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PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 
z dwudziestej drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 20 lipca 2016 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 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. Urban Rudolf 
14. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecna: Szymik Ewa - nieobecność usprawiedliwiona 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt  
2. Chudowska Magdalena – zastępca wójta 
3. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 
4. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 
5. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 
 

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 14 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXII 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 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 
• Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania  
z przystanków; 
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• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę; 
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi;  
7. Przyjęcie protokołu z XXI sesji odbytej w dniu 13.06.2016 r.; 
8. Interpelacje i zapytania radnych; 
9. Wolne wnioski i informacje; 
10. Zakończenie sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta o ujęcie w porządku sesji: 
• Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tar-

nów Opolski” 
W obecności 14 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

• Projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na te-
renie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 

W obecności 14 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 
• Projekt uchwały w sprawie dofinasowania realizacji zadania przez Powiat poprzez udziele-

nie dotacji celowej  
W obecności 14 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianie. 
W obecności 14 radnych porządek 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: 
- Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia 
stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie tery-
torium Opola; 
- Pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 
2016 r. informujące, że Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XX/138/2016 w sprawie popar-
cia apelu Gminy Dobrzeń Wielki o zmianę przepisów dotyczących zmian granic gmin i negatywnie 
oceniającego projekt zmian granic Opola – zostało przekazane do Pana Mariusza Błaszczaka Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
- Pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 
2016 r. informujące, że uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie utworzenia zasiłków wy-
równawczych w okresie przejściowym w związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, 
dotyczących pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolach – zostało przekazane do Pani 
Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej; 
- Pismo Kancelarii Sejmu Biura Komunikacji Społecznej z dnia 15 czerwca 2016 r. informujące, że 
uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 maja 2016 r. została przekazana 
do wiadomości Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży; 
- Odpowiedź Posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Witolda Zembaczyńskiego z dnia 18 lipca 
2016 r. na przesłaną uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XX/139/2016 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie poparcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do 
Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych 
zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach” 
- Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworze-
nia zasiłków wyrównawczych; 
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- pismo Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 20 czerwca 
2016 r. przekazujące stanowisko w sprawie chęci przejęcia przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Tarnowie Opolskim Sali nr 53; 
- pismo Pani Grażyny Ś. z dnia 21 czerwca 2016 r. zawierające pytanie, „co mieszkaniec gminy 
Tarnów Opolski zrobić z nadmiarem bioodpadów w okresie od wiosny do jesieni” 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedź została udzielona 27 czerwca br. przez 
