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PROTOKÓŁ Nr III/2014 

z trzeciej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 29 grudnia  2014 r. 

 
Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim o godz. 9:00. 
W sesji udział wzięli radni: 
1. Bahryj Zbigniew 
2.Dyga Szymon 
3. Halupczok Krzysztof 
4. Kalla Rajmund 
5. Klama Andrzej 
6. Kobienia Alfred 
7. Patoła Anna 
8. Piechówka Bożena 
9. Pietruszka Zygmunt 
10. Schreiber Waldemar 
11. Szymik Ewa 
12 Urban Rudolf 
13.Wilk Waldemar 
Stanowi to 87% frekwencji. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof - Wójt Gminy 
2. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 
3. Sąsiada Monika - Radca prawny 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Rajmund Kalla przyszedł na obrady o 
godz. 10:30. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy 
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.  Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015 

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Ra-
dy Gminy, 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 
4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii 

i wniosków poszczególnych Komisji, 
5) debata nad projektem budżetu, 
6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan-

sowej 
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej; 
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      6. Podejmowanie innych uchwał 
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów 

Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” 

 
• Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 

 
• Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia mię-

dzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sa-
nitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odpro-
wadzania ścieków komunalnych 

 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim 
 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w  formie darowizny 
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przywory 

 
• Projekt uchwały w  sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Tarnów 

Opolski 
 

• Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

 
• Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy 

Tarnów Opolski 
 

7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski 
8. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
9. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;  
10. interpelacje i zapytania Radnych;  
11. wolne wnioski i informacje; 
12. zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o:  

• ujęcie w porządku sesji projektu uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych 
kwot wydatków 

W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

• wycofanie  z porządku sesji projektu uchwały w  sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Gminy Tarnów Opolski 

W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o ujęcie w porządku sesji dodatkowego punktu: 
sprawozdanie z działalności komisji. 

W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 12 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
sesjami  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- przekazał życzenia świąteczne przesłane do radnych przez Starostwo Powiatowe w Opolu, 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Tarnowie Opolskim;- pismo Wojewody Opolskiego z dnia 12.12.2014 r. informujące, że za-
łącznik graficzny do uchwały nr XLVII/327/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 
października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski nie wyznacza jednoznacznie granic obję-
tych planem. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że kolejna sesja Rady Gminy zaplanowana jest na 
26.01.2015 r. na której można będzie dokonać korekty załącznika do w/w uchwały.  
- Odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie z dnia 2 grudnia 
2014 r. informująca, że nie jest planowana instalacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego 
w ciągu drogi krajowej nr 94 w  miejscowości Walidrogi.  
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady 
- udział w jasełkach 
- czeka nas temat restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będziemy 
przejmować budynki OPOLWAP-u, budynki mieszkalne; 
- będziemy chcieli się zorientować co do funkcjonowania naszego Osiedla – mieszka tam sporo 
ludzi i zasługują na to, aby było tam ładnie i czysto; 
- zależy mi na tym, aby ulica  Klimasa w Tarnowie Opolskim była ulica reprezentacyjna; 
- zmienił się zarząd WiK, my jesteśmy współwłaścicielami, a nie zostaliśmy o tym poinformowa-
ni; 
W dyskusji radny Waldemar Wilk przypomniał, że zostało obiecane, że zostanie sporządzony 
wzór wniosku o szkody na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych. 
Wójt odpowiedział, że na stronie internetowej i w gazetce gminnej zostanie umieszczona in-
formacja nt. zniszczeń na elewacjach budynków przy drogach powiatowych. 
 
Ad. 5   
Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015 

1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy  
2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę nr 576/2014 składu orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożo-
nym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tarnów Opolski na lata 
2015 – 2023, oraz uchwałę nr 575/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Opolu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 r.  
Obydwie uchwały zawierają pozytywną opinię.  

3. odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej  
i Ochrony Środowiska wysunięty na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r.: 
Komisja wnioskuje o: 
 Zmniejszenie  
w Dziale 900  Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
– Rozdział 90095 Pozostała działalność      30. 000 zł 
Zwiększenie 
w Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
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Rozdział 92195 Dotacje na zadania bieżące      10.000 zł 
w Dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport 
- Rozdział 92605 Dotacje na zadania bieżące      20 000 zł 

 
4. wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wnio-

sków poszczególnych Komisji, 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek Komisji Wójt zaopiniował pozytywnie i 
wprowadził autopoprawkę do projektu budżetu gminy na rok 2015.  
W dyskusji radny Zygmunt Pietruszka zapytał: środki finansowe zostały zdjęte z azbestu, a co 
będzie jak wpłyną wnioski mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu. 
Wójt: Dylemat był duży, bo na kulturę i sport zabrakło 30 000 zł. Azbestu nie można bagatelizo-
wać, bo jest materiałem niebezpiecznym i należy go odpowiednio utylizować przez odpowiednie 
ekipy. Będziemy starać się, aby do marca te pieniądze znaleźć. 

5. debata nad projektem budżetu;  
Radni nie debatowali. 

6. podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
7. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/12/2014 została podjęta jednogłośnie.  

8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/13/2014 została podjęta jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę. 
Po przerwie w obradach uczestniczyło 12 radnych. 
 
Ad. 6 
Podejmowanie innych uchwał 

Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków 

W obecności 12 radnych uchwała nr III/14/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 roku” 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisja Rolnictwa… aby tak jak w 
uchwale nr XXXVIII/252/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. Program zawierał w Rozdziale VI 
Priorytetowe zadania publiczne ust. 1 pkt 4  zapis lit. b): 
b) wspieranie i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie inicjatyw kultural-
nych aktywizujących i integrujących środowiska lokalne oraz podtrzymujących i upowszech-
niających tradycje. 
Radny Krzysztof Halupczok uzasadnił wniosek. 
Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie radcy prawnej: czy jest obecnie możliwość 
dokonania zmian w projekcie uchwały. 
Radca prawny udzieliła odpowiedzi, że projekt został poddany konsultacjom społecznym i nie 
może być obecnie zmieniony, każda zmiana wymaga ponownych konsultacji. 
Radny Krzysztof Halupczok zgłosił wniosek, aby na kolejną sesję Rady Gminy przygotować 
projekt uchwały zmieniający zapis w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 poprzez dodanie lit. b o treści 
jak wyżej. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr III/15/2014 została podjęta. 
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Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/16/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji 
pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunal-
nych 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/17/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie 
Opolskim 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/18/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w  formie darowizny 
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przywory 
W obecności 12 radnych uchwała nr III/19/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Na sesję przyszedł radny Rajmund Kalla, od tej chwili w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych uchwała nr III/20/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów 
Opolski 
W obecności 13 radnych uchwała nr III/21/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Ad. 7  
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2015 r. i poddał go pod 
głosowanie. 
W obecności 13 radnych plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie.  
 
Ad. 8  
Sprawozdanie z działalności komisji i  zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił przewodniczący Komisji Szymon 
Dyga. Komisja  na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r dokonała wyboru zastępcy prze-
wodniczącego Komisji- wybrany został radny Zbigniew Bahryj. 
 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła następujące wnioski: 
WNIOSEK Nr 1/2014 
Komisja wnioskuje o reorganizację bibliotek w gminie – filii. W każdej miejscowości pozo-
stawić po jednej instytucji kultury, albo bibliotekę, albo świetlicę GOK (wyłączając sołectwo 
Tarnów Opolski). Komisja wskazała, aby wykazać oszczędność rzędu 15% w porównaniu do 
środków finansowych wyznaczonych w budżecie gminy na rok 2015. 
 
W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali radni: Krzysztof Halupczok, Rajmund Kalla, Alfred 
Kobienia, Waldemar Wilk. 
W wyniku dyskusji treść wniosku została zmieniona na: 
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„Komisja wnioskuje o przygotowanie przez dyrektorów  Gminnego Ośrodka Kultury  
i Gminnej Biblioteki Publicznej planu reorganizację bibliotek i świetlic w gminie.  
Komisja wskazała, aby wykazać oszczędność rzędu 15% w porównaniu do środków finanso-
wych wyznaczonych w budżecie gminy na rok 2015.” 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie przyjęcie wniosku. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
WNIOSEK Nr 2/2014 
Komisja wnioskuje, aby nowe punkty oświetleniowe na terenie Gminy Tarnów Opolski insta-
lować w technologii LED 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
WNIOSEK Nr 3/2014 
Wnioskuje się, aby Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawiło możliwości zreorga-
nizowania siatki szkół i przedszkoli w Gminie.  
Komisja zaplanowała w dniu 8.01.2014 r. posiedzenie z udziałem Pani Kierownik BOOS ce-
lem zapoznania się z ewentualną  procedurą likwidacji szkół.  
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na 2015 r. 
W obecności 13 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw So-
cjalnych, Rodziny i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pie-
truszka.  Komisja na posiedzeniu w dniu 16.12.br. wybrała radnego Rajmunda Kallę na Za-
stępcę Przewodniczącego Komisji. 
Komisja dokonała analizy projektów uchwał pod obrady sesji  oraz opracowała plan pracy na 
rok 2015. 
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na 2015 r. 
W obecności 13 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska przedstawił Przewodniczący Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu w dniu  
19.12.2014 r. wybrała radnego Alfreda Kobienia na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. 
Komisja dokonała analizy projektów uchwał pod obrady sesji  oraz opracowała plan pracy na 
rok 2015. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 1/2014 
Wnioskuje się o wystąpienie do inwestora i wykonawcy modernizacji linii kolejowej Błotnica 
– Groszowice - PORR (POLSKA) SA Biuro Budowy LK 132 ul. Gogolińska 8 47-100 
Strzelce Opolskie - o odtworzenie do stanu pierwotnego rowów melioracyjnych wzdłuż re-
montowanego odcinka od dworca PKP w Tarnowie Op. w stronę Opola – lewa i prawa stro-
na. 
 
