PROTOKÓŁ Nr XLV/2014
z czterdziestej piątej sesji VI kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 21 lipca 2014 r.
Sesja odbyła się w pok. Nr 2 Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6.
Rozpoczęcie sesji o godz. 15:00.
W sesji udział wzięli radni:
1. Czech Jan
2. Dyga Szymon
3. Florczak Elżbieta
4. Halupczok Krzysztof
5. Kalla Rajmund
6. Kobienia Alfred
7. Michala Franciszek
8. Patoła Anna
9. Piechówka Bożena
10. Pietruszka Zygmunt
11. Urban Rudolf
12. Wilk Waldemar
Stanowi to 80 % frekwencji.
Nieobecni:
1. Bartylla Patrycja
2. Klama Andrzej
3. Okos Teodor
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta
3. Smolka Krystian – Kierownik ZGKiM
4. Sąsiada Monika – Radca Prawny
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15:00 dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12
radnych, co stanowi kworum do prawomocnych obrad.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji:
1. Otwarcie XLV sesji;
2. sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
- przedstawienie porządku obrad sesji;
3. informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami;
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków;
5. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
6. interpelacje i zapytania Radnych;
7. wolne wnioski i informacje;
8. zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku
sesji:
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• Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca
2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
W obecności 11 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. (w głosowaniu nie brał udziału
radny Alfred Kobienia)
• Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca
2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
W obecności 11 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. (w głosowaniu nie brał udziału
radny Alfred Kobienia)
• Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w
miejscowości Przywory
W obecności 11 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. (w głosowaniu nie brał udziału
radny Alfred Kobienia)
• Projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości cen za te usługi
W obecności 11 radnych „za” nie było głosów, „przeciw” głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał
się od głosu. (w głosowaniu nie brał udziału radny Alfred Kobienia)
Większością głosów projekt nie został przyjęty do porządku sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach.
W obecności 12 radnych za przyjęciem porządku sesji głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się
od głosu.
Porządek sesji został przyjęty bezwzględną większością głosów.
Ad. 3
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami;
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła od ostatniej sesji:
- pismo Parafii Rzymskokatolickiej w Nakle z dnia 9 lipca 2014 r. zawierające wniosek o
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej mieszczącej się przy ul.
Raszowskiej 2 w Nakle.
Opinia Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji określa, że działka może
zostać przeznaczona do zbycia z uwagi na to, że działka ta nie może stanowić samodzielnej
działki budowlanej.
- Uchwała Nr XLIII/501/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna –Koźla”
- Uchwała Nr LV/420/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca
2014 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla”
- Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Galli z dnia 15 lipca 2014 r.
przesyłające opinię prawną w sprawie możliwości łączenia funkcji wójta, starosty i mandatu
radnego z członkostwem w zarządzie stowarzyszenia i w organizacjach pozarządowych.
Ad. 4
Podjęcie uchwał:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków;
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Po dyskusji w której głos zabrali: radny Jan Czech, Wójt Gminy, radny Rajmund Kalla,
Kierownik ZGKiM Krystian Smolka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W obecności 12 radnych 312za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 2
wstrzymało się od głosu.
Większością głosów uchwała nr XLV/312/2014została podjęta.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca
2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.
W obecności 12 radnych uchwała nr XLV/313/2014 została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W obecności 12 radnych uchwała nr XLV/314/2014 została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w
miejscowości Przywory
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W obecności 12 radnych uchwała nr XLV/315/2014 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy czytać protokół z poprzedniej sesji- radny
Waldemar Wilk zgłosił wniosek o nieczytanie.
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od
głosu.
Większością głosów wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania.
W obecności 12 radnych za przyjęciem protokołu głosował 11 radnych, 1 wstrzymał się od
głosu.
Większością głosów protokół nr XLIV/2014 został przyjęty.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych;
- Radny Szymon Dyga: zwrócić się do administratora rzek przepływających przez Gminę
Tarnów Opolski o ich wykoszenie.
- Radny Franciszek Michala: zgłosił wniosek o wystosowanie pism do właścicieli
opuszczonych, zaniedbanych posesji o zobowiązanie ich do uporządkowania i zabezpieczenia
tych posesji.
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od
głosu.
Większością głosów wniosek został przyjęty.
- Radny Waldemar Wilk: zgłosił wniosek o wystąpienie do ITD. o ustawienie radaru w
Walidrogach na wlocie od Strzelec Opolskich.
Uzasadnił, że samochody ciężarowe wjeżdżają do Walidróg z dużą szybkością.
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 3 przeciw, 2
wstrzymało się od głosu.
Większością głosów wniosek został przyjęty.
- Radny Alfred Kobienia: Nastąpiła zmiana operatora wywozu śmieci w Gminie Tarnów
Opolski. Przeprowadzić kontrolę posesji celem stwierdzenia, kto nie ma kubła na śmieci i
sprawdzić dlaczego nie ma.
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Ad. 7
Wolne wnioski i informacje;
- Radny Franciszek Michala: W Kątach Opolskich kanalizację zakończono 5 lat temu, do
dzisiaj są posesje, które nie zostały do niej podłączone.
Radny Krzysztof Halupczok poinformował, że ZGKiM sporządza wykaz posesji w gminie,
które mimo możliwości nie podłączyły się do istniejącej kanalizacji. Wykaz taki będzie
gotowy w najbliższych dniach
Ad.8
Zakończenie sesji
Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję o godz. 16:05.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Teresa Mientus
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban
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