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PROTOKÓŁ Nr VII/2015 

z siódmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 
odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r. 

 
 
Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9 o godz. 9:00. 
W sesji udział wzięli radni: 

1. . Dyga Dawid 
2. Dyga Szymon 
3. Kalla Rajmund 
4. Klama Andrzej 
5. Kobienia Alfred 
6. Patoła Anna 
7. Pietruszka Zygmunt 
8. Schreiber Waldemar 
9. Szymik Ewa 
10. Urban Rudolf 
11. Wilk Waldemar 

Stanowi to 73% frekwencji. 
Nieobecni: 

1. Bahryj Zbigniew - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Halupczok Krzysztof - nieobecność usprawiedliwiona 
3. Klimek Krystian - nieobecność usprawiedliwiona 
4. Piechówka Bożena - nieobecność usprawiedliwiona 

 
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 10 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Andrzej Klama przyszedł na sesję o 
godz. 9:30. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie VII 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. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tarnów Opolski; 

7. Podejmowanie uchwał: 
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• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 

za rok 2014 
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
 

• Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 
III/20/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie roz-
strzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

            w Tarnowie Opolskim  
 

• Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na ważność zebrania sprawozdaw-
czo wyborczego sołectwa Tarnów Opolski  
 

8. Sprawozdanie z działalności komisji 

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Wolne wnioski i informacje 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o ujęcie w porządku sesji: 
• Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi na dzia-

łalność Wójta Gminy 
W obecności 9 radnych za głosowało 8 radnych, 1 wstrzymał się od głosu ( w głosowaniu nie 
brał udziału radny Waldemar Schreiber) 
 
Przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku sesji: 

• Projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opol-
ski, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

W obecności 9 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu nie brał udziału 
radny Waldemar Schreiber) 

 
• Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  nr VI-37-2015 w sprawie przyjęcia  w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015 

W obecności 10 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 
2015 

W obecności 10 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 10 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między se-
sjami: 
- Pismo Starostwa Powiatowego w Namysłowie wraz z uchwałą V/40/2015 Rady Powiatu w 
sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego 
- Pismo Centrum Jana Pawła II zawierające wniosek o wsparcie finansowe budowy Centrum JP II 
w Krakowie 
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- Pismo mieszkanki Nakła zawierające zapytanie dotyczące działki sąsiadującej z działką miesz-
kanki. 
Wójt udzielił informacji, że sprawa została wyjaśniona, zainteresowana została powiadomiona.  
- Pismo Wojewody Opolskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec 
uchwały NR VI/37/2015z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów 
Opolski 2015” 
- Skarga na działalność Wójta Gminy – projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony 
w dalszej części obrad.  

Ad. 4 

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

Wójt poinformował: 

- o wstępnych rozmowach z dyrektorami przedszkoli w Kątach Op. i Przyworach odnośnie 
pilotażowego utworzenia oddziału żłobkowego; 

- odbyła się rozmowa z księdzem Dreschlerem w sprawie Stacji Caritas w Kątach Op. 
Uzgodniono, że wszystko zostanie po staremu.  

- o odbytym spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziale w Opolu 
w sprawie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej i krajowej. Jesteśmy na 12 miejscu odno-
śnie kolejności budowy ronda.  

- w trakcie opracowywania jest studium zagospodarowania przestrzennego gminy, prawo na-
kazuje, aby w gminie było, co najmniej jedno stanowisko „zielonej energii”. Skoncentrowali-
śmy się na energii słonecznej.  

- odbyło się spotkanie z Zarządami Loist i Górażdże ze względu na posuwanie się kopalni w 
różnych kierunkach. Utworzona została grupa robocza.  

W dyskusji Radny Alfred Kobienia zapytał o zmiany w systemie oświaty. 

Wójt odpowiedział: „na razie żadnych zmian nie planujemy, proszę się nie martwić” 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy: 

Uchwały podjęte na sesji 23 marca 2015 r. 
Niewykonane zostały uchwały: 
Uchwała nr VI-37-2015 w sprawie przyjęcia  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów 
Opolski 2015 – Wojewoda Opolski poinformował, że wszczęte zostanie postępowanie 
nadzorcze – pismo w korespondencji Przewodniczącego Rady Gminy 

