
UCHWAŁA NR XLII/419/2010
Rady Gminy  Tarnów 

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy 
Tarnów za 2009 rok

Na  podstawie  art.  21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada 
Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się  sprawozdania  z  działalności  następujących  komisji  stałych  Rady 
Gminy Tarnów za 2009 r.:

1. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju  Gospodarczego  w  brzmieniu 

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 

Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Samorządu  Mieszkańców  

w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Komisji  do  Spraw  Rodziny  w  brzmieniu  załącznika  nr  5  do  niniejszej 

uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/419/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnów

za 2009 r.

Komisja  Rewizyjna  w  roku  sprawozdawczym  pracowała  zgodnie  z 
zatwierdzonym  przez  Radę  Gminy  planem  pracy  na  rok  2009  oraz  zgodnie  z 
Regulaminem Komisji Rewizyjnej. W trakcie prac komisji odbyło się 13 posiedzeń, 
których tematem były: 

• Sporządzenia sprawozdania za 2008 rok. 
• Sporządzenie planu pracy na 2009 r.
• Opracowanie opinii na temat wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 
• Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. 
• Zapoznanie się z wykazem sprzedanych nieruchomości przez Gminę Tarnów. 
• Kontrola realizacji podatków z uwzględnieniem zaległości.
• Zapoznanie się z wybraną dokumentacją finansowo - księgową. 
• Kontrola klubów sportowych: Radlna, Koszyce Wielkie i Gambit.
• Badanie  sprawozdań  sołectwa  z  działalności  gospodarczej,  finansowej  

i  społecznej.  Była  to  kontrola  wydatkowanych  środków  finansowych 
wszystkich sołectw Gminy Tarnów.

Poza  wymienionymi  tematami,  członkowie  komisji  zajmowali  się  również 
zadaniami zlecanymi na bieżąco przez Radę Gminy Tarnów. Do takich zaliczyć należy 
rozpatrywanie  skarg  mieszkańców na  działalność  Wójta  Gminy Tarnów.  Skargi  te 
dotyczyły  opieszałości  działania  wobec  zmiany  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  na  terenie  Zbylitowskiej  Góry,  niewłaściwie  według  skarżącego 
wykonanego  chodnika  przy  drodze  Południowej  w  Woli  Rzędzińskiej,  problemu 
niedrożności rowu odprowadzającego wody opadowe w Woli Rzędzińskiej, budowy 
dwóch dróg gminnych na działkach skarżącego bez jego zgody oraz budowy studni. 
Wszystkie skargi zostały uznane za bezzasadne.

Plan pracy komisji został w dużej mierze zrealizowany, co w konsekwencji było 
niezmiernie pomocne w działalności urzędu oraz współpracy z mieszkańcami gminy.



Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/419/2010
Rady Gminy Tarnów 
z dnia 22  stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa 

i Rozwoju Gospodarczego
Gminy Tarnów za 2009 rok

Komisja  Budżetu,  Rolnictwa i  Rozwoju  Gospodarczego została  powołana  uchwałą 
Rady  Gminy  Tarnów  Nr  II/4/2006  w  dniu  7  grudnia  2006  roku  i  kontynuowała  swoją 
działalność w 2009 roku na podstawie zatwierdzonego planu pracy uchwałą Rady Gminy 
Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 roku.

Komisja Budżetu w składzie osobowym uchwalonym przez Wysoką Radę odbyła w 
2009 roku 10 posiedzeń, w tym  4 posiedzenia wspólne z Komisją Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz 4 posiedzenia wszystkich komisji łącznie, 
na których dyskutowano na różne tematy związane z działalnością Samorządu naszej Gminy, 
opiniowała  uchwały  na  kolejne  sesje  Rady  Gminy  Tarnów,  analizowała  wiele  różnych 
problemów związanych z praca samorządu.
Członkowie komisji na swoich posiedzeniach pracowali nad:

• Budżetem Gminy Tarnów i prawidłową jego realizacją.
• Wieloletnim  Programem  Inwestycyjnym  Gminy  Tarnów  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  pozyskania  środków  finansowych  z  Unijnych  Funduszy 
Strukturalnych, 

• Stawkami podatków i opłat lokalnych,
• Taryfą opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
• Zaciąganiem długo – i krótkoterminowych pożyczek i kredytów,
• Zaciąganiem zobowiązań inwestycyjnych o wartości przekraczającej granicę ustaloną 

przez Radę Gminy,
• Założeniami  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego, 

ukierunkowanych  na  tworzenie  dogodnych  warunków  dla  rozwoju  działalności 
gospodarczej,  handlowej,  usługowej,  a  co  za  tym  idzie  zwiększenia  dochodów 
własnych Gminy,

• Wspieraniem, upowszechnianiem idei samorządowej oraz Promocji Gminy,
• Współdziałaniem z innymi  Komisjami  Stałymi  Rady Gminy w zakresie  zbieżnych 

zadań indywidualnych,

W sprawozdaniu niniejszym ujęte  są tylko  ważniejsze sprawy,  którymi  zajmowała  się 
Komisja  Budżetu.  Szczegółowe  zagadnienia  uwidocznione  są  w  kolejnych  protokołach 
posiedzeń  komisji,  z  których  wynika,  że  członkowie  tej  komisji  sumiennie  i  wnikliwie 
podchodzili  do  omawianych  zagadnień.  Praca  Komisji  Budżetu  była  bardzo  pomocna  w 
działalności samorządu. 



