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PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 
z dwudziestej trzeciej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 12 września 2016 r. 
 
Sesja odbyła się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 9 o godz. 9:00. 
W sesji udział wzięli radni: 

1. Bahryj Zbigniew  
2. Dyga Dawid 
3. Dyga Szymon 
4. Halupczok Krzysztof 
5. Kalla Rajmund 
6. Klama Andrzej 
7. Kobienia Alfred 
8. Patoła Anna 
9. Piechówka Bożena 
10. Pietruszka Zygmunt 
11. Szymik Ewa 
12. Urban Rudolf 
13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni: 
1.  Klimek Krystian - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Schreiber Waldemar - 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 

Zaproszeni goście z partnerskiej Gminy Bad Blankenburg 
1. Frank Persike – Bürgermaister  
2. Stefanie Meilahn – Lavendel Königin 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 
 

1. Otwarcie XXIII 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; 
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5. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

6. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski oraz kształto-
wania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.  

 
7. Podejmowanie uchwał: 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;  

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016; 

 
• Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich 
utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych; 

 
• Projekt uchwały w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzy-

stania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nad-
zwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz reali-
zacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków 
występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 
2020; 

 
• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów Opol-

ski; 
 

• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 
 

8. Sprawozdanie z działalności komisji; 

9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji odbytej w dniu 20.07.2016 r.; 

10. Interpelacje i zapytania radnych; 

11. Wolne wnioski i informacje; 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta o ujęcie w porządku sesji: 
 
1) projekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dofinasowania realizacji za-
dania przez Powiat poprzez udzielenie dotacji celowej  
 
2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez 
udzielenie dotacji celowej („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712) 
 
3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez 
udzielenie dotacji celowej (studium wykonywalności) 
 
4) projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nierucho-
mości 
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5) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z 
używania, jako dróg publicznych na terenie gminy Tarnów Opolski. 
 
Wójt zgłosił, że wycofuje ze swojego wniosku projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 
dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z używania, jako dróg publicznych na terenie gminy Tar-
nów Opolski. Uzasadnił, że konieczne są jeszcze dodatkowe uzgodnienia z Lasami Państwowymi 
tematu utrzymania przejazdu kolejowego w przebiegu ul. „Kosorowskiej” 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku sesji projektów uchwał 
wyszczególnionych w pkt. 1 – 4. 
W obecności 13 radnych projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianie. 
W obecności 13 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: 
- Pismo Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 czerwca 2016 r. zawierające wyjaśnienia 
dotyczące skargi nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w Przyworach z dnia 3 
czerwca 2016 r. na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski; 
- Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 10 sierpnia 2016 r. potwierdzająca otrzymanie uchwały Rady 
Gminy Tarnów Opolski w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym 
po zmianach w systemie oświaty dla sześciolatków pozostających rok dłużej w przedszkolu; 
- Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia zasił-
ków wyrównawczych w okresie przejściowym po zmianach w systemie oświaty dla sześciolatków 
pozostających rok dłużej w przedszkolu; 
- Skarga Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim z dnia 23.08.2016 r. na 
działalność Kierownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim; 
- Prośba mieszkańców ul. J. Kani 28b-32a z dnia 22.08.2016 r. o utwardzenie uliczki; 
- Wniosek mieszkańców ul. Konopnickiej w Nakle z dnia 01.09.2016 r. o położenie asfaltu na dro-
dze. 
- Pismo mieszkańca Nakła, które wpłynęło do Urzędu Gminy 08.09.2016 r. zawierające wniosek o 
rozpatrzenie możliwości dokończenia budowy ul. Chopina w Nakle.; 
- Wniosek mieszkańców ul. Kani 42B – 44 w Nakle z dnia 07.09.2016 r. o montaż punktu oświetle-
niowego. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wnioski mieszkańców o poprawę infrastruktury są 
wnioskami do przyszłorocznego budżetu gminy. 
 
Radny Alfred Kobienia podziękował wszystkim za otrzymaną na obchodzonych w niedzielę 
(11.09.br) gminnych dożynkach statuetkę Złotej Tarniny w kategorii Społecznik Roku.  
Wójt Gminy: Radny Alfred Kobienia jest niekwestionowanym liderem miejscowości Miedziana. Z 
wszystkimi potrafi porozmawiać, zawsze zaangażowany. Jest to dobry przykład dla innych. Mie-
dziana się rozwija. Podziękował, że z nami współpracuje, że zawsze można na niego liczyć. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
Wójt przedstawił gości specjalnych, którzy wzięli udział w obradach sesji Frank Persike  
– Bürgermaister Bad Blankenburg i Stefanie Meilahn – Lavendel Königin.  
Przedstawił wzajemną współpracę pomiędzy partnerskimi gminami.  
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Głos zabrali również goście.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy: 

Uchwała Nr XXII-157-2016 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwator-
skich. - Wykonana. Dotacja w kwocie35 000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w Ko-
ściele w Tarnowie Opolskim 

�Opolski”  - obowiązuje 

Uchwała Nr XXII-155-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi - Wy-
konana 

Uchwała Nr XXII-154-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia - 
wykonana 

uchwała Nr XXII-153-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Wykonana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 3.08.2016 r. poz. 1719 

Uchwała Nr XXII-152-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  
Niewykonana. Na sesji Rady Gminy w dniu 12.09.2016 r. zostanie przedstawiony projekt uchwały w 
przedmiocie zmiany tej uchwały.  
 