Uchwała Nr VI-41-2015 w spawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – Redakcja Dziennika Urzędo-
wego Województwa Opolskiego odmówiła publikacji uchwały ze względu na zawarte w niej 
pełne dane osobowe wraz z numerem pesel. 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji – zatwierdzonych na sesji 23.03 
2015 r. 
WNIOSEK Nr 6/2015 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
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„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.” 
Na podstawie przeprowadzonego badania rynku oszacowano wartość przygotowania doku-
mentacji projektowej, która wynosi około 30 tyś złotych. Informację przekazano Pani 
Skarbnik.- Ireneusz Kowalczyk 
 
 
WNIOSEK NR 7/2015 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Wnioskuje się o przygotowanie projektu uchwały w sprawie objęcia ochrona pomników przy-
rody w Gminie Tarnów Opolski.  
Przedłożenie projektu uchwały wymaga sporego nakładu czasu pracy, przygotowania sto-
sownej dokumentacji oraz uzgodnień z organami zewnętrznymi. 
 
WNIOSEK NR 3/2015 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Rozważyć możliwość przekazania drogi gminnej „Nowej Drogi” nr 105010 do Lasów 
Państwowych.  
Wniosek w trakcie realizacji. 
 
WNIOSEK NR 4/2015 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
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.) 

Wykonano dokumentację fotograficzną i przesłano stosowane pismo do PKP. 
 
Interpelacje i wolne wnioski zgłoszone na sesji: 

Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek, aby pismo „Caritas” z dnia 12 marca 2015 r. dotyczą-
ce dotacji na działalność Stacji Caritas w Kątach Op. przekazać do prac komisji stałych Rady 
Gminy. 
Radny Szymon Dyga zwrócił się, aby został ustalona kwota, która satysfakcjonowałaby „Cari-
tas” - Wykonano 
 

- 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.  
Na podstawie pięciu rozstrzygniętych przetargów z terenu woj. opolskiego oszacowano koszt 
wykonania dokumentacji na około 197 tyś. złotych. Konieczne jest zabezpieczenie środków w 
budżecie i ogłoszenie przetargu. –Ireneusz Kowalczyk   
 
 
 
- 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 
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Wniosek o wprowadzenie stałej organizacji ruchu został przyjęty do realizacji. Wykonany zo-
stanie projekt i montaż oznakowania na ul. Wiejskiej w miejscowości Przywory. 
 
- 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.  
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
 i Ochrony Środowiska na kolejne posiedzenia Komisji zostanie przygotowana analiza 
funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wraz z propozycjami ewen-
tualnych zmian. 
 
 
- 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.  
Zlecono wykonanie przeglądów technicznych i sporządzenia protokołów kontroli. Termin reali-
zacji-koniec kwietnia br. – Ireneusz Kowalczyk 
 
 
-Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek, aby montaż progów zwalniających, jak również słup-
ków różnego rodzaju uzgadniać z Radą Gminy. 
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Rada Gminy, jako organ stanowiący nie ma kompeten-
cji do podejmowania decyzji w sprawie montażu progów zwalniających jak również słupków na 
drogach gminnych z uwagi na to, iż organem zarządzającym drogami gminnymi jest Wójt 
Gminy natomiast organem zarządzającym ruchem jest Starosta, który rozpatruje projekty or-
ganizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmiany organizacji w przypadku zaistnienia potrzeby. 
 
 
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”  
Istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów bio, jednak będzie się to wiązało 
z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi 
w trakcie obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na kolejne 
posiedzenia Komisji zostanie przygotowana analiza funkcjonowania gospodarki odpadami 
na terenie naszej gminy wraz z propozycjami ewentualnych zmian. 
 
- Radny Zbigniew Bahryj zwrócił się o przeanalizowanie możliwości odbioru dodatkowych 
pojemników na odpady „bio” 
Istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów bio, jednak będzie się to wiązało 
z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi 
w trakcie obrad Komisji Rolnictwa,  Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na kolejne 
posiedzenia Komisji zostanie przygotowana analiza funkcjonowania gospodarki odpadami 
na terenie naszej gminy wraz z propozycjami ewentualnych zmian. 
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Ad. 6 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tarnów Opolski 

Po stwierdzeniu, że radni nie mają uwag do przedłożonej oceny poddał pod głosowanie jej 
przyjęcie. 

