
 1

 
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 

z czwartej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 26 stycznia  2015 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. Dyga Dawid 
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. Szymik Ewa 
13 Urban Rudolf 
14.Wilk Waldemar 
Stanowi to 93% frekwencji. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof - Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 
4. Gierłach Bartosz - Radca prawny 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Rajmund Kalla przyszedł na obrady o 
godz. 10:00. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie IV 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. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
6. Podejmowanie uchwał 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  
 

• Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVII/327/2014 z dnia 20 października  
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI  
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• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  
w Tarnowie Opolskim 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającej 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 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pie-
niężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów 
Opolski i jednostkom jej podległym 

 
• Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski  

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 

 
• Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim celem wniesienia 
mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istnie-
jącej gminnej spółki - Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach 

 
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 przedstawił wniosek Wójta Gminy o:  
• wycofanie z porządku sesji projektu uchwały likwidacji zakładu budżetowego – 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim ce-
lem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym 
aportem do istniejącej gminnej spółki - Parku Technologiczno – Innowacyjne-
go Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach 

W obecności 13 radnych powyższy projekt uchwały został wycofany jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o ujęcie w porządku sesji: 
1. projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana 

Sławomira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Tarnowie Opolskim 

W obecności 13 radnych „za” głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
 

2. Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skarg Pana 
Sławomira Grzywy na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

W obecności 13 radnych „za” głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
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Przewodniczy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 13 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 
sesjami  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencje, która wpłynęła do Rady Gminy w 
okresie od ostatniej sesji: 
- zaproszenie do Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji ustawy o 
referendum lokalnym – kserokopia zaproszenia została radnym przekazana na sesji; 
- pismo z dnia 7 stycznia 2015 r. Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 
zawierające apel o prowadzenie w 2015 r. lokalnych programów profilaktyki raka szyjki ma-
cicy; 
- opinia prawna w sprawie możliwości łączenia funkcji wójta, starosty i mandatu radnego z 
członkostwem w zarządzie stowarzyszenia i w organizacjach pozarządowych - przygotowana 
prze Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu;  
- skargi Pana Sławomira Grzywy z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz z dnia 12 stycznia 2015 r. i 
19 stycznia 2015 r. – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dalszej części po-
rządku sesji przedstawione zostaną Radzie Gminy projekty uchwał o przekazaniu skarg do 
Komisji Rewizyjnej celem ich przeanalizowania i wydania opinii. 
 
Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady  

- Wójt udzielił informacji na temat propozycji łączenia ZGKiM oraz PTI. Liczymy na połą-
czenie sprzętu i sił. Łączenie firm przyniesie same zyski. Wszystko funkcjonuje dobrze, ale 
może funkcjonować lepiej; 

- Wójt poinformował, że chciałby w tym roku przeprowadzić najważniejsze rzeczy, takie jak 

scalanie szkół. Na chwilę obecną mamy 8 dyrektorów szkół, z którymi wszystko trzeba omó-

wić. Potrzebny nam jest jeden menadżer; 

- spraw newralgicznych jest bardzo dużo: 

 - oświata 
 - nasze jednostki 
 - finanse we wszystkich jednostkach 
wniósł, aby się nad tym wszystkim zastanowić.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Gminy: 

„  
„Uchwała nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok została opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym woj. Op. w dniu  9.01.2015 r. poz. 94  
Uchwały nr: III/20/2014 i III/21/2014 dotyczące skarg na działalność Kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i na działalność Wójta – zostały wysłane do organu nadzoru 
(Wojewody) oraz do osób skarżących. 
Pozostałe uchwały podjęte na sesji w dniu 29.12.2014 r. zostały przekazane do organu nadzo-
ru (Wojewody i RIO) oraz do pracowników merytorycznych i są w trakcie realizacji. „ 
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Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie: 
WNIOSKI zatwierdzone na sesji 29 grudnia 2014 r.  
 
