
  PROTOKÓŁ NR L/2010

z L sesji Rady Gminy Tarnów,
 która odbyła się w dniu 22 października 2010 r. 

w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00 i trwała do godz. 13.00.

W sesji  udział  wzięło 20 radnych (lista obecności stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu), sołtysi wsi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) oraz 
zaproszone osoby:
Pan Grzegorz Kozioł - Wójt Gminy Tranów
Pan Sławomir Wojtasik – Zastępca Wójta Gminy
Pani Elżbieta Chrząszcz – Zastępca Wójta Gminy 
Pani Alicja Kusior – Sekretarz Gminy
Pani Irena Podraza -  Skarbnik Gminy
Pan Janusz Gancarz – Radca Prawny 
Pan Jerzy Jach – Radny Powiatu Tarnowskiego

Ad I.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy o godz. 1.00 otworzyła L sesję Rady 
Gminy Tarnów. Po przywitaniu radnych, sołtysów i przybyłych gości oświadczyła, iż na sali 
znajduje się wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad II.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek 
obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego zmiany.
III. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Tarnów. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zawarcia aneksu do umowy na wspólną realizację zadania.
2) Zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów.
3) Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej.
4) Zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego 
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 
2010 rok.
5) Przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
6) Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016”.
7) Rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Przybyło – Kapera.
8) Zatwierdzenia do realizacji projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 
9.1.2. 



9) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego 
w roku 2011.
10) Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
11) Zaciągnięcia  zobowiązania  finansowego  przekraczającego  rok  budżetowy 
2010. 
12) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok.

V. Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 
VI. Zapytania i wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji. 

Pani Wiesława Mitera - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pana Wójta w sprawie 
zmiany porządku obrad – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pismo p. Wójta zostało przyjęte jednomyślnie 20 glosami „za”.

Pani Wiesława Mitera - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała nowy porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego zmiany.
III. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Tarnów. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zawarcia aneksu do umowy na wspólną realizację zadania.
2. Zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów.

3. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej.
4. Zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego 
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 
2010 rok.
5. Przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
6. Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016”.
7. Rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Przybyło – Kapera.
8. Zatwierdzenia do realizacji projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 
9.1.2. 
9. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego 
w roku 2011.
10.Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
11.Zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010. 
12.Zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok.
13.Wyznaczenia obszarów na których nastąpiło  zniszczenie lub uszkodzenie obiektów 
budowlanych.

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
VI. Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 
VII. Zapytania i wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji. 

Nowy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie 20 głosami "za".

Ad. III.



W tym  punkcie  porządku  obrad  Pani  Wiesława  Mitera  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy 
poinformowała, że protokół z XLIX sesji Rady Gminy Tarnów był wyłożony do wglądu w 
Urzędzie Gminy Tarnów. W czasie jego wyłożenia nie zgłoszono żadnych uwag, wobec czego 
zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z XLIX sesji Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 roku został przyjęty 
przez radnych 20 głosami „za”. 

Ad. IV.

Pani  Wiesława  Mitera  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zaproponowała,  by  nie  omawiać 
projektów uchwał, ze względu na to, iż były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Gminy Tarnów i poddała pod głosowanie złożoną propozycję.

Złożona propozycja została przyjęta przez radnych jednomyślnie 20 głosami „za”.

Projekt nr 1.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zawarcia aneksu do umowy na wspólną realizację zadania. 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w  sprawie zawarcia  aneksu  do  umowy na  wspólną  realizację  zadania  został  przyjęty  15 
głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska projekt uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy na wspólną realizację 
zadania został przyjęty 12 głosami „za” przy 5 „wstrzymujących”. 

Pan  Radny  Mieczysław  Kłósek  zapytał  czy  jest  sens  realizować  tę  drogę  za  tak  duże 
pieniądze. Koszt jej budowy jest wyższy niż koszt budowy 1 km autostrady, a odcinek do 
wykonania ma zaledwie 500 m. 

Radni  podjęli  uchwałę  w sprawie zawarcia  aneksu do umowy na wspólną realizację 
zadania 16 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących”. 