W obecności 11 radnych Ocena została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 

Podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 
rok 2014 
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/48/2015 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/49/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 
III/20/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzy-
gnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tarnowie Opolskim  
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/50/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na ważność zebrania sprawozdawczo 
wyborczego sołectwa Tarnów Opolski  
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/51/2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy 
W obecności 11 radnych za głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr VII/52/2015 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
Radny Waldemar Wilk zgłosił wniosek, aby w § 2 ust. 1 usunąć zapis „… zam. Tarnów 
Opolski” 
W obecności 11 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem po-
wyżej zmiany. 
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/ 53/2015 została podjęta jednogłośnie.  

 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  nr VI-37-2015 w sprawie przyjęcia  w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015 
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/ 54/2015 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 
W obecności 11 radnych uchwała nr VII/ 55/2015 została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 8 

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 20.04.2015 r. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady 
Rady Gminy. 
Realizując wniosek Rady Gminy Komisja rozpatrzyła pismo Dyrektora Caritas Diecezji 
Opolskiej z dnia 12 marca br. 
Komisja wyraziła opinię, aby Wójt przystąpił do rozmów z Caritas Opole prowadzących do 
przedłożenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Op. oferty stacji Caritas w Katach Opolskich na 
rok 2015. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja nie wysunęła wniosków. 
 
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 22 kwietnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obra-
dy sesji.  
Rozpatrując pismo Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej z dnia 12 marca br. Komisja popar-
ła stanowisko poprzednich komisji.  
 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 1/2015 
Wnioskuje się, aby na ul. Zawadzkiego w Tarnowie Opolskim ze względu na poruszanie się z 
dużą prędkością samochodów i motocykli: 
- ustawić znak ograniczający prędkość pojazdów 
- wystąpić do komisariatu Policji w Ozimku o zwiększenie patroli w rejonie ul. Zawadzkiego 
- lub rozpatrzyć możliwość zainstalowania progów zwalniających  
W obecności 11 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
 
WNIOSEK NR 2/2015 
Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o wykonanie malowania przejścia dla 
pieszych na wysokości skrzyżowania ulicy Księdza Klimasa z ul. Korczaka w Tarnowie 
Opolskim (przystanki autobusowe na końcu wsi w kierunku skrzyżowania z drogą krajową) 
W obecności 11 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 3/2015 
Wystosować pisma do: 
- Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
- Zakładu Energetycznego TAURON 
- firmy ORANGE POLSKA 
z zapytaniem, czy firmy umieszczające reklamy na ich urządzeniach lub drzewach rosnących 
na terenach będących ich własnością posiadają zgodę na taką reklamę.  
Reklamy umieszczone na terenie Gminy Tarnów Opolski na drzewach, słupach i innych 
urządzeniach psują estetykę Gminy.  
Po dyskusji na ten temat wniosek został przeredagowany i otrzymał następująca treść: 
Wystosować pismo do podmiotów reklamujących się w formie banerów na terenie 
gminy Tarnów Opolski o informację w sprawie zgody na zawieszanie. W razie braku 
zgody wystąpić o zdjęcie reklam.  
W obecności 11 radnych poprawiona treść wniosku została przyjęta jednogłośnie. 
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Informacj ę na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowi-
ska przedstawił Zastępca Przewodniczącego Alfred Kobienia.  
Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. rozpatrzyła projekty uchwał pod obrady Rady 
Gminy. 
Rozpatrując pismo Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej z dnia 12 marca br. Komisja popar-
ła stanowisko Komisji Społeczno Gospodarczej… z tym, że zwróciła się, aby do rozmów 
przystąpić jak najszybciej.  
 
