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PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014 

z czterdziestej siódmej sesji VI kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 20 października 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. Florczak Elżbieta 
5. Halupczok Krzysztof 
6. Kalla Rajmund 
7. Klama Andrzej 
8. Kobienia Alfred 
9. Michala Franciszek 
10. Okos Franciszek 
11. Patoła Anna 
12. Piechówka Bożena 
13. Pietruszka Zygmunt 
14. Urban Rudolf 
15. Wilk Waldemar 
 

Stanowi to 100 % frekwencji.  
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. 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. Radny Alfred Kobienia przybył na 
sesje o godz. 9:45  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 
1. Otwarcie XLVII 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. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za 
rok szkolny 2013/2014 

7. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz kształtowania się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. – przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 
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8. podejmowanie uchwał: 

1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej dla Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Rozwoju Wsi Kąty 
Opolskie 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
4) Projekt uchwały w  sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Tarnów Opolski 
5) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski 
6) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski – Wschód 
7) Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki pod nazwą Wodociągi i 

Kanalizacja Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 
8) Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku 
9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 
10) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości Raszowa 

na lata 2015-2020”  
9.  sprawozdanie z działalności komisji; 
10.  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;  
11. interpelacje i zapytania Radnych;  
12. wolne wnioski i informacje; 
13. zakończenie sesji. 
W obecności 14 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3   
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
sesjami;  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- Informacja Wojewody Opolskiego nt. złożonych oświadczeń majątkowych wójta gminy  
i przewodniczącego Rady Gminy; 
- Pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych apelujące o niepodwyższanie 
stawek podatku od środków transportowych 
- Uchwała Rady Powiatu Opolskiego z dnia 4.09.2014 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego do Prezesa rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic 
Niemodlina i Kędzierzyna Koźla; 
- Uchwała Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie poparcia „Apelu 
Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic 
Niemodlina i Kędzierzyna Koźla; 
- Uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie poparcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływ środków finansowych wypracowanych w 
regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego; 
- Wniosek mieszkańców ul. Nowej w Nakle z dnia 6 października 2014 r. dotyczący naprawy 
drogi, odbioru szkód po budowie kanalizacji oraz uwzględnienie w przyszłorocznym 
budżecie gminy remontu jej nawierzchni; 
- Petycja mieszkańców Tarnowa Opolskiego z dnia 29 września 2014 r. do władz Gminy o 
doprowadzenie ulicy Borowej w Tarnowie Opolskim do takiej nawierzchni jak inne ulice 
modernizowane w tym samym czasie w Tarnowie Op.  
Wójt wyraził opinie, że był przeprowadzony remont ulicy Borowej i był tam zobaczyć i w 
jego opinii droga wygląda całkiem przyzwoicie 
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- Pismo Pani Leokadii Dż. z dnia 25 września 2014 r. dot. zamieszkiwania w posesji 
stanowiącej jej własność osób bezdomnych.  
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady;  
Wójt poinformował: 
- odbyła się wizyta studyjna w Austrii– przedstawił przebieg spotkania. 
Wykonanie uchwał podjętych na sesji 9 września 2014 r.  
Uchwała nr XLVI-317-2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014  - wykonana 
Uchwała nr XLVI-318-2014 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów –  
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 16.09.2014 r. –  jest realizowana  
Uchwała nr XLVI-319-2014 w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Nakło –  
w trakcie realizacji 
Uchwała nr XLVI-320-2014 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności 
pieniężnych… 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 18.09.2014 r. –  obowiązuje 
Uchwała nr XLVI-321-2014 zmieniająca uchwałę w spr. zakresu odbierania odpadów - 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 16.09.2014 r. –  jest realizowana  
Uchwała nr XLVI-322 - 2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana- 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 16.09.2014 r. –  jest obowiązująca 
 
Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji radnych;  

Radny Rajmund Kalla – Rada Sołecka  przedłożyła do zatwierdzenia Program Odnowy Wsi 
– do chwili obecnej nie został przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały w tej sprawie. –
Wykonano.  Projekt będzie przedmiotem obrad na obecnej sesji 
 
Radny Szymon Dyga – przygotować wzory pism o odszkodowania za szkody związane ze 
złym stanem dróg – pracownik merytoryczny konsultował treść wniosku z radnymi : Sz. 
Dygą i J. Czech, którzy przekazali, aby na razie wstrzymać się z realizacją wniosku. 
 
Radny Szymon Dyga – zgłosił wniosek o rozwiązanie problemów melioracyjnych na terenie 
Tarnowa Opolskiego i Kosorowic 
(większością głosów  wniosek został przyjęty ) 
ORAZ 
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 
(większością głosów  wniosek został przyjęty ) 
Do tej pory nie podjęto działań dotyczących Spółki Wodnej. 
 
Radny Szymon Dyga: Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o wyczyszczenie 
rowu odprowadzającego wodę deszczową wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Tarnów Opolski 
– Kosorowice  
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu udzielił odpowiedzi, że z uwagi na rozdysponowane 
środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg w obecnym roku nie wykona zadania. 
Zostanie ujęte w planie na przyszły rok. 
 
