniający z korytek robiony. Jest on w 

kilku miejscach zamulony przez błoto, przez śmieci i teraz woda wylewa się na jezdnię i 

niszczy nakładkę asfaltową. Poprosił, aby te newralgiczne miejsca udrożnić. Bardzo też dużo 

śmieci po zimie widać przy chodniku od Tarnowca do Zawady. Tam jest duży problem, 

ponieważ pomimo tego, że gmina organizuje mnóstwo akcji dotyczących śmieci, to i tak tych 

śmieci jest bardzo dużo. Jest to nienajlepsza wizytówka. Następnie zwrócił się do p. Sekretarz 

z zapytaniem odnośnie RODO. Zapytał czy płace w szkołach publicznych są poufne? 

Zaapelował, aby przypomnieć dyrektorom szkół o tym, bo były ostatnio podwyżki wśród 

pracowników obsługi. Ci pracownicy obsługi w niektórych szkołach (ma sygnały z trzech 

placówek) zaczynają się licytować tymi podwyżkami, co wnosi zupełnie niepotrzebny zamęt. 

Pracownik, który po otrzymaniu informacji o podwyżce był zadowolony, po dwóch 

godzinach i kontakcie ze swoimi kolegami z pracy, już jest niezadowolony.  

 

P. Sekretarz powiedziała, że każda szkoła posiada swojego inspektora ochrony danych 

osobowych. Każda szkoła musi takiego inspektora od ochrony danych osobowych ustanowić i 

wie, że to szkoły zrobiły. Jeżeli każdy człowiek zarabiający pieniądze będzie chciał objawić 

światu ile zarabia i tym się pochwalić to nie ma sposobu na to, aby mu tego zabronić. Nie ma 

też pewności takiej, że osoby, które dostają podwyżki zachowają to w tajemnicy. P. Sekretarz 

powiedziała, że może jedynie poprzez inspektora ochrony danych osobowych, który jest w 

urzędzie, który ma kontakt z tym inspektorem, który nadzoruje szkoły, aby zorganizował 

szkolenia, przypomnienia, ale wątpi w ich skuteczność. 

 

Radny Paweł Kolbusz zgłosił dwie uszkodzone studzienki kanalizacyjne po odśnieżaniu na 

ul. Arjańskiej w Zbylitowskiej Górze.  

    

 