Projekt nr 2.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 



w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów 
został przyjęty 18 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie Gminy Tarnów został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie Gminy Tarnów jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 3.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej został 
przyjęty 18 głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie 
nieruchomości położonej w Białej został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie 
nieruchomości położonej w Białej jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 4.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 
rok został przyjęty 18 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 



Środowiska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 
2010  r.  dotyczącej  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie Zmiany uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 
2010  r.  dotyczącej  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 5.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  
wolontariacie, na 2011 rok 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok został przyjęty 18 głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok został przyjęty 17 
głosami „za”. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie Przyjęcia  „Programu współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami,  o  których mowa w art.  3 ust.  3  ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  na  2011  rok 
jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 6.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016”

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016” 
został przyjęty 18 głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 



Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce 
Wielkie na lata 2010-2016” został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce 
Wielkie na lata 2010-2016” jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 7.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Przybyło – Kapera 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Przybyło – Kapera został przyjęty 18 głosami 
„za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  pani  Małgorzaty  Przybyło  – 
Kapera został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  pani  Małgorzaty  Przybyło  – 
Kapera jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 8.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziała-
nie 9.1.2. został przyjęty 17 głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospo-
darczego oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowi-
ska projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu „Akademia sukcesu” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  „Akademia 



sukcesu”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  EFS  z  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 9.

Pani Irena Podraza – Skarbnik Gminy powiedziała, że podatek rolny na 2011 rok ustala się na 
podstawie średniej ceny skupu żyta, jaką ustala Prezes GUS w swoim komunikacie. Na rok 
bieżący kwota ta wyniosła 37,64 zł/q. Rada gminy ma jednak możliwość obniżenia tej stawki. 
Pan  Wójt  proponuje  obniżyć  tę  stawkę  do  kwoty  34,10  zł/q  ze  względu  na  powodzie, 
osunięcie się ziemi, które dotknęły naszą gminę w roku bieżącym.  

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 
2011 

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do 
celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011 został  przyjęty 16 głosami „za” dla  stawki 
34,10 zł/q. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do 
celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011 jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 10.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  na 
obszarze Gminy Tarnów został przyjęty 16 głosami „za”. 

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała stawki podatku zawarte w 
projekcie uchwały. 

Pani  Irena  Podraza  –  Skarbnik  Gminy  powiedziała,  że  Minister  Finansów  dokonał 
przeliczenia  wskaźnikiem technicznym 2,6% stawek podatku od nieruchomości  i  wskazał 
stawki  maksymalne.  Pan  Wójt  zaproponował  pozostawienie  stawek  podatku  od 
nieruchomości na poziomie z bieżącego roku. Dodał, iż musimy podjąć tę uchwałę, ponieważ 
w  tej,  która  została  podjęta  w  roku  ubiegłym  określała  rok,  w  którym  stawki  będą 
obowiązywać. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie ustalenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  na 
obszarze Gminy Tarnów jednomyślnie 20 głosami „za”. 



Projekt nr 11.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  finansowego przekraczającego  rok  budżetowy 2010 
został przyjęty 18 głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  finansowego 
przekraczającego rok budżetowy 2010 został przyjęty 17 głosami „za”. 

Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  finansowego 
przekraczającego rok budżetowy 2010 jednomyślnie 20 głosami „za”. 

Projekt nr 12.

Pani Irena Podraza – Skarbnik Gminy powiedziała, że w dniu dzisiejszym została przekazana 
dla państwa radnych autokorektę do zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok, 
o  czym  już  wspomniała  na  posiedzeniach  komisji  stałych.  Autokorekta  dotyczy 
wprowadzenia do budżetu 400 000 zł. Takie środki mamy do budżetu otrzymać na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Tarnów  na  2010  rok  został  przyjęty  19 
głosami „za”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 
rok został przyjęty 16 głosami „za”. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 
rok jednomyślnie 20 głosami „za”. 



Projekt nr 13.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji 
stałych o przedstawienie opinii z posiedzeń komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia  obszarów,  na  których  nastąpiło  zniszczenie  lub  uszkodzenie  obiektów 
budowlanych 

Pan Radny Janusz Górecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu  Mieszkańców  poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji do spraw Rodziny projekt uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów 
budowlanych został przyjęty 18 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym”.