Uchwała Nr XXII-151-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 - Wykonana 

Uchwała nr XXII-150-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - Wykonana 

Uchwała Nr XXII-149-2016 w sprawie dofinasowania realizacji zadania przez Powiat poprzez 
udzielenie dotacji celowej - Nie wykonana. Na sesji Rady Gminy w dniu 12.09.2016 r. zostanie 
przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchylenia tej uchwały.  

Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
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. 
- odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych do wglądu w biurze Rady Gminy. 
– odpowiedź zawiera również informację, że wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniu ulic: Klimasa, Nakielskiej i Św. Marcina w Tarnowie Op. został przez ZDP przekazany 
do komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych  
 
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 

- Projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony został przez Starostę Opolskiego w dniu 
05.09.2016 r., pismem nr KM.7121.2.117.2016.MW. Wprowadzenie przewiduje się do miesiąca 
października br.  
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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. - Wykonano 
 
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 

- W dniu 28 lipca br. „Skan” polecenia został przesłany pocztą elektroniczną na wszystkie stanowiska 
pracy w Urzędzie Gminy   

 
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.  
- Odpowiedź GDDKiA Zarządu Oddziału w Opolu do wglądu w biurze Rady Gminy. 
 
Ad. 6 
Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski oraz kształtowa-
nia się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy są uwagi do przedłożonej informacji, radni nie 
zgłosili uwag. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie informacji. 
W obecności 13 radnych informacja  została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
Podejmowanie uchwał:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/158/2016 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/159/2016 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego 
dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich 
utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIII/160/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzy-
stania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nad-
zwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz reali-
zacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków wy-
stępowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/161/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/162/2016 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/163/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dofinasowania realizacji zada-
nia przez Powiat poprzez udzielenie dotacji celowej  
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/164/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez 
udzielenie dotacji celowej  
Projekt dotyczy realizacji przez Powiat Opolski zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1712 O Ozimek-Przywory w miejscowości Kosorowice X etap”. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Zygmunt Pietruszka zadał pytanie jak długo będziemy jeszcze dofinansowywać zadania Po-
wiatu. 
Radny Szymon Dyga odpowiedział: aż zostanie zrealizowany chodnik w Raszowej. 
Wójt zaproponował, aby wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o udzielenie informacji pu-
blicznej za okres ostatnich 5 lat w zakresie realizowanych przez Powiat inwestycji drogowych, ze 
wskazaniem, w których inwestycjach i w jakiej kwocie uczestniczyły gminy na terenie, których 
inwestycje były wykonywane. 
Radny Zbigniew Bahryj wyraził opinię, że żadna inwestycja Powiatu nie odbyła się bez dofinanso-
wania gmin. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek zostanie przegłosowany przy przegłosowywa-
niu wniosków Komisji w pkt 8 porządku sesji. 
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/165/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez 
udzielenie dotacji celowej   
Projekt dotyczy realizacji przez Powiat Opolski zadania pod nazwą opracowanie Studium Wyko-
nalności dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na tere-
nie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/166/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  
nieruchomości 
Informacji do projektu uchwały udzielił radca prawny mec. Bartosz Gierłach. Poprzednia uchwała za-
wierała dwie działki będące stawami. Po zmianach przepisów dot. gospodarki nieruchomościami nota-
riusz uznała, że stawy są gruntami ornymi i nie mogą być przedmiotem zbywania.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXIII/167/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności komisji 

Informację na temat prac Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny 
i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietruszka. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 7.09. br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 11/2016 
Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemu komunikacyjnego na ulicy Koraszewskiego w Tarno-
wie Opolskim w związku z parkowaniem samochodów ciężarowych na poboczu drogi.  
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W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Informację na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przedsta-
wił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu na posiedzeniu w dniu  
08.09. br. dokonała analizy projektów uchwał. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła: 
WNIOSEK NR 18/2016 
Wnioskuje się o przesunięcie hydrantu wodociągowego znajdującego się w okolicy posesji  
nr 6 przy ulicy Św. Jacka w Tarnowie Opolskim. Hydrant usytuowany jest blisko krawędzi jezdni. 
Mijające się na wąskiej drodze samochody ciężarowe mogą go uszkodzić.  
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 19/2016 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o naprawę uszkodzonej ścieżki rowerowej Tarnów 
Opolski – Kosorowice. Powstałe uszkodzenia stwarzają zagrożenie dla osób poruszających się po 
ścieżce, zwłaszcza po zmierzchu. 
Po ustaleniu, że wniosek o rozszerzonej treści w tej samej sprawie wysunęła Komisja Społeczno 
Gospodarcza… Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok wycofał wniosek. 
 
