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PROTOKÓŁ Nr VI/2015 

z szóstej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 23 marca 2015 r. 

 
 
Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 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 
8. Kobienia Alfred 
9. Patoła Anna 
10. Piechówka Bożena 
11. Pietruszka Zygmunt 
12. Schreiber Waldemar 
13. Szymik Ewa 
14. Urban Rudolf 
Stanowi to 100%  frekwencji. 
Nieobecni: 
1. Klimek Krystian - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Wilk Waldemar – nieobecność usprawiedliwiona 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof - Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. Gierłach Bartosz - Radca prawny 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie VI 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  
 - w ustawowym terminie złożone zostało przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości  
               średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
               w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

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: 
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• Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

 
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Tarnów Opolski 2015” 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  

• Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 

• Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej  na terenie Gminy Tarnów 
Opolski, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 

2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego  

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 

2013 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, ustalenia terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

 
• Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski 

 
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi 

Pani  Anny Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego 
sołectwa Tarnów Opolski 

 
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi 

Pana Sławomira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

 
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. 

Po stwierdzeniu, że radni nie maja uwag do porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy poddał 
go pod głosowanie.  
W obecności 15 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 3 
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  se-
sjami 
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w ustawowym terminie złożone zostało przez 
Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorial-
nego. Kopię sprawozdania wszyscy radni otrzymali. 
- Uchwała nr 12/2015 Składu |Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 
stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów 
Opolskim – opinia w tej sprawie jest pozytywna. 
- Pismo sołtysa sołectwa Raszowa z dnia 24.02.2015 r. w sprawie dotyczące dalszych prac zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego po byłym „kółku rolniczym” 
- Informacja Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na temat przeprowadzonej 
analizy działalności bibliotek za 2014 rok. Analiza wykazała, że Gminna Biblioteka Publiczna w 
Tarnowie Opolskim zajęła pierwsze miejsce wśród bibliotek publicznych powiatu opolskiego  
(szóste wśród wszystkich bibliotek w województwie) uzyskując wskaźnik 22,1 na 100 mieszkań-
ców. Pismo zawiera podziękowanie dla Wójta Gminy i Rady Gminy Tarnów Opolski za szcze-
gólną dbałość o sprawy czytelnictwa  w tym także o gminną sieć biblioteczną. 
- Pismo Caritas Diecezji Opolskiej z dnia 12 marca 2015 r.,   w którym ksiądz dr Arnold 
Drechsler Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej wyraża niepokój z powodu co rocznego pomniej-
szania dotacji na działalność Stacji Caritas w Kątach Opolskich.  
Radny Alfred Kobienia zapytał Wójta „jak to wygląda?” 
Wójt: Przyznaliśmy kwotę prawie 30 tys. zł. Ksiądz Dyrektor stwierdził, że jest to za mało. Wię-
cej pieniędzy nie mamy. 
Radny Alfred Kobienia: może być, że osoby starsze nie będą miały opieki. 
Wójt: Nasi mieszkańcy na pewno nie zostaną bez opieki.  
Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek, aby pismo „Caritas” przekazać do prac komisji Rady 
Gminy. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Szymon Dyga zwrócił się, aby został ustalona kwota, która satysfakcjonowałaby „Caritas” 
 

Ad. 4 

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

Wójt poinformował: 

- Będziemy musieli popracować nad jednostkami – dostaliśmy już krótki audyt. Najpierw 
temat zostanie omówiony z przewodniczącymi komisji . Chcemy wypracować pewien model, 
aby wszystko było dobrze, aby poprawić działanie systemu oświaty.  

- Przymierzamy się do tego, aby dokończyć remont budynku PKP. Do byłego magazynu ma 
być przeniesione archiwum. 

- Udało się zrealizować plac zabaw w Tarnowie Opolskim. Wójt podziękował radnemu Zyg-
muntowi Pietruszce oraz pozostałym radnym Tarnowa Op. za współudział w realizacji Pro-
gramu. 

- Będziemy chcieli, aby w najbliższym czasie poprawić wizerunek Tarnowa Opolskiego. 
Chcemy, aby gmina przejęła z powiatu utrzymanie zieleni.  