Pan Radny Ryszard Cop – Przewodniczący Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Gospodarczego  oraz  Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 
Środowiska  projekt  uchwały  w  sprawie wyznaczenia  obszarów,  na  których  nastąpiło 
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych został przyjęty 15 głosami „za” przy 2 
„wstrzymujących”. 

Pan Radny Piotr Rybski zwrócił się z prośbą o wycofanie z tego projektu uchwały załącznika 
nr 6 dotyczącego fragmentu terenu Zbylitowskiej Góry. Mieszkańcom tego osuwiska, trzem 
rodzinom  nie  pomożemy  podejmując  tą  uchwałę  w  takim  kształcie.  Te  domy  nie  SA 
zakwalifikowane do rozbiórki. Należy im pomóc zabezpieczyć to osuwisko. Na tym terenie 
nikt nie jest w stanie zabezpieczyć tego osuwiska, ponieważ są to bardzo wysokie koszty. 
Dodał, iż w każdym momencie możemy podjąć uchwałę, która wskazywałaby również ten 
obszar jako teren osuwiskowy.

Pan  Radny  Andrzej  Prendota  zapytał,  na  jakich  warunkach  Ci  mieszkańcy  mają 
odbudowywać swoje domy?

Pan Janusz Gancarz – Radca Prawny powiedział, że intencją ustawodawcy był zakaz budowy 
nowych  budynków,  przebudowy,  nadbudowy.  Taka  możliwość  nastąpi  po  ustabilizowaniu 
terenu i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Te osoby ze Zbylitowskiej Góry chcą zostać w 
swoich domach. Jeżeli Rada Gminy takiej uchwały nie podejmie, wówczas remonty na takich 
terenach będą się odbywać normalnym trybem. Jeżeli jednak wspomniane osoby będą chciały 
remontować swoje domy, starosta i tak będzie żądał badań, na zasadach ogólnych zgodnie z 
prawem budowlanym. Podjęcie tej uchwały wiąże się z umożliwieniem dla poszkodowanych 
o wystąpienie o środki na odbudowę domów, które uległy całkowitemu zniszczeniu podczas 
powodzi  w  roku  bieżącym.  Właściciel  nieruchomości  na  takim  terenie  może  żądać 
odszkodowania od gminy w ciągu 6 miesięcy. Przyszło do naszego urzędu pismo z MSWiA 
informujące, że kwota dotacji przeznaczonych na odbudowę domów zniszczonych podczas 
klęsk  w  2010  roku  nie  przekroczy 300 000  zł  dla  poszkodowanego.  W rozumieniu  tych 
przepisów za budynki całkowicie zniszczone uważa się takie, na które Inspektor Budowlany 
wyda nakaz rozbiórki. Mamy trzy miesiące czasu na podjecie tej uchwały i jeżeli nie zostanie 
ona  podjęta,  wówczas  wspomniani  poszkodowani  nie  będą  mogli  ubiegać  się  o  środki 
finansowe na odbudowę swoich domów. 

Pan Radny Piotr Rybski powiedział, że w Zbylitowskiej Górze całkowitemu zniszczeniu uległ 



tylko  jeden  dom.  Właściciele  trzech  pozostałych  domów,  o  których  była  mowa,  nie  są 
zdecydowani na wykwaterowanie. Dodał, iż w tej sprawie jest zbyt wiele niewiadomych. 

Pan Radny Ryszard Cop powiedział,  że  ustawodawca zrzucił  z siebie  odpowiedzialność i 
scedował ją na wójta i radę. Ustawa ta powinna zabezpieczyć stan rzeczy, aby w przyszłości 
nie  było  takich  sytuacji.  Dodał,  iż  wypadałoby  tę  uchwałę  odrzucić  i  zbadać,  jakie  są 
możliwości pomocy tym poszkodowanym. 

Pan Radny Piotr Rybski powiedział,  że on prosi o wycofanie wyłącznie załącznika nr 6 z 
projektu tej uchwały. 

Pani Alicja Kusior – Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała ta została przygotowana w 
związku z wnioskami, które mają zostać złożone o środki na odbudowę zniszczonych domów 
do dnia 30 października br.  Są dwa takie  wnioski  mieszkańców z Nowodworza i  Poręby 
Radlnej.

