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PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014 

z czterdziestej piątej sesji VI kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 9 września 2014 r. 

 
Sesja odbyła się w Sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9. 
Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.  
W sesji udział wzięli radni: 

1. Bartylla Patrycja 
2. Czech Jan 
3. Dyga Szymon  
4. Halupczok Krzysztof 
5. Kalla Rajmund 
6. Klama Andrzej 
7. Kobienia Alfred 
8. Michala Franciszek 
9. Okos Franciszek 
10. Patoła Anna 
11. Piechówka Bożena 
12. Pietruszka Zygmunt 
13. Urban Rudolf 
14. Wilk Waldemar 
 

Stanowi to 93 % frekwencji.  
Nieobecna: Florczak Elżbieta 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. Knapik Aneta – Skarbik Gminy 
4. Sąsiada Monika – Radca Prawny 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 9:00 dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 14 
radnych, co stanowi kworum do prawomocnych obrad.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 
1. Otwarcie XLVI sesji; 
 
2. sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 
        - przedstawienie porządku obrad sesji; 
 
3.  informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
sesjami;  

4. sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady;  

5. sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji radnych;  

6. podejmowanie uchwał: 

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
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- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014  
 

- 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 sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło 
 

- w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczana lub rozkładania na    
  raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających    
  Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym 

 

7.  sprawozdanie z działalności komisji; 

8.  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;  

9. interpelacje i zapytania Radnych;  

10. wolne wnioski i informacje; 

11. zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił  o ujęcie w porządku sesji:  
- informacji Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych wg stanu na dzień 
31.12.2013 przez osoby do tego zobowiązane  
 
- informacji Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach 
majątkowych wg stanu na dzień 31.12.201 
W obecności 14 radnych powyższe informacje zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku sesji: 
- projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
-  projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana 
W obecności 14 radnych obydwa projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 14 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3   
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
sesjami;  
- Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Krystynie Barglik, która przedstawiła 
Projekt aktywizacji ludzi starszych – tworzenia Rad Seniorskich w gminach. Zwróciła się, 
aby namawiać mieszkańców do uczestnictwa w Projekcie osób w wieku 60+. 
Zwróciła się o współpracę oraz, aby w pracach Rady Gminy uwzględnić sprawy dotyczące 
Rady Seniorów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła od ostatniej sesji: 
- Zaproszenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu do udziału w IV Forum Samorządowo-
Policyjnym na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Opolu i Powiecie Opolskim; 
- Apel Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy 
obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla; 
- Uchwała Nr XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie 
poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 