- Będziemy jeszcze chcieli dokończyć rozmowy dotyczące konserwacji dwóch kościołów 
zabytkowych: w Raszowej i Tarnowie Op.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy: 
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Wykonana została uchwała nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w miejsco-
wości Przywory. 
Uchwały podjęte na sesji 26 stycznia 2015 r.: 
•  Uchwała Nr IV-31-2015 zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skarg- wykonana 
 
•  Uchwała Nr IV-30-2015 zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skarg – wykonana 
 
•  Uchwała Nr IV-29-2015 w sprawie zmiany uchwały nr III-15-2014 z dnia 29 grudnia 2014 
r. (dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) – wykonana. Organizacja, 
która zgłosiła wniosek o zmianę uchwały, złożyła ofertę i otrzymała środki finansowe w kwo-
cie 2 000 zł  
 
•  Uchwała nr IV-28 -2015 w sprawie powołania Rady Seniorów – obowiązuje: została opu-
blikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 5.02.2015 poz. 270 . Pierwsze spotkanie odbyło się 19.03 br. 
 
•  uchwała nr IV-27-2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI-320-2014 (dot. zasad i trybu 
umarzania , odroczenia lub rozłożenia na raty  opłaty należności pieniężnych) – obowiązuje: 
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 5.02.2015 poz. 269 
 
•  Uchwała Nr IV-26 -2015 w sprawie zmiany uchwały nr III-16-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 
(dot. aglomeracji opolskiej) – wykonano 
 
•  Uchwała nr IV-25-2015 w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Opolskim – w trak-
cie realizacji 
 
•  Uchwała nr IV-24-2015 zmieniająca uchwałę nr XLVII-327-2015 dot. terenu górniczego 
Tarnów Op. – wykonano 
 
•  Uchwała nr IV-23-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 – wykonano 
 
•  Uchwała Nr IV-22-2015 zmiany wieloletniej prognozy finansowej- wykonano 
 
Uchwały podjęte na sesji 10 lutego 2015 r.: 
•  Uchwała Nr V-35-2015 z dnia 10.02.2015r rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta 
Gminy oraz Kierownika GOPS –  
  wykonano. Do skarżącego została przesłana odpowiedź. 
•  Uchwała Nr V-34-2015 z dnia 10.02.2015 rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierowni-
ka GOPS w Tarnowie Op.-  wykonano. Do skarżącego została przesłana odpowiedź. 
•  Uchwała nr V-33-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 –wykonano 
•  Uchwała Nr V-32-2015 z dnia 10.02.205r zmiany wieloletniej prognozy finansowej -  wy-
konano 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie: 
Z sesji 26 stycznia 2015 r. 
 
WNIOSEK NR 4/2015 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
„Wnioskuje się o wdrożenie czynności zmierzających do utworzenia zespołu lub zespołów 
szkolno-przedszkolnych w Gminie” – w realizacji 
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Interpelacje radnych  
 
- Radny Waldemar Wilk ponownie zgłosił wniosek  o przygotowanie wzoru wniosku o od-
szkodowanie za szkody na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych. 
Wzór pisma został opracowany i umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
 
- 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 - brak informacji 
 
- 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.  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wezwał pisemnie 
wykonawcę przebudowy wału przeciwpowodziowego do odtworzenia dróg do stanu z przed 
rozpoczęcia robót, wyznaczając termin do dnia 30 maja br.  
 
Z sesji 10 lutego 2015 r. 
 
„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 
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.” – Dokumenty zostały przesła-
ne do Prokuratury Rejonowej w Opolu w dniu 12.03. br . 
 
Interpelacje radnych  
 
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.– sytuacja jest znana Kierownikowi ZGKiM, została wyjaśniona na miejscu 
zdarzenia. W przyszłości będzie się zwracać uwagę, aby sytuacje takie nie miały miejsca. 

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/36/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015” 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
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Większością głosów uchwała nr VI/37/2015 została podjęta. 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/38/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  

Radny Szymon Dyga zgłosił wniosek o wycofanie z planu zadań inwestycyjnych 
stanowiącego załącznik nr 1 do projektu uchwały zadania: 

9 921 92195 
Budowa wiaty bie-

siadnej w Kosorowi-
cach 

80 000,00 

Poprawa warun-
ków socjalno-

bytowych miesz-
kańców 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały po zmianie. 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/39/2015 została podjęta jednogłośnie. 
  
