PROTOKÓŁ NR XX/2016
z XX sesji Rady Gminy Tarnów,
która odbyła się 28 października 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy
Tarnów
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9:05 i trwała do godziny 10:16.
W sesji wzięło udział 18 radnych (radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Cz. Kuta, p. A. Głąb,
p. A.Prendota– lista obecności stanowi załącznik nr1 do niniejszego protokołu), sołtysi wsi
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) oraz zaproszone osoby:
Pan Grzegorz Kozioł – Wójt Gminy Tarnów
Pan Sławomir Wojtasik – Zastępca Wójta Gminy Tarnów
Pani Alicja Kusior – Sekretarz Gminy Tarnów
Pani Irena Podraza – Skarbnik Gminy Tarnów
Pan Janusz Gancarz – Radca Prawny
Pani Bogumiła Bardel – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Anita Minor – stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Kazimiera Kleszcz –Kierownik Referatu Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa
Ad. I.
P. Wiesława Mitera – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów o godz. 9:05 otworzyła XX
sesję Rady Gminy Tarnów. Po przywitaniu radnych, sołtysów, kierownictwa Urzędu,
zaproszonych gości, oświadczyła, iż w sesji uczestniczy 18 radnych i Rada może podejmować
prawomocne uchwały.
Sesja Rady Gminy Tarnów rozpoczęła się od życzeń i kwiatów złożonych na ręce pani
Elżbiety Chrząszcz, byłej zastępcy Wójta Gminy Tarnów, w podziękowaniu za długoletnią
współpracę z Radą Gminy i z sołtysami.
Ad. II.
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 XIX sesji Rady Gminy Tarnów.

IV.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1.

wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów,
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2.

uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017”,

3.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

4.

nabycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej,

5.

rozpatrzenia ponownej skargi pana Marcelego Wolskiego na działalność Wójta Gminy
Tarnów,

6.

rozpatrzenia skargi pana Jana Borzęckiego na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

7.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

V.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

VI.

Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy
Tarnów.

VII.

Informacja na temat oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
zobowiązanych do ich złożenia.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.
IX.

Zamknięcie sesji.

Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała pismo p. Wójta z dnia z 24.10.2016 r. (stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące zmiany porządku obrad sesji Rady
Gminy i wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie porozumienia
odnośnie przyznawania stypendium językowego im. Michaela Leiera, ufundowanego przez
Leier Polska S.A. (proponuje się temu projektowi uchwały nadać numer 8) jak również
wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnów na lata 2016-2025(proponuje się temu projektowi uchwały nadać numer 9).
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w/w
projektów uchwał.
Radni przyjęli wniosek jednogłośnie 18 głosami „za”(nieobecni radni: Cz. Kuta, A.
Głąb, A. Prendota).
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 XIX sesji Rady Gminy Tarnów.

IV.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1.

wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów,
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2.

uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017”,

3.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

4.

nabycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej,

5.

rozpatrzenia ponownej skargi pana Marcelego Wolskiego na działalność Wójta Gminy
Tarnów,

6.

rozpatrzenia skargi pana Jana Borzęckiego na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

7.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.,

8.

w sprawie porozumienia odnośnie przyznawania stypendium językowego im.
Michaela Leiera, ufundowanego przez Leier Polska S.A.,

9.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 20162025.

V.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

VI.

Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy
Tarnów.

VII.

Informacja na temat oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
zobowiązanych do ich złożenia.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.
IX.

Zamknięcie sesji.