 3

wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego; 
- Uchwała Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia 
stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu środków 
finansowych wypływających w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego; 
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Opatrzności Bożej w Raszowej o wsparcie finansowe 
na wykonanie rozpoczętych prac remontowych w kościele; 
- wniosek mieszkańców ul. Nowej w Kątach Opolskich  o ujęcie w planie zadań 
inwestycyjnych na rok 2015 remontu tej drogi; 
- wniosek mieszkańców ul. Konopnickiej w Nakle o wyasfaltowanie drogi. 
Ad. 4 
Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych wg stanu na dzień 
31.12.2013 przez osoby do tego zobowiązane 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje Wójta w której informuje, że wszyscy, 
którzy byli zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego złożyli je w ustawowym 
terminie, dokonana analiza oświadczeń nie wykazała nieprawidłowości, w związku z czym 
nie Wójt nie był zobowiązany do podejmowania odpowiednich działań.  
Ad. 5  
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach 
majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2014 
Działając na podstawie art. 24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
((Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)  i n f o r m u j ę, że  
w wyniku analizy Oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych wg stanu na dzień 
31.12.2013 r.   stwierdziłem, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie  
i w komplecie zgodnie z art. 24h ust. 1-4 ustawy. 
Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała 
naruszeń przepisów prawa. 
Analiza porównawcza  treści  oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznań o 
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych 
oświadczeń majątkowych oraz z dołączonych do nich kopii  zeznań o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym (PIT) nie wykazała rozbieżności i nie dała podstaw do 
wszczęcia postępowań w sprawie.  
- Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o złożonych 
oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. 
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady;  
Wójt poinformował: 
- trwają prace przy Urzędzie Gminy – będzie tam ścieżka edukacyjna 
- na przyszłą sesję Rady Gminy przygotowane zostaną kolejne projekty uchwał  
o przystąpieniu do zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Tarnowa Opolskiego  
i Kosorowic 
- zwrócił się do radnych o zgłaszanie pomysłów na modernizację Tarnowa Opolskiego 
Wywiązała się dyskusja na temat zaniedbań odnośnie dróg powiatowych na terenie gminy. 
Radny Szymon Dyga zgłosił, aby przygotować wzory pism o odszkodowania za szkody 
związane ze złym stanem dróg 
Wójt wyraził opinię – przy drogach powiatowych ustawione zostaną tablice informacyjne, że 
są to drogi powiatowe z nr telefonu i informacją, że szkoda powstała na drodze powiatowej. 
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- Wykonanie uchwał podjętych na sesji 24 czerwca 2014 r. 
•  Uchwała nr XLIV-311-2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Opolskim 
– uchwała jest w trakcie realizacji, rozpoczęta została procedura sądowa o wpis własności 
nieruchomości, przejęcie terenu pod plac zabaw ul.Klimasa. 
•  Uchwała nr XLIV-310-2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagosp Miedziana-2:  uchwała jest w trakcie realizacji, przyjmowanie wniosków .  
•  Uchwała nr XLIV-309-2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagosp przestrzennego Kąty-2 uchwała jest w trakcie realizacji, przyjmowanie wniosków .  
•  Uchwała nr XLIV-308-2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagosp Przywory :  uchwała jest w trakcie realizacji, przyjmowanie wniosków .  
•  Uchwała nr XLIV-307-2014 w sprawie zbycia nieruchomości w Przyworach  - uchwała 
jest w trakcie realizacji ,nieruchomości zostały opublikowane do sprzedaży.  
•  Uchwała nr XLIV-306-2014 w sprawie nabycia nieruchomości w Kosorowicach (teren 
stawów) uchwała została zrealizowana, został podpisany akt notarialny nabycia 
nieruchomości. 
•  Uchwała nr XLIV-305-2014 w sprawie przystąpienia Gminy do Projektu pn Cyfrowy 
Debiut 50+  
W trakcie rekrutacji BO i postępowań przetargowych na dostawę sprzętu. 
•  Uchwała nr XLIV-304-2014 w sprawie przekazania witryny internetowej  
Strona internatowa AO została przekazana formalnie stowarzyszeniu AO. 
•  Uchwała nr XLIV-303-2014 w spr zawarcia porozumienia z Gminą Gogolin PSZOK  
Oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Gogolin. Zgodnie  
z zapewnieniami Zastępcy Burmistrza uchwała ma zostać podjęta na wrześniowej sesji RM. 
•  Uchwała nr XLIV-302- 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 – 
wykonana 
•  Uchwała Nr XLIV-301-2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej - wykonana 
•  Uchwała Nr XLIV-300-2014 w spr udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 
2013 - wykonana 
•  Uchwała Nr XLIV-299-2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz z sprawozdania z wykonania 
budżetu - wykonana 
- Wykonanie Uchwał Rady Gminy podjętych  na sesji w dniu  
21 lipca 2014 r. 
•  Uchwała nr XLV-315-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w 
Przyworach - uchwała została zrealizowana ,podpisano umowę na wynajem lokalu. 
 •  Uchwała nr XLV-312-2014 w sprawie taryf na wodę i ścieki - realizowana 
•  Uchwała nr XLV-313-2014 w sprawie zmiany uchwały dot inkasa podatku od 
nieruchomości -  realizowana 
•  Uchwała nr XLV-314-2014 w sprawie zmiany uchwały dot. poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizowana 
Wykonane zostały uchwały : 
Nr XLIII/291/2014 w sprawie udzielenia pomocy dla Ukrainy 
Nr XLIII/292/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych 
 
Ad. 7 
sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji radnych; 
 
WNIOSKI  I INTERPELACJE RADNYCH ZATWIERDZONE NA SESJI  
W DNIU 24 czerwca 2014 r. 
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Wniosek Nr 25/2014 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Wnioskuje się o przygotowanie kalkulacji innej niż przygotowany przez ZGKiM w Tarnowie 
Op. i utworzenia PSZOK na terenie Gminy Tarnów Opolski. – w trakcie realizacji 

WNIOSEK Nr 45/2014 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Rodziny i Jej Problemów 

Wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich o uzupełnienie brakujących 
elementów ogrodzenia przy bloku nr 6. – pismo zostało wysłane 

 

WNIOSEK Nr 42/2014 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

Wnioskuje się o wystąpienie do wykonawcy modernizacji linii kolejowej Błotnica – 
Groszowice o przywrócenie stanu pierwotnego dróg gruntowych, które zostały rozjeżdżone 
przy pracach modernizacyjnych linii kolejowej. – pismo zostało wystosowane 

- Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban zgłosił wniosek o wystąpienie do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Strzelcach Opolskich o wykonanie remontu odcinka (należącego do 
ZDP w Strzelcach Op.) drogi łączącej Nakło z Raszową – zrealizowano, ubytki w drodze 
zostały wypełnione 

- Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban zgłosił wniosek o wystąpienie do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Opolu o poszerzenie (wyremontowanie) drogi między Nakłem  

i Tarnowem Opolskim celem poprawy bezpieczeństwa – wykonano obustronną ścinkę 
poboczy na odcinku 1600 mb 

- Wójt Gminy: ponownie wystąpić z pismem do Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej  (DK) 
nr 94 z drogą powiatową (DP) nr 1712 O z zaznaczeniem, że planowana jest akcja 
propagująca budowę ronda. – GDDKiA Oddział Opole udzieliło odpowiedzi, że zadanie 
znajduje się na 202 pozycji Programu Redukcji Ofiar Śmiertelnych na drogach krajowych. 
Zdaniem GDDKiA Oddział Opole deklaracja partycypacji w kosztach  np. przez 
opracowanie dokumentacji technicznej przez Gminę  lub Powiat znacznie zwiększyłaby 
szansę na realizacje zadania i umożliwiłaby rozpoczęcie procesu projektowego.  

- Radny Szymon Dyga: Wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o 
ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic św. Jacka i Zapłotnej w Kosorowicach – 
po ustaleniach z Komisją ds. Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Opolu wniosek 
został zrealizowany 

Radny Alfred Kobienia zwrócił się do Wójta, aby uhonorować na dożynkach gminnych 
byłych sołtysów za długoletnie pełnienie funkcji – w trakcie realizacji  
 
WNIOSKI  I INTERPELACJE RADNYCH  ZATWIERDZONE NA SE SJI W DNIU  
21 lipca 2014 r. 
 
- Radny Szymon Dyga: zwrócić się do administratora rzek przepływających przez Gminę 
Tarnów Opolski o ich wykoszenie. 
 
Zgodnie z pismem WZMiUW w Opolu w bieżącym roku zostanie wykonana konserwacja 
następujących rzek: 
Kanał Suchej i rzeka Sucha w miejscowości Raszowa 
Rzeka Struga w m. Przywory-Kosorowice  
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- Radny Franciszek Michala: zgłosił wniosek o wystosowanie pism do właścicieli 
opuszczonych, zaniedbanych posesji o zobowiązanie ich do uporządkowania i zabezpieczenia 
tych posesji.  
 
Przygotowano wzory dokumentów  i wezwano w drodze decyzji administracyjnej do 
usunięcia odpadów właściciela działki w Tarnowie Opolskim. Postępowania prowadzone są 
na bieżąco zgodnie ze zgłoszeniami. 
 
- 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.  
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu przesłał wniosek do Delegatury 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach która jest właściwa do 
realizacji wniosku. 
 
Ad. 8 

podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/316/2014 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycje zmian ujęte w planie zadań 
inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do projektu uchwały: 
I. 

7 750 75023 
Zakup sprzętu 
komputerowego do 
urzędu gminy 

1 000,00  
 

Usprawnienie  
i poprawa 
warunków pracy 
pracowników 

W obecności 14 radnych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
II. 

14 921 92195 
Ogród przyrodniczo-
edukacyjny w 
Tarnowie Opolskim  

22 915,00 
 

Poprawa 
warunków 
socjalno-
bytowych 
mieszkańców  

W obecności 14 radnych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
 
III. 

15 921 92195 

Utworzenia miejsca 
rekreacji i 
wypoczynku w 
miejscowości Raszowa 
 

30 670,00 

Poprawa 
warunków 
socjalno-
bytowych 
mieszkańców 

W obecności 14 radnych „za” głosowało 13 radnych, 1 przeciw. 
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IV. 

16 926 92601 

Budowa siłowni 
zewnętrznej w 
miejscowości 
Miedziana 
 

15 456,00 
 

Poprawa 
warunków 
socjalno-
bytowych 
mieszkańców  
 

W obecności 14 radnych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
 
V. 

17 926 92601 

Budowa siłowni 
zewnętrznej w 
miejscowości 
Przywory 
 
 

20 761,00 
 

Poprawa 
warunków 
socjalno-
bytowych 
mieszkańców  

W obecności 14 radnych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
 
VI. 

40 900 90095 

Wymiana instalacji 
C.O. z węglowej na 
gazową w budynku 
ZGKiM w Tarnowie 
Opolskim 

16 000,00 
 

Zmniejszenie 
kosztów 
ogrzewania 
budynku ZGKiM 

W obecności 14 radnych propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
VII. 

41 600 60016 
Modernizacja 
chodnika przy ul. 
Kościelnej w Nakle 

6 000,00  
Poprawa stanu 
technicznego  
i bezpieczeństwa  

W obecności 14 radnych propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
VIII. 