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 

Radny Szymon Dyga poinformował, że w czwartek odbyło się spotkanie sołtysów z Wójtem 
na którym sołtysi jednogłośnie zaopiniowali, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zawierający w § 1 zapis ” Nie wy-
raża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016” . Poddał 
projekt pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/40/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej  na terenie Gminy Tarnów Opolski, 
określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/41/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 209/2013 z 24 czerwca 2013 r. 
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego  
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/42/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 210/2013 z 24 czerwca 2013 r. 
Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminów płatności dla 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/43/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 
radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pod głosowanie poddaje projekt 
zaktualizowany w dniu 19.03.2015 r., który wszyscy radni otrzymali. 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/44/2015 została podjęta jednogłośnie.  
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 13 radnych uchwała nr VI/45/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pani  Anny 
Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego sołectwa Tarnów Opolski 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów uchwała nr VI/46/2015 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi Pana 
Sławomira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów uchwała nr VI/47/2015 została podjęta.  
 
Ad. 12 

Sprawozdanie z działalności komisji 

Informacj ę z prac Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Szymon Dyga: 
Komisja na posiedzeniu w dniu 16.03.2015 r. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady 
Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 6/2015 
„Wnioskuje się o wygospodarowanie w budżecie gminy na 2015 r. środków finansowych na 
wykonanie dokumentacji technicznej drogi transportu rolnego miedzy Nakłem , a Tarnowem 
Op. Od drogi krajowej nr 94 w Nakle poprzez ulice Fiołkową i Leśną w Tarnowie Op.” 
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty do realizacji. 
 
WNIOSEK NR 7/2015 
Wnioskuje się o przygotowanie projektu uchwały w sprawie objęcia ochrona pomników przy-
rody w Gminie Tarnów Opolski.  
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie do realizacji. 
 
Informacj ę na temat prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjal-
nych, Rodziny i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietrusz-
ka. Komisja  na posiedzeniu w dniu 18 marca br. dokonała analizy projektów uchwał pod 
obrady sesji.  
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Informacj ę na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowi-
ska przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu w 
dniu 19 marca br. omówiła sprawy dotyczące odtworzenia dróg i rowów uszkodzonych pod-
czas modernizacji na terenie Gminy Tarnów Opolski linii kolejowej Błotnica – Groszowice. 
W posiedzeniu udział wzięli: 
- Pan Ernst Andrzej – przedstawiciel PORR (Polska) 
- Pan Lambucki Lechosław - przedstawiciel PORR (Polska) 
- Pan Przydatek Grzegorz – przedstawiciel Nadleśnictwa Opole 
- Radny Pietruszka Zygmunt – Przewodniczący Komisji Oświaty… 
- Sołtys Tarnowa Opolskiego – Kampa Paweł 
- Sołtys Kosorowic – Dyga Szymon 
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W wyniku dyskusji ustalono: 
-przedstawiciele PORR wyrazili opinię, że drogi i rowy melioracyjne wykorzystywane przy 
modernizacji torów zostały odtworzone. Zadeklarowano, że jedyna droga, która jeszcze 
zostanie odtworzona (bo była jeszcze wykorzystywana) to droga za apteką do miejsca, gdzie 
odchodzi od torów. 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Opole Pan Grzegorz Przydatek stwierdził, że drogi położone w 
lesie niebędące własnością Lasów Państwowych nie mogą być modernizowane przez 
Nadleśnictwo. Drogami takimi są: Droga Kosorowska i tzw. Nowa Droga (od drogi krajowej 
nr 94 przy cmentarzu w Walidrogach do Tarnowa Op.). Pan Przydatek stwierdził, że Lasy są 
zainteresowane przejęciem „Nowej Drogi” 
Droga Kosorowska została wysypana przez firmę „BUDOLAS” odpadem „EPO”  z 
Elektrowni Opole  - jest to popiół lotny, wykorzystywany w budownictwie drogowym do 
budowy i utwardzania dróg. Zdaniem Pana Przydatka jest to dobry sposób utwardzania dróg, 
tylko potrzeba dłuższego czasu.  W/w droga zostanie jeszcze wyrównana i utwardzona 
poprzez walcowanie. 
Komisja wysunęła WNIOSEK NR 3/2015 
Rozważyć możliwość przekazania drogi gminnej  „Nowej Drogi”  nr 105010 do Lasów 
Państwowych.  
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie do realizacji. 
 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 4/2015 
Wystąpić do PKP o: 