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie 18 głosami „ za” (nieobecni radni: Cz.
Kuta, A. Głąb, A. Prendota).
Ad. III.
W tym punkcie porządku obrad p. Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XIX sesji
Rady Gminy Tarnów był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów. W czasie jego
wyłożenia nie złożono żadnych uwag, wobec czego zarządziła głosowanie nad przyjęciem
tego protokołu.
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września2016 roku został przyjęty
przez Radnych jednogłośnie 18 głosami „za”(nieobecni radni: Cz. Kuta, A. Głąb, A.
Prendota).
Ad. IV.
Przewodnicząca RG przeszła do kolejnego punktu porządku obrad podejmowania uchwał.
Projekt nr 1.
Pani B. Bardel - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju odczytała projekt uchwały
dotyczący wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów.
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Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 1.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów, został przyjęty 18
głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wyznaczenia
aglomeracji Tarnów, został przyjęty 17 głosami „za”, 2 osoby „wstrzymały się”, 1 radny
nieobecny.
Zastępca Wójta – pan S. Wojtasik wyjaśnił, że zgodnie z sugestią radnych odbyło się
spotkanie w Tarnowskich Wodociągach. Dyrektor Kowalczyk zapewnił, że ta uchwała nie
implikuje żadnych skutków finansowych dla obecnych udziałowców.
Radny S. Sarad powiedział, że w kwestii powstania aglomeracji Tarnów nie ma nic do
dodania, dobrze, że taka aglomeracja powstaje. Zastrzeżenia ma tylko do pierwszej części, o
którą pytał na komisji. Jeżeli w paragrafie 1 pisze aglomeracja Tarnów, powiat tarnowski, a
my dodajemy część powiatu brzeskiego, to powinno być to dopisane. Po drugie, aby dostać
dofinansowanie na wybudowanie kanalizacji w poszczególnych gminach w tej aglomeracji
powinno być tak, że na jeden kilometr kanalizacji, która będzie budowana powinno przypadać
120 mieszkańców. Radny dodał, że chodzi mu szczególnie o uzasadnienie, które tutaj jest.
Mianowicie przewiduje się, że w przyszłości ta kanalizacja, czyli te cztery oczyszczalnie
ścieków zostaną zlikwidowane, a wszystkie ścieki z całej części tej aglomeracji będą
przerzucone na miasto Tarnów. I tutaj żadnej analizy nikt nie robił i w jego ocenie nikt nie
wie, jakie koszty powstaną, jeśli z takiej odległości będziemy przerzucać ścieki do
oczyszczalni do Świerczkowa.Te wszystkie miejscowości z tamtego regionu nie pobierają
wody z TW. Jakie tu koszty powstaną? Jeżeli chodzi o same Wodociągi też będą musiały
poszerzyć działanie spółki.
Radca prawny – p. J. Gancarz przypomniał, że proponowana uchwała jest tylko opinią do
uchwały Sejmiku Wojewódzkiego. Wymienione zostało miasto Tarnów i powiat tarnowski z
tego względu, aby uzasadnić nasz udział w tej opinii.
Radny J. Nowak dodał, że zgodnie ze słowami pana Kowalczyka, podwyżki z tytułu
powiększenia aglomeracji nie będzie. Może byś minimalna podwyżka, która co roku
występuje.
Wójt G. Kozioł również odniósł się do wątpliwości pana S. Sarada. Powiedział, że odnośnie
analizy finansowej i wzrostu cen nie ma absolutnie żadnych obaw. Tarnowskie Wodociągi
mogą realizować swoje zadania na terenie całej Polski. Tylko podpięcie innych podmiotów to
jest zysk i obniżenie kosztów dla całości. Wszystkie inne gminy, które nie mają udziałów w
TW są obsługiwane po cenach ekonomicznych, które oblicza spółka. Tylko zwiększenie
sprzedaży wody, odbiór nieczystości powoduje zwiększenie obrotów. Idea tej uchwały jest
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taka, że przypisując do aglomeracji określoną gminę, będzie ona mogła pozyskiwać pieniądze
z funduszy zewnętrznych.
Radny Sarad powiedział, że to rozumie, ale jeżeli te ścieki będą za opłatą odbierane od
tamtych gmin.
Radca prawny skwitował, że potrzebni są mieszkań w ramach aglomeracji, aby tamte gminy
mogły uzyskiwać efekt ekologiczny. Inaczej nie otrzymają pieniędzy zewnętrznych.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji
Tarnów 18 głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).
Projekt nr 2.
Pani Anita Minor przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu
współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Program współpracy, którego
treść jest załącznikiem do uchwały został skonsultowany w określonym terminie, był
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów, w Biuletynie Informacji
Publicznej, a także w Urzędzie GT. Nie zgłoszono żadnych uwag, zatem podany jest w