Mając  powyższe  na  uwadze stwierdzić  należy,  iż  plan  pracy komisji  na  2009 rok  został 
zrealizowany.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/419/2010
Rady Gminy Tarnów 
z dnia 22  stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej 
i Ochrony Środowiska Gminy Tarnów za 2009 r.

Komisja  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska 
pracowała  w  ubiegłym  roku  zgodnie  z  planem  pracy  na  2009  r.  przyjętym  uchwałą  nr 
XXXI/277/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. 
Komisja  odbyła  w  2009  roku  14  posiedzeń,  w  tym  cztery  posiedzenia  wspólne  z  Komisją 
Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, trzy wyjazdowe na terenie Gminy Tarnów oraz 
cztery wspólne z pozostałymi komisjami stałymi. 

Bardzo  istotną  rolę  w  działalności  Komisji  odgrywała  współpraca  z  Referatem 
Zagospodarowania  Przestrzennego  w  związku  ze  zmianą  oraz  sporządzaniem  planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów dla fragmentów miejscowości.

W  ubiegłym  roku  Komisja  dużo  czasu  i  uwagi  poświęciła  analizie  przebiegu  prac 
inwestycyjnych i  remontowych na  terenie  Gminy Tarnów.  Członkowie  Komisji  zapoznali  się 
zaawansowaniem prac przy rozbudowie oraz modernizacji kompleksów oświatowych na terenie 
Gminy Tarnów Na bieżąco Komisja dokonywała oceny stopnia utrzymania dróg, chodników i 
poboczy gminnych, które po szczegółowej analizie i klasyfikacji poddawane były remontom czy 
budowie.  Drogi  żwirowe  na  bieżąco  były  wyrównywane  i  uzupełniane.  Zostały  wskazane 
inwestycje i remonty, które należało w pierwszej kolejności wykonać, by podnieść standard życia 
mieszkańców naszej  Gminy,  jak również w wielu przypadkach zapewnić bezpieczeństwo czy 
wręcz doprowadzić do rozstrzygnięcia wielu jakże trudnych spraw. Działania te były możliwe 
dzięki gruntownemu zbadaniu spraw i zapoznaniu się z nimi w terenie podczas dwóch komisji 
wyjazdowych  do  wszystkich  miejscowości  należących  do  Gminy  Tarnów,  jak  również 
szczególnej współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej, który koordynuje wszelkie prace 
związane z realizacją inwestycji nie tylko drogowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt współpracy członków komisji z Referatem Inwestycji 
i  Rozwoju  w  kwestii  inwestycji  kubaturowych  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach  i  
przedszkolach. Przez cały ubiegły rok członkowie komisji czuwali nad utrzymaniem porządku i 
czystości  w  Gminie,  interweniowali  w  przypadku  dzikich  wysypisk  oraz  zwracali  się  o 
egzekwowanie zapisów w uchwałach Rady Gminy dotyczących utrzymania porządku i czystości 
w gminie, przyjęcie sprawozdania w sprawie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. Dzięki 
tym działaniom zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Nie  obce  członkom  komisji  budownictwa  były  sprawy  prowadzone  przez  Referat  
Geodezji,  Obrotu Nieruchomościami i  Rolnictwa. Na wielu posiedzeniach opiniowali projekty 
uchwał  dotyczące  wyrażenia  zgody  na  nabycie,  sprzedaż  czy  też  zamianę  nieruchomości 
będących własnością gminy. 

Należy również zwrócić uwagę na duże zainteresowanie członków Komisji gospodarką 
finansową,  kulturą  i  oświatą  w gminie.  Radni  opiniowali  sprawozdanie z  wykonania  budżetu 
Gminy za 2008 r., zmiany w uchwale budżetowej oraz zaciąganie zobowiązań finansowych, które  
to działania mają kluczowe znaczenie w rozwoju naszej Gminy.



Podsumowując pracę Komisji w 2009 r. należy zwrócić uwagę na duże zaangażowanie i 
aktywność radnych, co z całą pewnością wpłynęło na rozwój

 Gminy Tarnów.
Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/419/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE 
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców 

Gminy Tarnów za 2009 rok

W  okresie  sprawozdawczym  odbyło  się  dwanaście  posiedzeń  Komisji,  w  tym 
cztery  wspólne  z  Komisją  ds.  Rodziny,  jedno  posiedzenie  objazdowe  oraz  cztery 
posiedzenia połączone z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy Tarnów. 