Sekretarza Gminy; 
- Pismo Pani Natalii F. z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie niezgodności raportu z diagnozy lokal-
nej potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Tarnów Opolski ze stanem faktycznym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedzi w tej sprawie udzieliła Pani Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim;  
- Pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowie Opolskim z dnia 13 czerwca 2016 r. wycofu-
jące wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz Gminy Izbicko miejscowość Grabów; 
- skarga nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w Przyworach z dnia 3 czerwca 2016 
r. na działania Wójta Gminy Tarnów Opolski, która wpłynęła do Rady Gminy Tarnów Opolski za 
pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 24 czerwca 2016 r., dotycząca spraw 
związanych z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Przyworach i jej Dyrektora - Pani Ali-
ny Pernal,  
- odnośnie złożonej w/w skargi o wyjaśnienie zwróciło się Ministerstwo Edukacji Narodowej – 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że udzielił odpowiedzi; 
- Stowarzyszenie Nasze Przywory w piśmie z dnia 1 lipca br. zadało pytania dotyczące przejęcia 
przez Stowarzyszenie Publicznego Gimnazjum w Przyworach. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedzi na zadane pytania, które zostały przesłane do 
Stowarzyszenia pismem z dnia 5 lipca 2016 r.  
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
Wójt odniósł się do złożonej przez nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w Przywo-
rach skargi: Zawsze kierowaliśmy się dobrem dzieci i młodzieży. Poinformował, że sprawom 
oświaty w Gminie przyjrzano się, gdy otrzymano sygnał z Aglomeracji Opolskiej, że Gmina Tar-
nów Opolski jest gminą, która z bieżących środków wydaje na oświatę najwięcej środków. Omówił 
przebieg spotkań i uzgodnień w tej sprawie.  
Radni nie mieli pytań do Wójta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy: 
- Uchwała Nr XXI-140- 2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 
2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu - wykonana 
- Uchwała Nr XXI-141- 2016 w sprawie absolutorium za rok 2015 - wykonana 
- Uchwała Nr XXI-142-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - realizowana 
- Uchwała Nr XXI-143-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – realizowana 
- Uchwała Nr XXI-144- 2016 w sprawie zbycia nieruchomości w Tarnowie Op. – 
w trakcie realizowania 
- Uchwała Nr XXI-145- 2016 w sprawie zbycia nieruchomości w Przyworach -  
w trakcie realizacji 
- Uchwała Nr XXI-146-2016 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- obowiązuje 
- Uchwała Nr XXI-147-2016 w sprawie likwidacji ZGKiM – w trakcie realizacji 
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- Uchwała Nr XXI-148-2016 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice – 
w trakcie realizacji 
WYKONANE ZOSTAŁY UCHWAŁY: 
- Nr XVI/120/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w Tarnowie Opolskim 
- Nr XIX/130/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części 
nieruchomości w Nakle 
- Nr XIX/131/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użyt-
kownika wieczystego 
- Nr XIX/132/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Opol-
skim 
- Nr XIX/1333/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości w miejscowości Katy Opolskie 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
WNIOSEK Wójta – ponownie wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o roz-
wiązanie problemu zastoju wód opadowych przed budynkiem poczty w Tarnowie Opolskim. – 
wniosek został przesłany do ZDP 17.06.2016 r.  
Radny Waldemar Wilk - zgłosił propozycję, aby w porozumieniu z radcą prawnym opracować 
wzór wniosku o odszkodowanie dla osób poszkodowanych z powodu zalegającej wody deszczowej. 
Druki wzoru pozostawić na poczcie (np. 50 egz.), aby mieszkańcy mogli dochodzić odszkodowa-
nia.- opracowano wzór wniosku o odszkodowanie dla osób poszkodowanych z powodu zalegającej 
wody deszczowej i pozostawiono druki na poczcie w Tarnowie Opolskim oraz zamieszczono na 
stronie bip.tarnowopolski.pl 
 
