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PROTOKÓŁ Nr II/2014 

z drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 3 grudnia  2014 r. 

 
Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim o godz. 15:00. 
W sesji udział wzięli radni: 
1. Bahryj Zbigniew 
2. Dyga Dawid 
3. Dyga Szymon 
4. Halupczok Krzysztof 
5. Kalla Rajmund 
6. Klama Andrzej 
7. Klimek Krystian 
8. Kobienia Alfred 
9. Patoła Anna 
10. Piechówka Bożena 
11. Pietruszka Zygmunt 
12. Schreiber Waldemar 
13. Szymik Ewa 
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 dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 15 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji ustalony na wniosek Wójta Gminy: 

1. Otwarcie II 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. Podejmowanie uchwał 
1) w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy 
2) w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania sta-

łych komisji rady gminy 
3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

  5.  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;  

  6.  interpelacje i zapytania Radnych;  

  7.  wolne wnioski i informacje; 

  8.  zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wnioski o zmianę porządku sesji: 
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Wójt Gminy wnioskuje o ujęcie w porządku sesji projektu uchwały: 

• zmieniającego uchwałę nr XLVII/328/2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI – WSCHÓD 

 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskuje o ujęcie w porządku sesji projektów uchwał: 

• w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana ……… na działal-
ność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

• w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana ……. na działalność 
Wójta Gminy Tarnów Opolski 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta, czy wyraża zgodę 
na zmianę porządku sesji. 
Zastępca Wójta wyraziła zgodę na zmianę porządku sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o ujęcie w porządku 
sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XLVII/328/2014 z dnia 20 października 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI – WSCHÓD 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie swój wniosek o ujęcie w porządku sesji 
projektów uchwał: 

• w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Grzywy 
na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opol-
skim 

W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radych, 1 wstrzymał się od głosu 
• w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana Rafała Sierpińskiego 