1. Uporządkowanie pobocza przy torach na odcinku od przejazdu kolejowego  przy ul. 
Dworcowej po prawej stronie do przejazdu przy ul. Św. Jacka. (Teren jest zarośnięty 
chaszczami i suchymi trawami. Nieestetyczny jest zwłaszcza odcinek za budynkiem 
Ośrodka Zdrowia.) 

2. Uporządkowanie terenu wzdłuż torów  kolejowych od przejazdu na ulicy Dworcowej 
po prawej stronie w kierunku Opola ( teren kolejowy jest zaśmiecony różnego rodzaju 
odpadami komunalnymi takimi jak : gruz, połamane gałęzie itp.) 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie do realizacji. 
 
Ad.13 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z sesji odbytej w dniu 
10.02.2015. 
Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
W obecności 13 radnych protokół nr V/2015 został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 14 i 15 

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 

- Radny Rajmund Kalla zgłosił wniosek o przygotowanie koncepcji i projektu technicznego 
budowy kanalizacji w miejscowościach Raszowa i Walidrogi. 
Uzasadnił, że kanalizacje w Gminie realizujemy od 20 lat. Przypomniał, że z ujęcia wody pitnej w 
Raszowej korzysta 5,5 tys. mieszkańców gminy. Parametry tej wody ostatnio się pogorszyły, 
ilość azotanów się zwiększyła, a zadaniem Gminy jest zaopatrzenie ludności w wodę.  
W dyskusji głos zabrali: radny Krzysztof Halupczok, Zbigniew Bahryj,  Zastępca Wójta. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych „za” głosowało 5 radnych, 7 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów wniosek został oddalony.  
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- Radny Zbigniew Bahryj zawnioskował, aby w związku z wnioskiem radnego Rajmunda Kalli  
o przygotowanie koncepcji i projektu technicznego budowy kanalizacji w miejscowościach Ra-
szowa i Walidrogi – do tematu wrócić za ok. pół roku. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
- Radny Rajmund Kalla zgłosił wniosek, o zakup przyczepki, którą można by wykorzystywać 
do transportu odpadów komunalnych do PSZOK-u w Gogolinie. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 10 przeciw 2 wstrzymało się 
od głosu. 
Większością głosów wniosek został oddalony.  
- Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o ustawienie znaków ograniczających prędkość samocho-
dów na ulicy Wiejskiej w Przyworach: 

• od strony boiska do torów 
• od strony firmy Dyga 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
- Radny Szymon Dyga zgłosił wniosek o rozważenie możliwości ustawienia w każdym sołec-
twie kontenera na odpady komunalne niemieszczące się w pojemnikach na odpady, które są w 
posiadaniu właścicieli posesji i nie są odpadami wielkogabarytowymi.  
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od gło-
su.  
- Radny Szymon Dyga zgłosił wniosek o przeprowadzenie przeglądów technicznych urządzeń  
na placach zabaw na terenie Gminy Tarnów Opolski przez firmę upoważnioną do wystawiania 
certyfikatu - czy sprzęt jest bezpieczny dla użytkowników.  
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
-Rany Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek, aby montaż progów zwalniających, jak również słup-
ków różnego rodzaju uzgadniać z Radą Gminy. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Rajmund Kalla zgłosił, że mieszkańcy Raszowej  skarżą się, że  częstotliwość  wywozu 
pojemników na odpady „bio” jest niewystarczająca. Zwrócił się z pytaniem, czy w ramach zawar-
tej umowy  byłoby możliwe zamiast odbioru odpadów mieszanych (w przypadku, gdy właściciel 
w danym okresie nie ma takich odpadów) wystawić odpady „bio”  
- Radny Zbigniew Bahryj zwrócił się o przeanalizowanie możliwości odbioru dodatkowych 
pojemników na odpady „bio” 
 
Ad. 15 
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 

 
 