WNIOSEK NR  9/2016 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ro-
dziny i Jej Problemów 
Komisja wnioskuje o przywrócenie drogi „Kosorowskiej” do ruchu dla osób pieszych   
i rowerzystów. Obecny stan drogi po nasypaniu na jej powierzchnię popiołu z elektrowni oraz na-
sypaniem na wierzch kamienia całkowicie uniemożliwia poruszanie się po drodze.  – brak infor-
macji 
 
WNIOSEK NR 15/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Opolu  
o zamontowanie klapy odpływowej w wale przeciwpowodziowym z terenów zalewowych pól w 
Kątach Opolskich – przepust na rowie odpływowym musi być o większej średnicy. - wystosowano 
pismo do WZIR w Opolu o zamontowanie klapy odpływowej 
 
WNIOSEK NR 16/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Sformalizować dojście i dojazd do wału przeciwpowodziowego w Kątach Opolskich przez posesję 
Pana Piotra Gabor poprzez sporządzenie porozumienia w tej sprawie. – Przeprowadzona została 
rozmowa z właścicielem posesji, który wyraża zgodę na zawarcie porozumienia. Do realizacji jest 
sporządzenie projektu porozumienia i jego podpisanie.  
 
WNIOSEK NR 17/2016 - Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o przeprowadzenie wizji lokalnej, celem popra-
wy bezpieczeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Klimasa, Nakielskiej i Św. Marcina (wokół 
kościoła) w Tarnowie Opolskim. - wniosek został przesłany do ZDP 17.06.2016 r.  
         ./. 
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Interpelacje: 
Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban – przekazał prośbę mieszkańców ul. Kościelnej w 
Nakle o ustawienie znaku drogowego „strefa zamieszkania „.  Mieszkańcy zgłaszają skargi, że po-
jazdy samochodowe poruszają się tam z dużą prędkością. – obowiązujące przepisy ustawy Prawo o 
ruchu drogowym nie pozwalają ustanowić ulicy Kościelnej w Nakle, jako „strefę zamieszkania” –  
REALIZACJA WNIOSKÓW Z SESJI 25.04.16  
- Radny Alfred Kobienia: zgłosił, że patrole policji poruszające się na motocyklach po terenie Gminy 
znacznie przekraczają szybkość. 
Komenda Miejska Policji w Opolu udzieliła informacji, że prędkość poruszającego się pojazdu 
można stwierdzić jedynie na podstawie legalizowanych urządzeń, a nie na podstawie subiektyw-
nego odczucia czy wrażeń wzrokowych. Przypomniano wszystkim funkcjonariuszom Wydziału 
Ruchu Drogowego KM w Opolu użytkującym motocykle, by przestrzegali prawa o ruchu drogo-
wym.  
- Z SESJI 30.03.16 - Radny Rudolf Urban: zwrócił się o wystosowanie pisma do konserwatora 
zabytków z zapytaniem, jakie warunki winne być spełnione, aby dokonać remontu kapliczki na 
ulicy Kościelnej w Nakle. – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu w piśmie z dnia 6.07.br. 
przedstawił wytyczne konserwatorskie określające zakres dopuszczalnych zmian. 
Ad. 6 
Podejmowanie uchwał:  
Projekt uchwały w sprawie dofinasowania realizacji zadania przez Powiat poprzez udzielenie 
dotacji celowej  
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXII/149/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXII/150/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXII/151/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXII/152/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXII/153/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXII/154/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXII/155/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów 
Opolski” 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXII/156/2016 została podjęta jednogłośnie.  
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Projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na te-
renie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXII/157/2016 została podjęta jednogłośnie.  
Ad. 7 
Przyjęcie protokołu z XXI sesji odbytej w dniu 13.06.2016 r. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy czytać protokół z poprzedniej sesji, radny Dawid Dyga 
zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się 
od głosu.  
Większością głosów protokół z sesji Nr XXI/2016 r. został przyjęty. 
Ad. 8 i 9 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Wójt: zastój wód przy poczcie w Tarnowie Opolskim, – jeżeli wysłane pismo nie będzie miało rezulta-
tu, nasi pracownicy merytoryczni winni zwrócić się do Powiatowego Nadzoru Budowlanego o stwier-
dzenie wad na ul. Klimasa. 
Przewodniczący Rady Gminy Urban Rudolf: zwrócił się w imieniu mieszkańców o ustawienie przy 
wjeździe na ulicę Kościelną w Nakle znaków: 

1) ograniczenia tonażu samochodów do 3,5 t. – z informacją, że nie dotyczy mieszkańców 
2) ograniczenia prędkości do 30 km/h 

Radny Andrzej Klama: wystosować wniosek do Starostwa Powiatowego o przycięcie żywopłotu 
wzdłuż ulicy Klimasa w Tarnowie Opolskim. 
Wójt stwierdził, że w tempie natychmiastowym należy przyciąć żywopłoty do takiej wysokości, aby 
można było należycie rozpoznać samochody.  
Wójt nakazał, aby pisma dotyczące współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu były kierowane 
jednocześnie do:  

1) Starosty 
2) Rady Powiatu 
3) Instytucji, która merytorycznie jest odpowiedzialna za wykonanie zadania 

Radny Waldemar Wilk: zgłosił wniosek o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Zarządu Oddziału w Opolu o budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż miejscowości Wa-
lidrogi, lub rozważyć inne działania mające na celu zmniejszenie hałasu.  
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 2 przeciw, 3 wstrzymało się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty do realizacji.  
Ad. 10 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
16:00 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