Pan Radny Mieczysław Nytko zapytał, czy jeżeli ktoś wyremontuje dom, a później ulegnie on 
zniszczeniu, czy w takim przypadku poszkodowany w ten sposób będzie miał również prawo 
przyjęć do urzędu o odszkodowanie?

Pan Radny Zbigniew Gut powiedział, że to co mówi p. Radny Rybski jest bardzo racjonalne i 
należy porozmawiać z ludźmi, których domy zostały w jakiś sposób naruszone. Poza tym 
zapytał czy radni są kompetentni, aby takie tereny wskazywać oraz jaki jest status tego terenu 
po pojęciu tej uchwały?

Pan Radny Andrzej  Prendota powiedział,  że,  jeżeli  ta uchwałą nie zostanie podjęta,  to na 
danym terenie będzie funkcjonowało prawo budowlane. Zainteresowany może wystąpić do 
gminy o decyzję o warunkach zabudowy i  już tutaj  będzie konieczna opinia geodezyjna., 
której  też przy wydawaniu pozwolenia  na budowę zapewne zażąda  starostwo powiatowe. 
Jeżeli zaś zainteresowany będzie chciał swój budynek remontować, wówczas musi dokonać 
zgłoszenia takich robót w starostwie powiatowy, które po analizie również może stwierdzić 
konieczność wydania pozwolenia na budowę. 

Pan  Radny  Piotr  Rybski  powiedział,  że  osoby  poszkodowane  w  bieżącym  roku  przez 
osunięcie  się  ziemi  w Nowodworzu  i  Porębie  Radlnej  są  zdecydowane  na  wybudowanie 
nowych domów i opuściły już swoje miejsca zamieszkania. Jeżeli zaś chodzi o Zbylitowską 
Górę, to na tym tereni jest wiele niewiadomych. Urząd Gminy nie zabezpiecza tego osuwiska, 
a te trzy osoby maja nadzieję, że uzyskają z gminy pomoc, ponieważ w chwili obecnej nie  
wiedzą na czym stoją. 

Ogłoszono przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 

 Pani Maria Srebro – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, ze w 
dniu 27 lipca br. zostały wysłane wnioski o przydzielenie zasiłków do kwoty 300 000 zł. 13 
października br. otrzymaliśmy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Polityki 
Socjalnej pismo z nowymi zasadami wypłaty tych zasiłków. Musimy dokonać wyceny tych 
domów. Dodatkowo wymagana jest  decyzja o rozbiórce oraz omawiana właśnie uchwałą. 
Kompletne  wnioski  chcemy złożyć  jak  najszybciej.  Wnioski,  które  złożyliśmy wcześniej 
okazują się niepotrzebne. 



Pani Wioletta Kaliwoszka – Kawula – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego 
odczytała pismo z Urzędu Wojewódzkiego, mówiące o tym, że jeżeli nie będzie dla danego 
obszaru  takiej  uchwały,  my  jako  urząd  nie  będziemy  mogli  zobligować  do  badań 
zainteresowanej jakąś inwestycją na takim terenie. 

Pan  Janusz  Gancarz  –  Radca  Prawny  powiedział,  że  uchwała  w  dniu  dzisiejszym  jest 
podejmowana  na  podstawie  artykułu  13  a  ustawy  o  szczególnych  zasadach  odbudowy, 
remontów i  rozbiórce  obiektów  budowlanych  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku 
działania żywiołu. Jeżeli wójt złoży do SP wniosek o wpisanie obszarów na których nastąpiło 
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych,  starosta  w terminie 7 dni wpisuje  te 
obszary do rejestru. 

Pan  Radny  Piotr  Rybski  złożył  formalny  wniosek  o  wycofanie  z  projektu  tej  uchwały 
załącznika nr 6.

Pan Grzegorz Kozioł – Wójt Gminy powiedział, że w przypadku tej uchwały mówimy nie 
tylko o domach, ale również o innych obiektach budowlanych takich jak na przykład drogi. 