WNIOSEK NR 20/2016 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o przekazanie na mienie gminy ulicy Powstańców 
Śląskich przebiegającej przez teren Gminy Tarnów Opolski. 
Wójt stwierdził: Rozumiem, że radny Andrzej Klama wraz z innymi rolnikami planują przenieść 
hodowle poza teren zabudowany. Będziemy mieli kolejny kłopot przejmując drogę, która wymaga 
kapitalnego remontu.  
Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok wycofał wniosek. 
 
WNIOSEK NR 21/2016 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o ustawienie na końcowej pętli autobusowej w Mie-
dzianej znaku zakazu i postoju dla wszystkich samochodów, za wyjątkiem autobusów PKS i środ-
ków transportowych przewoźnika komercyjnego LUZ. 
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 22/2016 
Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości nawadniania łąk po prawej stronie rzeki Struga za 
Kosorowicami. 
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Wójt zgłosił wniosek do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, aby 
wspólnie z innymi przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy dokonała wizji lokalnej wyro-
bisk surowców mineralnych, celem zobaczenia, co się dzieje na tych wyrobiskach. 
 
WNIOSEK NR 23/2016 
Komisja wnioskuje o konserwację rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż torów od posesji Pana 
Waldemara Stanik w kierunku Opola do przepustu. 
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Informację na temat prac Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił przewodniczący Komisji Szymon Dyga. Komisja na po-
siedzeniu w dniu 08.09.2016 r. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła: 
WNIOSEK NR  16/2016 
Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o przegląd i naprawę uszkodzeń na ścieżce ro-
werowej Tarnów Opolski – Kosorowice, oraz o odtworzenia zgodnie z projektem technicznym 
skarpy oddzielającej ścieżkę od pól uprawnych. 
Informację na temat realizacji wniosku przez Zarząd Dróg Powiatowych przedłożyć Radzie Gminy 
Tarnów Opolski. 
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 17/2016 
Komisja wnioskuje o usunięcie 1 progu zwalniającego na ulicy Św. Marcina w Tarnowie Opolskim. 
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
WNIOSEK NR 18/2017 
Wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu o: 
1) dokonanie przeglądu chodnika w miejscowościach Walidrogi i Nakło oraz usuniecie wszystkich 
usterek (dziur, ubytków, zmiażdżonych krawężników itp.) 
2) wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości cmentarza w Walidrogach.  
W obecności 13 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 
 

Komisja Rewizyjna w dniach 25 lipca, 02 sierpnia i 30 sierpnia 2016 r rozpatrywała skargę nau-
czycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w Przyworach z dnia 3 czerwca 2016 r. na działal-
ność Wójta Gminy Tarnów Opolski w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem Publicznego 
Gimnazjum w Przyworach i jej Dyrektora Pani Aliny Pernal. 

Ad. 9 
Przyjęcie protokołu z XXII sesji odbytej w dniu 12.07.2016 r. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy czytać protokół z poprzedniej sesji, radny Dawid Dyga 
zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się 
od głosu.  
Większością głosów protokół z sesji Nr XXI/2016 r. został przyjęty. 
 
Ad. 10 i 11 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Wnioski wysunięte na sesji: 
Rady Szymon Dyga: zgłosił wniosek o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Opolu o ujęcie 
w zadaniach inwestycyjnych na rok 2017 budowy dalszej części chodnika w Raszowej. 
Pismo w tej sprawie skierować do: Starostwa Powiatowego w Opolu, Rady Powiatu i radnych po-
wiatowych z terenu Gminy Tarnów Opolski. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
WNIOSEK WÓJTA: Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o udzielenie informacji pu-
blicznej za okres ostatnich 5 lat w zakresie realizowanych przez Powiat inwestycji drogowych, ze 
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wskazaniem, w których inwestycjach i w jakiej kwocie uczestniczyły gminy na terenie, których 
inwestycje były wykonywane. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Mieszkance Gminy Tarnów Opolski, która wypowie-
działa się na temat obowiązujących w 2016 r. w Gminie Tarnów Opolski stawek podatku od środ-
ków transportowych. W jej ocenie są one jedne z najwyższych spośród przeanalizowanych przez 
nią stawek ustalonych w różnych gminach na terenie kraju.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w trakcie roku podatkowego Rada Gminy nie może 
zmieniać stawek podatkowych. 
Wójt udzielił informacji na temat możliwości umarzania zaległości podatkowych, które jest jedyną 
formą udzielenia pomocy finansowej. 
Mieszkanka gminy stwierdziła, że chce w ustalonych terminach płacić podatki, nie chce, aby po-
wstawały zaległości i nie chce zwracać się o umorzenia. Zaapelowała, aby stawki podatku nie były 
tak wygórowane.  
Radny Zygmunt Pietruszka przekazał mieszkance Gminy tabelę porównawczą stawek od środków 
transportowych zawierającą wykaz samochodów ciężarowych zarejestrowanych na terenie gminy 
Tarnów Opolski, stawki dla danego rodzaju pojazdu w Gminie Tarnów Op. i gminach ościennych: 
Izbicko, Opole, Krapkowice, Gogolin. Stwierdził, że z tabeli wynika, że podatki są na podobnych 
poziomach.  
 
Ad. 12 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
10:50 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