Radny Szymon Dyga- zwrócić się o wymianę studzienek chłonnych przy „starej 
oczyszczalni ścieków”:  
Pismo w tej sprawie zostało wysłane 20.09.br – na razie brak odpowiedzi 
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Radny Szymon Dyga –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.  
Pisemna odpowiedź Starostwa Powiatowego do wglądu w Biurze Rady Gminy 
 
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.   
Pismo w tej sprawie zostało wysłane – doręczone 19.09.br – na razie brak odpowiedzi 
 
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. 
ORAZ 
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. 
Pisma w tej sprawie zostały wysłane z Urzędu Gminy oraz z Gminnego Ośrodka pomocy 
Społecznej. Ponadto GOPS przedkłada informację (w załączeniu), że nie jest w stanie sam 
podjąć żadnych działań zmierzających do ograniczenia bezdomności oraz przebywania osób 
w pustostanach . Osoby te nie korzystają ze świadczeń Ośrodka w Tarnowie  Op. i nie są mu 
znane.  
Ad. 6 

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski 
za rok szkolny 2013/2014 

Informacja została radnym przekazana. 

Ad. 7  

Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz kształtowania się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. – przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę nr 369/2014 z dnia 26 września 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku – opinia jest 
pozytywna.  
Po stwierdzeniu, że radni nie mają uwag do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy 
przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie informacji. 
W obecności 14 radnych informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 8 

Podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 
dla Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Rozwoju Wsi Kąty Opolskie 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr XLVII/323/2014 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/324/2014 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Społeczno Gospodarczej  
o rozpatrzenie możliwości przeniesienia placu zabaw na grunt Agencji Nieruchomości przy 
ul. Kościuszki w Tarnowie Opolskim. 
W dyskusji na powyższy temat głos zabrali: Zastępca Wójta,  radni: jan Czech, Patrycja 
Bartylla, Andrzej Klama, Wójt Gminy. 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poszczególne 
propozycje zmian w planie zadań inwestycyjnych: 
 

37   700  70005  Nabycie gruntu pod plac zabaw w 
Tarnowie Opolskim 

  45 000,00 
 
 
 

 Poprawa warunków  
socjalno-bytowych  

mieszkańców 

W obecności 14 radnych za przyjęciem zadania głosowało 11 radnych, 2 przeciw,  
1 wstrzymał się od głosu. (w głosowaniu nie brał udziału radny Szymon Dyga) 
Większością głosów zadanie zostało przyjęte. 
 

38   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 za przyjęciem zadania głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. (w głosowaniu nie brał udziału radny Szymon Dyga) 
Większością głosów zadanie zostało przyjęte. 
 

44   700   70005 
 Przejecie gruntu pod drogę w 

Miedzianej 
  80 000,00 

 Regulacja stanu prawnego 
dróg zgodnie z spec 

ustawą. Zapewnienie 
dostępu do dróg 

publicznych 

W obecności 15 radnych za przyjęciem zadania głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od 
głosu.  
Większością głosów zadanie zostało przyjęte. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 2 przeciw. 
Większością głosów uchwała nr XLVII/325/2014 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w  sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/326/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski 
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/327/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski – Wschód 
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/328/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki pod nazwą Wodociągi  
i Kanalizacja Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr XLVII/329/2014 została podjęta. 
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Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku 
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/330/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 
W obecności 15 radnych uchwała nr XLVII/331/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości Raszowa na 
lata 2015-2020”  
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr XLVII/332/2014 została podjęta. 
 
Ad. 9   
Sprawozdanie z działalności komisji 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej 
Problemów odbyła posiedzenie  w dniu 13.10. br. 

Komisja dokonała analizy projektów uchwał.  
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 46/2014 
Komisja wnioskuje o wyremontowanie lub wymianę na nowe barierek zabezpieczających 
wyjście rzeki Struga z rurociągu w Kosorowicach przy ul. Łącznej 
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Komisja  Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej na posiedzeniu  dniu 14.10.br dokonała analizy projektów uchwał.  
Komisja nie wysunęły wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Rolnictwa na 
posiedzeniu  w dniu 16.10.2014 r. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady obecnej 
sesji.  
Komisja  nie wysunęły wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Ad. 10   
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji  
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z poprzedniej sesji – radny 
Jan Czech  zgłosił wniosek o nieczytanie protokołu. 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 radnych,  
2 przeciw. 
Większością głosów protokół nr XLVI/2014 został przyjęty. 
 
Ad. 11 i 12 
Interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski i informacje 
Radny Alfred Kobienia zapytał, czy jest możliwość zdyscyplinowania lekarza w Ośrodku 
Zdrowia w Przyworach, bo lekarza nie ma w wyznaczonych godzinach. 
Wójt odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie. 
Radna Patrycja Bartylla udzieliła informacji nt. tworzenia się prywatnego gabinetu 
pielęgniarskiego, 
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Radny Alfred Kobienia zwrócił się, aby wystosować pismo do Powiatu Opolskiego o 
wycinkę chaszczy  przy drogach powiatowych 
Radny Jan Czech: 10 lat pracował w Radzie Gminy. Podziękował wszystkim za współpracę. 
 
Ad. 13 
Zakończenie sesji 
Po wyczerpaniu porządku sesji  Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję o godz. 11:50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