Pan Radny Piotr Rybski powiedział, ze te trzy poszkodowane rodziny otrzymały zasiłki w 
kwocie 6 000 zł na zabezpieczenie powstałych szkód.

Pan Grzegorz Kozioł – Wójt Gminy powiedział, że te środki zostały wypłacone za powstałe 
szkody,  nie  zaś  na zabezpieczenie.  Dodał,  że  w tym terenie  osunęła  się  również  droga i  
została zgłoszona do usuwania skutków powodzi. 

Pan Radny Piotr Rybski powiedział, ze odbudowa tej drogi będzie wymagała pozwolenia na 
budowę. 

Pan Radny Zbigniew Gut zapytał jak działa ta uchwała dla domu, który jest budowany i ma 
aktualne pozwolenie na budowę?

Pan Janusz Gancarz – Radca Prawny powiedział, że możemy się spotkać z trzema sytuacjami:
• w której nastąpiło osunięcie się ziemi,
• możemy nie wyznaczać tych obszarów i będą tam stosowane ogólne zasady prawa 

budowlanego,
• możemy  wprowadzić  całkowity  zakaz  i  w  takim  przypadku  osoby  posiadające 

nieruchomości na tym terenie mogłyby zwracać się do gminy o odszkodowanie. 
Dla terenów, na których nastąpiło osunięcie się ziemi SA sporządzane karty osuwiskowe io 
tereny te będą rejestrowane przez starostę. Wójt zastanawia się, dla których z tych obszarów 
zostanie wprowadzony całkowity zakaz zabudowy. 

Wniosek formalny p. Radnego Piotra Rybskiego w sprawie wycofania załącznika nr 6 z 
projektu uchwały dotyczącego wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie 
lub uszkodzenie obiektów budowlanych został przegłosowany przez radnych. Załącznik 
nr 6 został wycofany stosunkiem głosów: 4 „za” przy 16 „wstrzymujących”.
 
Radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie  wyznaczenia  obszarów,  na  których  nastąpiło 
zniszczenie  lub  uszkodzenie  obiektów  budowlanych 19  głosami  „za”  przy  
1 „wstrzymującym”. 



Ad V.

W  tym  punkcie  porządku  obrad  p.  Elżbieta  Chrząszcz  –  Zastępca  Wójta  przedstawiła 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 – załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 

Ad VI.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informacje o oświadczeniach 
majątkowych – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad VII.

Pan Radny Roman Szary powiedział, że w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na temat 
budowy chodnika przy drodze powiatowej w Koszycach Małych na odcinku od granicy z 
Koszycami Wielkimi do ośrodka zdrowia w Koszycach Małych. 

Pan  Józef  Jamróg  –  sołtys  wsi  Zgłobice  zapytał  czy  SA wykonywane  jakieś  prace  przy 
osuwisku i drodze przez nie zniszczonej w Zgłobicach. Zapytał również o nakładkę asfaltową 
na drodze powiatowej w Zgłobicach.

Pan  Radny Piotr  Rybski  poinformował,  iż  jego  dom został  również  uszkodzony podczas 
procesu osuwania się ziemi w Zbylitowskiej Górze Dodał, iż podejmie wszelkie działania, 
aby wyjaśnić temat omawiany przy projekcie uchwały nr 13. 

Pan Radny Andrzej Prendota powiedział, ze toczy się postępowanie ws. węzła krzyskiego – 
zjazdu  z  autostrady.  W dniu  26  października  odbędzie  się  spotkanie  z  przedstawicielami 
GDDKiA i  poprosił  o  prawne  przygotowanie  się  do  tego  spotkania.  Dodał,  iż  należy 
uświadomić ludziom aspekty działania i realizacji tej inwestycji. 

Pan Jerzy Jach – Radny Powiatu Tarnowskiego powiedział, ze centrum Zgłobic jest obecnie 
wykonywane – chodniki, krawężniki i podjazdy. Zostanie wykonane również 326 mb. asfaltu.

Pani Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pisma p. Podstawskiego – 
załącznik nr 6 oraz pismo p. Janusia – załącznik nr 7. 

Wobec  wyczerpania  wszystkich  punktów  porządku  obrad  Pani  Wiesława  Mitera  – 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła L sesję Rady Gminy Tarnów. 