przedstawionym brzmieniu.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 2.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017”, został przyjęty 20 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy
Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”,został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny
nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy
Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017” 18 głosami „za” (trzech radnych
nieobecnych).
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Projekt nr 3.
Zastępca Wójta – p. Wojtasik poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała dotyczy drogi osiedlowej w
Nowodworzu. Włączenie jej do dróg gminnych umożliwi przede wszystkim odpowiednie jej
oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 977 w
Nowodworzu.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 3.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, został przyjęty 20 głosami „za”
(jeden radny nieobecny).
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,18
głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).
Projektu nr 4.
Pani K. Kleszcz – Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwo i Obrotu Nieruchomościami,
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie
własności nieruchomości w części 3185/21120- działek nr 270 i 271położonych w Woli
Rzędzińskiej. O ich nabycie wystąpił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w związku z
budową tras rowerowych w Małopolsce. W przypadku podjęcia tej uchwały będzie to forma
użyczenia.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 4.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej, został przyjęty 20 głosami
„za” (jeden radny nieobecny).
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Woli
Rzędzińskiej, został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
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W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej
18 głosami „za” ( trzech radnych nieobecnych).
Projekt nr 5.
Pani A. Kusior – Sekretarz Gminy Tarnów odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
ponownej skargi pana M. W. na działalność Wójta Gminy Tarnów.
Radny J. Jamróg – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej w tej sprawie (opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 5.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana M. W. na działalność Wójta Gminy Tarnów,
został przyjęty 20 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana M. W. na
działalność Wójta Gminy Tarnów, został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana M. W. na
działalność Wójta Gminy Tarnów, 18 głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).
Projekt nr 6.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana J.B. na
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 6.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie rozpatrzenia skargi pana J. B. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, został przyjęty 20 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
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Gospodarczego projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana J. B. na działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny
nieobecny.
Radny J. Jamróg – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię komisji rewizyjnej w
tej sprawie (opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi pana J. B. na działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 18 głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).
Projekt nr 7.
Pani I. Podraza – Skarbnik Gminy Tarnów zreferowała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. Powiedziała, że zmiana wynika z analizy
wykonania dochodów własnych, jak również wykonania wydatków i realizacji zadań
inwestycyjnych. Do projektu tej uchwały dołączono 3 autokorekty. Po omówieniu projektu
uchwały pani Skarbnik dodała, że odnosząc się do całości nie nastąpiły żadne zmiany w
deficycie, rozchodach oraz przychodach gminy. Wszystkie załączniki do uchwały budżetowej
będą aktualizowane o te wielkości, które wynikają zarówno z tego projektu, łącznie z tymi
trzema autokorektami, jak również o wielkości wynikające z podjętych zarządzeń wójta w
okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 7.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r., został przyjęty 19 głosami
„za”, 1radny „wstrzymał się”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na
2016 r. został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.
18 głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).