Członkowie komisji na posiedzeniach zajmowali się:

• Opiniowaniem  planów  pracy  i  planów  finansowych  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich.

• Analizą  przebiegu  prac  inwestycyjnych  i  remontowych  w  placówkach 
oświatowych Gminy Tarnów oraz oceną przygotowania placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego. W tej sprawie odbyło się posiedzenie wyjazdowe 
do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy, w których członkowie 
komisji  wysłuchali  od  dyrektorów  tych  placówek  z  jakimi  problemami 
inwestycyjnymi się borykają, co należy jak najszybciej wykonać lub zakupić. 
Uzyskali  również  informację,  co  w  okresie  trwania  roku  szkolnego,  jak  i 
podczas wakacji zostało w szkołach wykonane.

• Zapoznaniem się  z  problemami  i  potrzebami  ludowych  klubów sportowych 
oraz uczniowskich klubów sportowych. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
wzięli  udział  prezesi  tych  organizacji,  którzy  kolejno  przedstawiali  zakres 
prowadzonej działalności, potrzeby finansowe, lokalowe, obiektowe. Wyrazili 
oni swoje zdanie na temat podziału środków z tytułu dotacji przyznawanych im 
corocznie z budżetu gminy.

• Współpracą  z  sołtysami  wsi,  organizacjami  społecznymi  i  stowarzyszeniami 
działającymi na terenie gminy.

• Opiniowaniem  projektów  uchwał  Rady  Gminy  Tarnów,  a  w  szczególności 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w oświacie.

Członkowie  komisji  na  posiedzeniach  wspólnych  z  Komisją  ds.  Rodziny 
zajmowali  się  opiniowaniem wszystkich  uchwał  podejmowanych  na  sesjach  Rady 
Gminy Tarnów.

Plan pracy Komisji na 2009 rok został w dużym stopniu zrealizowany. Wszyscy 
członkowie Komisji aktywnie współpracowali z samorządami lokalnymi, wspierając 
liczne inicjatywy, włączając się w organizację zebrań,  imprez kulturalnych.  Wielu 



członków  Komisji  zaangażowanych  było  przy  rozdzielaniu  żywności  w 
poszczególnych sołectwach.

                                                                                           

Załącznik nr 5
  

do uchwały nr XLII/419/2010
                                                                                                   Rady Gminy Tarnów

                                                                                                            z dnia 22  stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji do Spraw Rodziny

za 2009 rok

W  roku  sprawozdawczym  komisja  odbyła  11  posiedzeń  w  tym  
4 połączone z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz 4 z 
pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy Tarnów. Na wspólnych posiedzeniach 
komisji  omawiane  były  sprawy dotyczące  obrad  sesji  między  innymi  opiniowanie 
uchwał.  Na  posiedzeniu  w  miesiącu  styczniu  zostało  sporządzone  sprawozdanie  z 
działalności  komisji  ds.  Rodziny za rok 2008 oraz sporządzono plan pracy na rok 
2009. 

Na terenie  gminy funkcjonują  przy  parafiach Ośrodki  Wsparcia  Dziennego  
w Zgłobicach i w Woli Rzędzińskiej Nr 2. Dzieci do tych ośrodków kierowane są 
przez pracowników socjalnych na podstawie wywiadów środowiskowych. Kierownik 
Ośrodka Wsparcia Dziennego p. Danuta Warchoł poinformowała członków komisji o 
działalności ośrodka, jego problemach i potrzebach.

Członkowie komisji  ds.  Rodziny zostali  poinformowani przez dzielnicowych 
działających na terenie Gminy Tarnów na temat podejmowanych działań w rodzinach 
z problemami alkoholowymi i przemocy w rodzinach oraz z procedurą Niebieskiej 
Karty. 

Komisja  wnikliwie  analizowała  i  opiniowała  wnioski  mieszkańców,  którzy 
ubiegali się o umieszczenie w domach pomocy społecznej, gdzie ustalano odpłatność 
przez członków rodziny lub całkowicie zwalniano z opłat. 

Komisja  ds.  rodziny  interesowała  się  sytuacją  osób  starszych, 
niepełnosprawnych, starała się znajdować dla nich korzystne rozwiązania trapiących 
ich  problemów,  szukając  pomocy,  udzielając  wsparcia.  Członkowie  Komisji  na 
interwencje wyjeżdżali do rodzin, gdzie stwierdzone było nadużywanie alkoholu przez 
rodziców. 

Ponadto  Komisja  ds.  Rodziny  włączała  się  w  organizowanie  opłatka  dla 
seniorów,  jak  również  na  święta  Wielkanocne  i  Bożego  Narodzenia,  członkowie 
Komisji odwiedzali osoby starsze, samotne, obłożnie chore, którym wręczali paczki 
świąteczne. 

Szczególne  podziękowania  należą  się  wójtom  gminy,  członkom  Komisji  
ds. Rodziny, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy włączają 
się w rozwiązywanie trudnych problemów dotyczących rodzin naszej gminy. 
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