na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 15 radnych „za” głosowano jednogłośnie. 
Przewodniczy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 15 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
sesjami  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- Informacja Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 29 października 2014 r. na 
temat oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31.12.2013 r. złożonych przez radnych 
i osoby do tego zobowiązanych;  
- Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich na temat oświadczenia 
majątkowego według stanu na dzień 31.12.2014 r. złożoną przez dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Tarnowie Opolskim; 
- wniosek P. K.J.T. Mateja z dnia 28.10.2014 r. o dokończenie modernizacji u. Chopina  w Nakle; 
- wniosek mieszkańców ul. Chodury w Tarnowie Opolskim o wyznaczenie środków finanso-
wych w budżecie gminy na rok 2015 dla pokrycia nawierzchnią asfaltową ul. Chodury 
- wniosek z dnia 14.11.2014 r.  grupy inicjatywnej o powołanie Gminnej Rady Seniorów w 
Gminie Tarnów Opolski;  
- pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu skierowane do firmy MM Systemy w Katach 
opolskich wzywające do natychmiastowej naprawy ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej 
przy drodze wojewódzkiej nr 423 w m. Katy Opolskie na odcinku od ul. Leśnej do wjazdu na 
działkę na której zlokalizowana jest Firma; 
- Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Opole   
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z dnia 30.10.2014 r. informująca, że żądanie naprawy betonowego ogrodzenia w Tarnowie 
Opolskim przy Osiedlu Zakładowym nr 6 jest bezpodstawne, ponieważ nie jest właścicielem 
tego ogrodzenia; 
- Pismo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Delegatura Śląska z dnia 14.11.2014 r. 
skierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Centrum Automatycznego Nad-
zoru Nad Ruchem Drogowym w Warszawie o podjęcie decyzji w sprawie instalacji stacjo-
narnego urządzenia rejestrującego przekraczanie przez kierowców pojazdami dopuszczalnej 
prędkości jazdy w miejscowości Walidrogi w rejonie posesji nr 2;  
 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji 
Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Radny Zygmunt Pietruszka zgłosił kandydaturę radnego Szymona Dygi, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie za-
mknięcie listy zgłoszeń. 
W obecności 15 radnych za zamknięciem listy głosowano jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał po głosowanie wybór radnego Szymona Dygi na przewod-
niczącego komisji. 
W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radnych. W głosowaniu nie brał udziału radny  
Szymon Dyga ze względu na jego interes prawny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 
Radny Alfred Kobienia zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Halupczoka, który wyraził zgodę 
na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie za-
mknięcie listy zgłoszeń. 
W obecności 15 radnych za zamknięciem listy głosowano jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał po głosowanie wybór radnego Krzysztofa Halupczoka na 
przewodniczącego komisji. 
W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radnych. W głosowaniu nie brał udziału radny  
Krzysztof Halupczok ze względu na jego interes prawny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów. 
Radny  Rajmund Kalla zgłosił kandydaturę radnego Zygmunta Pietruszki, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie za-
mknięcie listy zgłoszeń. 
W obecności 15 radnych za zamknięciem listy głosowano jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał po głosowanie wybór radnego Zygmunta Pietruszkę na 
przewodniczącego komisji. 
W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radnych. W głosowaniu nie brał udziału radny  
Zygmunt Pietruszka ze względu na jego interes prawny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji 
Rewizyjnej . 
Radny Rudolf Urban zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Wilka, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie za-
mknięcie listy zgłoszeń. 
W obecności 15 radnych za zamknięciem listy głosowano jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał po głosowanie wybór radnego Waldemara Wilka na prze-
wodniczącego komisji. 
W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radnych. W głosowaniu nie brał udziału radny  
Waldemar Wilk ze względu na jego interes prawny. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących 
stałych komisji Rady Gminy i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr III/4/2014 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania 
stałych komisji rady gminy 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się, aby radni wyrazili deklaracje w której komisji stałej 
Rady Gminy chcieliby pracować: 
Kalla Rajmund – Komisja Oświaty 
Pietruszka Zygmunt – Komisja Rewizyjna 
Wilk Waldemar – Komisja Finansowa 
Bahryj Zbigniew- Komisja Finansowa 
Piechówka Bożena – komisja Rolnictwa 
Patoła Anna – Komisja Rolnictwa 
Szymik Ewa – Komisja Oświaty 
Klama Andrzej – Komisja Rolnictwa 
Schreiber Waldemar – Komisja Finansowa 
Dyga Dawid – Komisja Finansowa 
Halupczok Krzysztof – Komisja Rewizyjna 
Klimek Krystian – Komisja Oświaty 
Kobienia Alfred – Komisja Rolnictwa 
Dyga Szymon – został powołany na przewodniczącego Komisji Społeczno Gospodarczej… i nie 
wyraził woli pracować w innej komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały uwzględniając powyższe deklaracje  
i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/5/2014 została podjęta jednogłośnie.  
  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i po stwierdzeniu, że radni nie maja 
uwag poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/6/2014 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/7/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwal y w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/8/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVII/328/2014 z dnia 20 października 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI – WSCHÓD 
Radny Andrzej Klama zgłosił wniosek, aby na kolejnej sesji Rady Gminy przedstawić infor-
mację, czy na terenie wskazanym w załączniku do projektu uchwały będzie zablokowana 
możliwość rozbudowy gospodarstw rolnych. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
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Większością głosów wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/9/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana  
Sławomira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Opolskim 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/10/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana  
Rafała Sierpińskiego na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych uchwała nr II/11/2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.  5   
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 
Radny Alfred Kobienia zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu.  
W obecności 15 radnych  wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr I/2014 bez czytania. 
W obecności 15 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.   6.   
Interpelacje i zapytania Radnych – nie było  
 
Ad.  7   
Wolne wnioski i informacje – nie było. 
 
Ad.  8   
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o 
godz. 17,15 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/Rudolf Urban 