42 921 92195 

Kraina zabaw w 
Tarnalandii- plac 
zabaw z siłownią 
zewnętrzną w 
Tarnowie Opolskim 

46 000,00 

Poprawa 
warunków 
socjalno-
bytowych 
mieszkańców 

 
W obecności 14 radnych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
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IX. 

43 600 60016 

Wykonanie projektu 
regulacji ruchu 
kołowego oraz 
modernizacji 
chodnika na 
skrzyżowaniu ul. Św. 
Marcina i Ks. 
Klimasa w rejonie 
budynku nr 3 
 

3 500,00 
Poprawa stanu 
technicznego i 
bezpieczeństwa 

W obecności 14 radnych propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie pozostałe załączniki do projektu 
uchwały: 
Załącznik nr 2 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Załącznik nr 3 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Załącznik nr 4 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Załącznik nr 5 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Załącznik nr 6 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Załącznik nr 7 – w obecności 14 radnych przyjęty został jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014. 
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/317/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt 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 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 przeciw,  
1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XLVI/318/2014 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości 
Nakło 
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/319/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczana lub 
rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym 
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/320/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i   zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/321/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana 
W obecności 14 radnych uchwała nr XLVI/322/2014 została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8   
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Sprawozdanie z działalności komisji; 

Komisje odbyły posiedzenia: 

- Oświaty… w dniu 1.09. 

-Społeczno Gospodarcza… w dniu 3.09. 

- Rolnictwa… w dniu 4.09.2014 r.  

Komisje dokonały analizy projektów uchwał pod obrady obecnej sesji. 

Komisje nie wysunęły wniosków pod obrady Rady Gminy. 

Ad. 9.   

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z poprzedniej sesji – radny 

Alfred Kobienia  zgłosił wniosek o nieczytanie protokołu. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 przeciw. 

Większością głosów wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, 1 przeciw. 

Większością głosów protokół nr XLV/2014 został przyjęty. 

Ad. 10 i 11 

Interpelacje i zapytania Radnych oraz wolne wnioski i informacje; 

Radny Rajmund Kalla – Rada Sołecka  przedłożyła do zatwierdzenia Program Odnowy Wsi 
– do chwili obecnej nie został przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały w tej sprawie.  
 
Radny Szymon Dyga – zgłosił wniosek o rozwiązanie problemów melioracyjnych na terenie 
Tarnowa Opolskiego i Kosorowic. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów  wniosek został przyjęty. 
 
Radny Szymon Dyga- zwrócić się o wymianę studzienek chłonnych przy „starej 
oczyszczalni ścieków” 
 
Radny Waldemar Wilk  – zgłosił wniosek o rozpoczęcie procesu powołania Spółki Wodnej 
lub zlecenie firmie zadań z tego zakresu celem kompleksowego rozwiązania problemów 
melioracyjnych w Gminie 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 3 przeciw,  
3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów  wniosek został przyjęty. 
 
Radny Szymon Dyga: zgłosił wniosek, aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Opolu o wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę deszczową wzdłuż ciągu pieszo 
rowerowego Tarnów Opolski – Kosorowice. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów  wniosek został przyjęty. 
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Radny Szymon Dyga – zgłosił wniosek, aby zwrócić się do Starosty Powiatowego i Rady 
Powiatu Opolskiego z zapytaniem co było powodem przesunięcia realizacji inwestycji w 
Kosorowicach z 2016 r.  na rok 2018. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Radny Zygmunt Pietruszka – ponowić pismo do GDDKiA Oddział Opole o wyznaczenie 
przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Kopalińskiej z drogą krajową nr 94 w Nakle.  
Pismo w tej sprawie do Oddziału GDDKiA w Opolu wystosowali mieszkańcy Nakła   
w miesiącu marcu br.   
 
Radna Batrycja Bartylla  -  w imieniu mieszkańców Tarnowa Opolskiego zwraca się, aby 
coś zrobić z posesją „skupu złomu” w Tarnowie Op. Są tam gromadzone kradzione 
przedmioty (ostatnio skradzione rowery), w budynku nocują różne osoby. 
 
Radny Jan Czech: Wszyscy „menele” ściągają do Tarnowa Op. – coś z tym trzeba zrobić. 
Jest z tym problem, bo tych osób jest coraz więcej. Na ul. Koraszewskiego też jest 
opuszczony budynek i zajęty przez takie osoby. 
Zgłosić interpelację Policji. 
 
Ad. 12 
Zakończenie sesji 
Po wyczerpaniu porządku sesji  Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję o godz. 11:15. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 