Radny Waldemar Wilk zgłosił, aby wniosek uzupełnić o wyremontowanie drogi Nowej i Ko-
sorowskiej, które zostały zniszczone przez wykonawcę modernizacji lii kolejowej, drogi te są 
w lesie, koleiny sięgają 80 cm głębokości i są obecnie nieprzejezdne. Zgłosił również, aby 
wniosek został przekazany zarówno do inwestora jak i wykonawcy z zastrzeżeniem, że nie 
wykonanie odtworzenia będzie skutkowało wystąpieniem na drogę sądową. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił rozszerzoną treść wniosku Komisji Rolnictwa: 
Wnioskuje się o wystąpienie do inwestora i wykonawcy modernizacji linii kolejowej Błotnica 
– Groszowice: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PORR (POLSKA) SA Biuro Budowy 
LK 132 ul. Gogolińska 8 47-100 Strzelce Opolskie - o odtworzenie do stanu pierwotnego:  
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1) rowów melioracyjnych wzdłuż remontowanego odcinka od dworca PKP w Tarnowie 
Op. w stronę Opola – lewa i prawa strona; 

2) dróg Nowej i tzw. Kosorowskiej, które zostały zniszczone przy wywozie materiałów 
(drogi są w lesie, koleiny sięgają 80 cm głębokości i są nieprzejezdne) 

Z zastrzeżeniem, że nie wykonanie odtworzenia będzie skutkować wystąpieniem na drogę 
sądową. 
Poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na 2015 r. 
W obecności 13 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji 
Waldemar Wilk: 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia: 
- 8.12. – zapoznała się z treścią dwóch  skarg złożonych na działalność Kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  i na działalność Wójta Gminy. 
- 15.12.br – dokonała kontroli dokumentacji zgromadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej dotyczącej zarzutów zgłoszonych przez Pana Sławomira Grzywę.  
Komisja przeprowadziła również wizję lokalną terenów na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie 
Op. pod kątem zarzutów Pan Rafała Sierpińskiego dotyczących braku miejsc parkingowych 
na tym terenie. 
Komisja przygotowała projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące rozpatrzenia skarg. 
 
Komisja dokonała wyboru Pana Zygmunta Pietruszkę na Zastępcę Przewodniczącego Komi-
sji. 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na 2015 r. 
W obecności 13 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 9 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;  
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy czytać protokół z poprzedniej sesji, Radny Zbi-
gniew Bahryj zgłosił wniosek o nie czytanie go. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
W obecności 13 radnych protokół nr II/2014 z dnia 3 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 10 i 11 
Interpelacje i zapytania Radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o konieczność podawania do Urzędu Gminy kodów kre-
skowych umieszczonych na pojemnikach na odpady komunalne. Starsi mieszkańcy mają z tym 
problemy. 
Wójt poinformował, że tworzona jest baza pojemników na odpady, które dla mieszkańców prze-
kazała Gmina. W momencie, gdy pojemniki były przekazywane mieszkańcom ze względów or-
ganizacyjnych (konieczność szybkiego ich przekazania) nie było możliwości stworzenia takiej 
bazy.  
Radny Rajmund Kalla: zwrócił się, aby tak jak wcześniej nie obciążać parafii kościelnych w  
Gminie za wodę do podlewania na cmentarzach i częściowe  koszty wywozu śmieci. 
Wójt udzielił informacji, że po konsultacjach prawnych, staramy się pewne rzeczy wyprostować, 
Na wodę i śmieci na cmentarzach wydajemy ok. 60 000 zł. Nie możemy tego bagatelizować. 
Przypomniał, że zostało obiecane, że Gmina będzie pomagać w odrestaurowywaniu zabytkowych 
kościołów w Tarnowie Op. i Raszowej. Poinformował, że zobligowaliśmy się jako Gmina, że 
Referat Ochrony Środowiska pomoże księżom w z załatwieniu procedury wywozu odpadów.  
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Radny Szymon Dyga zgłosił, aby nie powtarzała się sytuacja, że z pisemnym zawiadomieniem o 
posiedzeniu komisji radni otrzymują małą ilość projektów uchwał, a na posiedzeniu dokłada się 
kolejne projekty uchwał, których ilość nie raz przekracza wcześniej dostarczone.  
Radny Alfred Kobienia:  Parkowanie samochodów na poboczu ul. Kopernika w okolicy 
szkoły stwarza niebezpieczne sytuacje dla użytkowników drogi. 
Radny Zygmunt Pietruszka zgłosił wniosek o ustawienie znaku zakazu parkowania i postoju 
na ulicy Kopernika od ulicy Działkowej do ul. Dworcowej po obu stronach. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.   
Radny Szymon Dyga: Są duże rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w nakazach 
płatniczych podatku od nieruchomości, a rzeczywistymi powierzchniami budynków. 
Wójt stwierdził, że wyda polecenie, aby pracownicy Urzędu Gminy zrobili rozeznanie odno-
śnie inwentaryzacji zabudowań. 
 
Ad. 12 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o 
godz. 1150  . 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 