Projekt nr 8.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały dotyczący porozumienia odnośnie przyznawania
stypendium językowego im. Michaela Leiera, ufundowanego przez Leier Polska S.A.
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Odczytała pełne brzmienie uchwały ze względu na zmianę zapisu w § 1. pkt 1, który brzmi:
„Akceptuje się porozumienie zawarte z firmą LEIER POLSKA S.A. w sprawie przyznawania
stypendium językowego im. Michaela Leier ufundowanego przez LEIER POLSKA S.A., w
kwocie wyrażonej w złotych, stanowiącej równowartość 5 tys. euro rocznie”.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 8.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie porozumienia odnośnie przyznawania stypendium językowego im. Michaela
Leiera, ufundowanego przez Leier Polska S.A. został przyjęty 20 głosami „za”, jeden radny
nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie porozumienia odnośnie przyznawania stypendium
językowego im. Michaela Leiera, ufundowanego przez Leier Polska S.A. został przyjęty 19
głosami „za”, jeden radny nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie porozumienia odnośnie przyznawania stypendium
językowego im. Michaela Leiera, ufundowanego przez Leier Polska S.A. 18 głosami „za”
(trzech radnych nieobecnych).
Projekt nr 9.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tarnów na lata 2016-2025. Wyjaśniła, że WPF jest aktualizowana z uwagi na to, że
został przygotowany projekt zmiany uchwały budżetowej GT na 2016 r. W załączniku nr 1
dokonuje się aktualizacji. Zmiany wynikają również z zarządzeń Wójta w okresie
międzysesyjnym. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na załącznik nr 2 – „przedsięwzięcia”. Są tu
zmiany, które dotyczą szczególnie zadań inwestycyjnych, które były szczegółowo omawiane
na posiedzeniach komisji.
Przewodnicząca RG poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie opinii
z posiedzeń komisji dotyczących projektu nr 9.
Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny poinformował, że na posiedzeniu Komisji do
spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców projekt
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-2025,
został przyjęty 19 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się”, jeden radny nieobecny.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
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Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnów na lata 2016-2025, został przyjęty 19 głosami „za”, jeden radny nieobecny.
W związku z brakiem uwag, p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnów na lata 2016-2025, 18 głosami „za” (trzech radnych nieobecnych).
Ad. V.
Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu porządku obraddotyczącego
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
Przewodnicząca RG zaproponowała, aby poprzestać na ewentualnych dodatkowych
informacjach oraz pytaniach, ze względu na szczegółowe omówienie w/w Informacji przez
Kierownika ZOSIP na posiedzeniu Komisji do spraw Rodziny i Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Samorządu Mieszkańców.
Kierownik ZOSIP, pan Kazimierz Koprowski poinformował, że w przedstawionej na
posiedzeniu Komisji Informacji, nastąpiła mała korekta. Mianowicie w Przedszkolu
Niepublicznym w Radlnej pani Dyrektor przez pomyłkę przesłała informacje dotyczące nowo
otwartego żłobka, a nie przedszkola. Pani Dyrektor dosłała odpowiednie informacje.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
Ad. VI.
Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego
Informacji na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Tarnów.
Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory nie wpłynęła informacja na temat złożonych
oświadczeń z II Urzędu Skarbowego, po czy przeszła do omówienia w/w Informacji z I US w
Tarnowie i informacji o oświadczeniach Wójta i Przewodniczącej RG, które są składane do
Wojewody Małopolskiego. (Informacja stanowi załącznik nr6 do niniejszego protokołu).
Ad. VII.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść informacji na temat oświadczeń majątkowych
złożonych przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia(Informacja
stanowi załącznik nr 7do niniejszego protokołu).
Ad. VIII.
Następnie, Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, zapytania i
wolne wnioski.
Radny J. Jamróg złożył wniosek formalny do Komisji Budownictwa o uwzględnienie
problemu rowu melioracyjnego przy ulicy Topolowej w Zgłobicach, dotyczącego pani
Dębosz.
Radny M. Kłósek poprosił, aby wziąć pod uwagę na przyszły rok dokończenie boiska
wielofunkcyjnego w Jodłówce – Wałkach. Chodzi o zjazd z drogi powiatowej. Druga sprawa
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to budowa dalszego ciągu chodnika w kierunku Żukowic. Uzasadnił, iż teraz most w kierunku
Pogórskiej Woli jest otwarty i cały ruch z Mielca do drogi nr 94 idzie przez drogę w Jodłówce
– Wałkach, która nie ma pobocza.
Radny P. Rybski poruszył trzy kwestie dotyczące Zbylitowskiej Góry. Poinformował o
obniżonych studzienkach kanalizacyjnych na ul. Zbylitowskiej. Stwarza to
niebezpieczeństwo, szczególnie dla rowerzystów. Druga sprawa dotyczy wzmożonego ruchu
tirów na ul. Spacerowej, pomimo znaków zakazu wjazdu pojazdów pow. 16 ton. Z tego, co
się pan radny dowiadywał, jest możliwość zamontowania tablicy na drodze 94, informującej o
zakazie skrętu w lewo od strony Tarnowa i Krakowa. Radny poprosił pana Wójta o
jakąkolwiek interwencję. Ostatnia sprawa dotyczy mieszkańców Koszyc Wielkich, mających
grunty w Zbylitowskiej Górze. Chcieliby przekazać działkę na Skotniku, na której jest
naniesiona droga. Państwo przekazaliby tę działkę odpłatnie, lub na zasadzie wymiany na
inną, dlatego prośba do Przewodniczącego Komisji Budownictwa, aby przy najbliższym
posiedzeniu objazdowym wprowadzić ten temat do porządku obrad. Powstanie tej drogi
otworzyłoby możliwości budowlane na Skotniku, gdzie w tym momencie są problemy z
dojazdem.
Wiceprzewodniczący RG J. Nowak powiedział, że po likwidacji fotoradaru w Tarnowcu jest
zamontowany znak „przejście dla pieszych”, ale nie jest jeszcze podłączony do prądu. Szkoła
prosi, aby jak najszybciej go uruchomić. Druga rzecz, na ul. Południowej zostało zniszczone
lustro. Pan Wiceprzewodniczący RG poprosił o wygospodarowanie środków na ten cel, to ok.
400 zł.
Sołtys Poręby Radlnej W. Hońdo poruszył problem odśnieżania dróg. Zapytał, jak będą
rozliczane wyjazdy firmy, która wygrała przetarg. Powinni być rozliczani za usługę, a nie za
utrzymywanie gotowości. Jest tu kwesta podpisywania kart i ewentualnych uwag. Kto ma
wydać decyzję o wyjeździe sprzętu np. w środku nocy? Druga kwesta dotyczy prośby o
rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radlnej.
Na koniec głos zabrała pani Sekretarz GT informując, że w związku z programem niskiej
emisji, który został uchwalony przez Radę w marcu tego roku, gmina i urząd musi
zidentyfikować i stworzyć bazę informacji o źródłach ogrzewania w domach prywatnych
naszej gminy. W tym celu wyznaczeni są pracownicy, którzy sukcesywnie będą odwiedzać
domostwa i zbierać przygotowane ankiety.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad pani Przewodnicząca
zakończyła XX sesję Rady Gminy Tarnów.
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