WNIOSEK Nr 1/2014 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej: 
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.- wniosek został na piśmie przekazany 
do Dyrektorów GOK i GBP 
 
WNIOSEK Nr 2/2014 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej: 
Komisja wnioskuje, aby nowe punkty oświetleniowe na terenie Gminy Tarnów Opolski insta-
lować w technologii LED – Gmina poczyni starania celem realizacji wniosku po uprzed-
nim uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci energetycznej  
 
WNIOSEK Nr 3/2014 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej: 
Wnioskuje się, aby Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawiło możliwości zreorgani-
zowania 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.  – posiedzenie Komisji się od-
było.  Wniosek z posiedzenia w sprawozdaniu z działalności Komisji – pkt 7 porządku 
obrad 
 
WNIOSEK Nr 1/2014 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
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:  

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 są-
dową. –dnia 20.01.2015 r. wystosowano monit ponaglający do obydwu w/w instytucji.  
 
WNIOSEK nr 2/2014 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Na kolejna sesję Rady Gminy przygotować projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 
III/15/2014 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku”, 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. - zrealizowany, projekt będzie przedstawiony na obecnej sesji 
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INTERPELACJE: 
Radny Waldemar Wilk: Było obiecane nam, że zostanie przygotowany wzór wniosku o od-
szkodowanie za szkody na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych. 
Wójt Gminy odpowiedział, że na stronie internetowej i w gazetce gminnej zostanie umieszczo-
na informacja nt. zniszczeń na elewacjach budynków przy drogach powiatowych.  
– Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię V-ce Prezesa Zarządu Kancelarii Broke-
rów Ubezpieczeniowych Sp. z o.O. w której wskazano, że Gmina nie ma uprawnień do wy-
stępowania w roli podmiotu pośredniczącego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych miedzy podmiotami trzecimi, w tym przypadku między osobami fizycznymi – 
właścicielami nieruchomości leżących wzdłuż drogi powiatowej, a zarządcą tej drogi. 
Radny Waldemar Wilk stwierdził, że w zgłoszonej interpelacji nie wyrażono zamiaru repre-
zentowania mieszkańców, a wyłącznie o przygotowanie wzoru pisma o odszkodowanie.  
 
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.  Zostanie przygotowany pro-
jekt organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Opolu przed-
miotowe oznakowanie będzie wprowadzone.  
 
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. – na bieżąco realizowana jest kontrola w tym zakresie. 

Ad. 6 
Podejmowanie uchwał 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/22/2015 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/23/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVII/327/2014 z dnia 20 października  2014 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI  
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr IV/24/2015 została podjęta.  

 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie 
Opolskim 
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/25/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Tarnów 
Opolski  z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającej 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 13 radnych uchwała nr IV/26/2015 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarza-
nia, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym 
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/27/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uwagę Komisji Oświaty… do zapisu § 5 ust. 6 sta-
tutu o treści: 
„Do podjęcia uchwał przez Radę wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady, z 
zastrzeżeniem § 4 ust. 2.” 
Radca Prawny stwierdził, że prawidłowym zapisem będzie „ z zastrzeżeniem § 4 ust. 5” 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem poprawki do statutu głosowano jednogłośnie.   
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/28/2015 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany w Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Tarnów 
Opolski  z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy 
Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w 2015 roku 
W obecności 13 radnych uchwała nr IV/2/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana Sła-
womira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr IV/30/2015 została podjęta.  

 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skarg Pana Sła-
womira Grzywy na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr IV/31/2015 została podjęta.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie w obradach uczestniczyło 13 radnych. 
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności komisji 
Informacje na temat prac Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Szymon Dy-
ga. Komisja na posiedzeniu w dniu 9.01.2015 r. dokonała analizy możliwości reorganizacji 
siatki szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów Opolski.  
Komisja oceniła, że:  

• na chwilę obecną nie opłacalne byłoby zamykanie szkół 
• można by rozważyć stworzenie szkół dwujęzycznych  
• Komisja wysunęła WNIOSEK NR 4/2015 

„Wnioskuje się o wdrożenie czynności zmierzających do utworzenia dwóch zespołów 
szkolno-przedszkolnych w Gminie” 

W dyskusji nad wnioskiem została wysunięta propozycja, aby zamiast zapisu ”utworzenia 
dwóch zespołów” zmienić na „zespołu lub zespołów” 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o treści: 
„Wnioskuje się o wdrożenie czynności zmierzających do utworzenia zespołu lub zespołów 
szkolno-przedszkolnych w Gminie” 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od 
głosu.  
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
 
W dalszej części sprawozdania Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu w 
dniu 19 stycznia br Komisja dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
Do  projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim celem wniesienia mienia zlikwido-
wanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki -  Parku 
Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Przyworach  - Komisja zwróciła się, aby przedłożyć radnym następujące dane: 