Ponadto Komisja omówiła sprawy dotyczące współpracy w zakresie odbioru z terenu Gminy 
Tarnów Opolski odpadów komunalnych. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele KO-
MUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO GOGOLIN Sp. z o.o. - 
Prezes Grzegorz Michałowski 
- i Dyrektor Piotr Czok .    
W posiedzeniu udział wzięła również Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Pani Maria Bo-
chańska. 
Dyrektor Przedsiębiorstwa ocenił, że współpraca z Gmina Tarnów Opolski jest wzorowa.  
Przedstawiciele Przedsiębiorstwa zwrócili się o rozważenie propozycji, aby w okresie zimo-
wym, gdy wytwarzana jest większa ilość popiołów, a nie ma odpadów biodegradalnych takich 
jak trawa i liście 
- pojemnik brązowy przeznaczyć wyłącznie na popiół, a w czarnym gromadzić nadwyżkę 
popiołu oraz inne odpady zmieszane w tym również pozostałe odpady „bio”. 
Poinformowano również, że Przedsiębiorstwo dysponuje środkiem transportu, który można 
wynająć do przewozu odpadów do PSZOK w Gogolinie. Cena wynajmu zależna jest od czasu 
wynajęcia – za  
1 godzinę wynosi ok. 60 zł brutto. Transport jest często wynajmowany w sołectwach Gminy 
Gogolin, gdzie umawiają się na przykład sąsiedzi z jednej ulicy i wspólnie pokrywają koszty.  
Komisja zgłosiła propozycję, aby wykonać ulotkę informuj ącą mieszkańców o adresie 
PSZOK w Gogolinie, numerze telefonu, godzinach otwarcia oraz możliwości wynajmu 
transportu.  
Pani Kierownik poinformowała, że informacja na powyższy temat zostanie umieszczona w 
Gazetce Gminnej, której kolejny numer zostanie wkrótce wydany.  
W miesiącu czerwcu przedstawione zostaną Radzie Gminy propozycje projektów uchwał w 
zakresie dokonania zmian w obowiązujących uchwałach i zaproponowała, aby wstrzymać się 
z wykonaniem ulotek do czasu ewentualnych zmian, aby informacje dla mieszkańców nie 
były zbyt często zmieniane.  
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja nie wysunęła wniosków.    
       
Informacj ę na temat prac Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji 
Waldemar Wilk. Komisja na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. dokonała kontroli w 
zakresie rozpatrzenia skarg na: 
- działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
- ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego sołectwa Tarnów Opolski 
Na te okoliczności zostały opracowane protokoły kontroli oraz projekty uchwał pod obrady 
Rady Gminy 
 
Ad. 9 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z sesji odbytej w dniu 
23 marca 2015 r. 
Radna Anna Patoła zgłosiła wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 11 radnych za wnioskiem głosowało 9 radnych, 2 przeciw.  
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
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W obecności 11 radnych za głosowało 9 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów protokół nr VI/2015 został przyjęty.  
 
Ad. 10 i 11 

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 

Radny Alfred Kobienia: Zwiększyć patrole Policji w okolicy boisk sportowych w Gminie. 

Radny Zygmunt Pietruszka: Zastanowić się nad placem zabaw w Tarnowie Op. czy nie poło-
żyć tam dywanika trawy. 
Wójt odpowiedział: nie możemy zamknąć placu zabaw, który dopiero, co został otwarty.  
Radny Alfred Kobienia: znaki zakazujące parkowanie na ul. Kopernika są na chwilę obecną 
usunięte, jest tam problem przejazdu. 
Wójt: Utwardzić plac przy szkole z przeznaczeniem, że jest to parking i wystosować pismo do 
dyrektora szkoły w Tarnowie Opolskim o zakazanie parkowania na poboczu ulicy Kopernika.  
Radny Zygmunt Pietruszka: Jest uzgodnione z Policją, że od maja będą nakładane mandaty za 
parkowanie przy ul. Kopernika.  
Radny Andrzej Klama: zwrócił się o wyegzekwowanie środków finansowych na meliorację 
rowów. Do zrealizowania jest 7,5 km rowów. 
Wójt:, Jeżeli braknie pieniędzy, to dołożymy - jeżeli się okaże jakiś newralgiczny punkt. Zapro-
ponował, aby na posiedzeniach komisji przeanalizować sposób pozyskania dodatkowych środ-
ków na meliorację.  
Radna Ewa Szymik: w Przyworach nie ma możliwości odbywania spotkań przez członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki i Rady Seniorów.  Zwróciła się, aby udostępnić pomieszczenie by-
łego gabinetu lekarskiego, na chwilę obecna nie ma wejścia do tego pomieszczenia.  
Wójt: Myślę, że jest to możliwe, ale sołectwo musiałoby się zaangażować.  Temat jest otwarty, 
jesteśmy za tym, aby pomieszczenie było udostępnione.  
Radna Ewa Szymik: zgłosiła, że młodzież szkolna z Przywór nie może korzystać z hali sporto-
wej w Tarnowie Opolskim ze względu na duże obłożenie.  
Wójt: Kierownik Hali jest zobligowany, aby hala była w pełni wykorzystana., dlatego na dzisiaj 
nie ma miejsca. Natomiast, jeżeli będzie wniosek ze szkoły o rezerwację miejsca od miesiąca 
września, to na pewno taka rezerwacja będzie.  
Ad. 15 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady  
o godz. 11:20. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

/-/ Rudolf Urban 


