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PROTOKÓŁ Nr V/2015 

z piątej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 10 lutego 2015 r. 

 
 
Sesja odbyła się w sali budynku pok. nr 2 Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim o godz. 15:00. 
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. 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. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 
4. Gierłach Bartosz - 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: 

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 

   - przedstawienie porządku obrad sesji 

3. Podejmowanie uchwał 
• Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2015 r. 

Zespołu Placówek Oświatowych gminy Tarnów Opolski 
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  
 

• Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Tarnów Opolski oraz stawki opłat 
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4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Wolne wnioski i informacje 

7. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o: 

• wycofanie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia od dnia  
1 września 2015 r. Zespołu Placówek Oświatowych gminy Tarnów Opolski 

W obecności 15 radnych projekt uchwały wycofano jednogłośnie.  
 

• ujęcie w porządku sesji:  

- projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  
W obecności 15 radnych „za” głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów projekt uchwały został przyjęty do porządku sesji. 
 
-  projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów 
Opolski oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  
W obecności 15 radnych „za” głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów projekt uchwały został przyjęty do porządku sesji. 
 
Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o ujęcie w porządku sesji dodatkowego punktu: 

• Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie 
rozpatrzenia skarg Pana Sławomira Grzywy. 

W obecności 15 radnych wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 15 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Informacji do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy. Zmiana prognozy wynika z faktu, 
że sołectwo Nakło zostało laureatem Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego 
przez Bank Zachodni WBK i otrzymało grant w wysokości 20 000 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na dalszą modernizacje strażnicy przy ul. Strzeleckiej. 
W obecności 15 radnych uchwała nr V/32/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zawiera wyłącznie kwotę 20 000 zł dla 
sołectwa Nakło. 
W obecności 15 radnych uchwała nr V/33/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz 
stawki opłat 
Radca Prawny udzielił informacji na temat nowych przepisów określających metody ustalania 
opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Przepisy te weszły w życie 1 lutego br.  Są nowe 
regulacje w zakresie stosowania ulg w opłatach.  Dotychczasowe uchwały rad gmin wg 
interpretacji kancelarii prawnych nie mają już podstaw prawnych. Jest rekomendacja, aby 
rady gmin podejmowały uchwały na podstawie nowych przepisów.  
W dyskusji głos zabrali: 
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-Radny Szymon Dyga: co się stanie jak uchwała nie zostanie podjęta? Stwierdził, że nakazy 
płatności sołtysi już przekazali mieszkańcom. Kto ma ponownie rozdawać nakazy. Wykonano 
daremną robotę. A co z mieszkańcami, którzy dokonali już opłaty. Niektórzy wpłacają za cały 
rok. 
Wójt udzielił informacji  odnośnie możliwości złożenia przez rodziny wielodzietne wniosku 
do wójta o umorzenie w całości lub części opłaty.  
Radny Zygmunt Pietruszka proponuje, aby projekt uchwały oddalić. 
Radny Szymon Dyga zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod glosowanie. 
W obecności 15 radnych za wnioskiem głosowało 6 radnych, 9 przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został oddalony. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosował 1 radny, 12 przeciw, 2 wstrzymało 
się od głosu. 
Większością głosów uchwała nie została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść projektu uchwały oraz treść załącznika do 
projektu zawierającego uzasadnienie, że skarga jest bezzasadna. Poddał projekt pod głosowa-
nie. 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr V/34/2015 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów 
Opolski oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść projektu uchwały oraz treść załącznika do 
projektu zawierającego uzasadnienie, że skarga jest bezzasadna. Poddał projekt pod głosowa-
nie. 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr V/35/2015 została podjęta. 
 
Ad. 4 
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 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 15 radnych protokół nr IV/2015 został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie rozpatrze-
nia skarg Pana Sławomira Grzywy 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie. 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 3 lutego br. kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Tarnowie Opolskim.  
Na posiedzeniu Komisji w dniu 3.02.br. Komisja jednogłośnie wysunęła wniosek nr 1/2015 : 
„Wnioskuje się o przesłanie kserokopii skarg Pana Sławomira Grzywy wraz z odpowiednim 
pismem do Prokuratury Rejonowej w Opolu  informującym o tym, że pracownice Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej czują się realnie zagrożone w czasie wizyt Pana Sławomira 
Grzywy w siedzibie Ośrodka, a zważywszy na niespójną i niepokojącą treść skarg, oraz jak 
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oświadczyły pracownice posiadanymi przez nich opiniami dotyczącymi osobowości Pana 
Sławomira Grzywy  (których nie ujawniono Komisji ze względu na brak podstaw prawnych), 
zagrożenie uznać należy za realne i należy mu przeciwdziałać.” 
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 5 i Ad. 6 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
- Przewodnicząca Polskiego Związku Nauczycieli Oddział w Tarnowie Opolskim Gizela Sziroky 
zapytała czy będzie na dzisiejszej sesji dyskutowany temat utworzenia zespołu szkół. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jeden zespół ze względu na negatywną opinię 
prawną nie będzie realizowany, natomiast prace nad utworzeniem zespołów Rada Gminy roz-
pocznie w momencie, gdy zostanie w tej sprawie przygotowany projekt uchwały. 
Wójt stwierdził: Nie chcemy likwidować żadnej placówki. Chcielibyśmy, aby nauczyciele mogli-
by przenosić się w ramach zespołu w przypadku dłuższej nieobecności na przykład na poratowa-
nie zdrowia. 
Wójt poinformował, że jak temat powróci pod obrady Rady Gminy Związki Zawodowe zostaną o 
tym powiadomione.  
 
- Radny Alfred Kobienia: Kierowca pługa odśnieżającego drogi w Miedzianej, jeździ z duża 
prędkością. W bocznych uliczkach, błoto pośniegowe  ochlapało elewacje budynków, ka-
pliczka, która w zeszłym roku została odmalowana została cała ubrudzona.  
Wójt udzielił odpowiedzi, że zwróci się uwagę, aby firmy odśnieżające uważały, by nie po-
wstawały szkody. 
 
Ad. 7 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady  
o godz. 1600  . 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