1. Bilans Spółki PTI 
2. Roczne koszty wynagrodzenia Prezesa Spółki i Rady Nadzorczej 
3. Informacje o stanie mienia komunalnego PTI – działki i obiekty 

a) wynajmowane powierzchnie 
b) nie wynajmowane powierzchnie 
c) wykorzystywane przez siebie powierzchnie 

4. Informacja o stanie zatrudnienia i zwolnieniach pracowniczych w ostatnim czasie w 
Spółce  

5. Ilu pracowników pracujących w PTI jest z terenu Gminy Tarnów Opolski 
6. Przedstawienie wizji strategii i rozwoju  
7. Jaki status będą miały mieszkania komunalne – kto nimi będzie zarządzał? 
8. Co będzie z ustaleniem ceny za 1m3 wody? 

Przewodniczący Rady Gminy uzupełnił powyższą listę o punkt zgłoszony przez Komisję 
Oświaty… 

9. Koszty udziału wynagrodzeń wszystkich pracowników PTI w stosunku do przycho-
dów w tym również umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracowników samozatrudnia-
jących się. 

Wójt wyraził opinię, że jeżeli mamy się do tego faktycznie przygotować to powinny być dane 
z dwóch stron. Poinformował, że przedłoży również dane ZGKiM. 
 
Przewodniczący Szymon  Dyga kontynuując sprawozdanie poinformował, że  rozpatrując 
sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 5/2015 

„ Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z zapytaniem, czy są przewidziane inwe-
stycje z bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski” 
W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Informacj ę na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowi-
ska przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja  na posiedzeniu  
w dniu 22 stycznia br. Komisja dokonała analizy projektów uchwał pod obrady sesji   
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 2/2015 
„Wnioskuje się o zaproszenie ma kolejną sesję Rady Gminy przedstawiciela wykonawcy mo-
dernizacji linii kolejowej Błotnica – Groszowice - PORR (POLSKA) SA Biuro Budowy LK 
132 ul. Gogolińska 8 47-100 Strzelce Opolskie – celem omówienia odtworzeni dróg i rowów 
uszkodzonych podczas realizacji inwestycji na terenie Gminy Tarnów Opolski.” 
 
Wójt wyraził opinię, aby po roztopach zrobić wizję lokalną i ocenić czy i w jakim zakresie 
usterki zostały usunięte i dopiero wtedy podjąć rozmowy w tej sprawie. 
Przewodniczący Krzysztof Halupczok wycofał wniosek.  
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Informacj ę na temat prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjal-
nych, Rodziny i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietruszka. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obra-
dy sesji.  
Do  projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim… Komisja do pozycji wyszczególnionych 
przez Komisję Społeczno Gospodarczą… dodała pkt 9: 

1. Koszty udziału wynagrodzeń wszystkich pracowników PTI w stosunku do przycho-
dów w tym również umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracowników samozatrudnia-
jących się. 

Komisja nie wysunęła innych wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Ad. 8 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie, czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 
Radny Waldemar Wilk zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 14 radnych protokół nr III/2015 został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 9 i Ad. 10 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
- Radny Waldemar Wilk ponownie zgłosił wniosek  o przygotowanie wzoru wniosku o od-
szkodowanie za szkody na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych. 
W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
- Radny Szymon Dyga zwrócił się, aby udzielić informacji ile było przeprowadzonych kon-
troli w zakresie zgodności złożonych przez właścicieli posesji  deklaracji podatku od nieru-
chomości ze stanem faktycznym. Wyraził opinię, że jako sołtys obserwuje, że część miesz-
kańców płaci podatek od budynków mieszkalnych w zaniżonych wysokościach, bo nie zgła-
szają nowych powierzchni wygospodarowanych po modernizacji domów np. zagospodaro-
wane poddasza, lub adaptacja innych zabudowań.  
Wójt stwierdził, że chcemy wystosować do Starostwa Powiatowego w Opolu o zaktualizowa-
nie map 
- Wójt Gminy poinformował, że w związku z dokonanymi zniszczeniami dróg i części pól 
przez firmę budującą wał przeciwpowodziowy w Kątach Opolskich – zostanie wystosowane 
pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej o przywrócenie ich do 
stanu pierwotnego.    
 
Ad. 11 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady  
o godz. 1100  . 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 


