Protokół nr 5 / 2013/ VI
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 22 lipca 2013 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, sala 100
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00.
Godzina zakończenia posiedzenia: 17.10.
Obecni członkowie Komisji: Stanisław Walter – Przewodniczący Komisji
Maria Zgoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dorota Żakowska - członek Komisji
Mirosław Sroka- członek Komisji
Władysław Olejniczak – członek Komisji
Henryk Witkowski – członek Komisji
Prowadzący obrady : Stanisław Walter
Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.
Stwierdzenie quorum – Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia
posiedzenia.
Goście: Bernard Broński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,,
Tadeusz Czajka – Wójt Gminy,
Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy,
Grzegorz Leonhard – Przewodniczący Rady Gminy,
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Porządek obrad Komisji Edukacji :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.
3. Omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 23 lipca 2013 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
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Przewodniczący Komisji Stanisław Walter otworzył posiedzenie Komisji Edukacji,
powitał zgromadzonych członków oraz gości, po czym przedstawił porządek obrad. Radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji jest omówienie projektu
Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym oraz innych projektów
uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 23 lipca 2013 r. Radni omówili następujące projekty
uchwał:
Projekt nr 1 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnowo Podgórne - przetargi wywołują potrzeby przesunięć w budżecie, są rozstrzygane
w różnych wartościach, z niektórych zostają środki, w niektórych brakuje. Drogi
powiatowe – proponuje się zmniejszenie o 600 tysięcy zł oraz przesunięcie pieniędzy
z niektórych zadań na inne (np. w przypadku dróg powiatowych zmniejszenie kwoty
z budowy ul. Tarnowskiej w Lusówku po rozstrzygnięciu przetargu a przesunięcie
na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i 23 Października
w Tarnowie Podgórnym). Drogi gminne – proponuje się zwiększenie kwoty na budowę
ul. Łąkowej w Tarnowie Podgórnym, tak aby zakończyć inwestycję w bieżącym roku
budżetowym. Budowa drogi Tarnowo Podgórne-Kokoszczyn – także zwiększenie. Wójt
omówił także pozostałe propozycje przesunięć. Radni jednogłośnie poparli projekt
uchwały.
Projekt nr 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tarnowo Podgórne na
rok 2013 – radni jednogłośnie poprali projekt uchwały.
Projekt nr 4 uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz
publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzonych na terenie gminy Tarnowo
Podgórne oraz trybu i zakresu rozliczania i kontroli prawidłowości ich wykorzystania –
temat zreferowała I Zastępca Wójta Gminy, pani E. Noszczyńska-Szkurat. Podjęcie
uchwały jest konieczne po to, by od września móc udzielać dotacji przedszkolu, które
tworzy się w Przeźmierowie (remont jest na ukończeniu). Projekt może zostać
do jutrzejszej sesji co nieco zmodyfikowany (skrócony). Radny H. Witkowski zapytał
o doświadczenia innych gmin w zakresie takiej współpracy. Uzyskał odpowiedź, że takie
przedszkole prowadzi Mosina. Osobą upoważnioną przez Wójta do bieżącej kontroli
działalności jednostki będzie Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej. Do przedszkola
będzie uczęszczało 75 dzieci, które nie dostały się do innych placówek, jest jeszcze 15
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miejsc, jednak zostało wydane ogłoszenie i miejsca na pewno zostaną zapełnione. Radni
jednogłośnie poparli projekt uchwały.
Projekt nr 5 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tarnowie
Podgórnym. Projekt zreferował Dyrektor OSiR, pan B. Broński. Podczas doraźnej
kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji w miesiącu maju 2013 roku, okazało się, że akty
prawne będące podstawą statutu nie mają już mocy obowiązującej, dlatego konieczne
i uzasadnione stało się utworzenie i uchwalenie nowego statutu. Radni jednogłośnie
poparli projekt uchwały.
Projekt nr 6 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/473/2012 z dnia 20
listopada 2012 r. dotyczącej stawki opłaty targowej na 2013 rok – zmiana ma na celu
aktywizację gminnych targowisk. Radni poparli projekt uchwały.
Na końcu posiedzenia radni poruszyli temat wymiany i zakupu gruntów
kościelnych w poszczególnych miejscowościach (chodzi o grunt w Tarnowie Podgórnym
pod budowę ośrodka kultury oraz gruntu pod budowę kościoła w Lusówku). Prowadzone
są rozmowy w sprawie wykupu gruntu pod dom kultury w Tarnowie Podgórnym.

Posiedzenie Komisji protokołowała:
Katarzyna Antos
Przewodniczący Komisji
/ - / Stanisław Walter
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