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PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 
z dwudziestej czwartej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 24 października 2016 r. 
 
Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 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. Klimek Krystian 
8. Kobienia Alfred 
9. Patoła Anna 
10. Piechówka Bożena 
11. Pietruszka Zygmunt 
12. Szymik Ewa 
13. Schreiber Waldemar 
14. Urban Rudolf 
15. Wilk Waldemar 

Stanowi to 100% frekwencji. 
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 15 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXIV 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach mająt-
kowych 

 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady; 
 

6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę wójta, 
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

7. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 
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8. Podejmowanie uchwał: 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego; 
 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  
w miejscowości Tarnów Opolski; 

 
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2017 roku”; 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

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

 
• Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Tarnów Opolski; 
 

• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych; 

 
• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód”  
w granicach gminy Tarnów Opolski; 

 
• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura 

Obsługi Oświaty Samorządowej; 
 

• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (pismo 
Wojewody Opolskiego z dnia 23.09.2016 r.) 

 
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi 

(dyrektora PSP Kąty Opolskie) 
 

• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi     
                 (skarga Kierownika BOOS) 
 

9. Sprawozdanie z działalności komisji; 
10. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji odbytej w dniu 12.09.2016 r.; 
11. Interpelacje i zapytania radnych; 
12. Wolne wnioski i informacje; 
13. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy zgłosiły 
wniosek o wycofanie z porządku sesji Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych. 
Poddał wniosek komisji pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych projekt uchwały został jednogłośnie wycofany.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianie. 
W obecności 15 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3       
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 14.10.2016 r. zapraszające do przystąpienia do 
Związku; 
- Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 21.10.2016 r. obrazujące przedstawienie na Sej-
mowej Komisji stanowiska ZGSO wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. 
dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice  
i Prószków; 
- Pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych z dnia 21.09.2016 r. zawierające apel  
o obniżenie obciążeń podatkowych przynajmniej o 10%, na które składa się podatek od środków 
transportowych; 
- Pismo Rektoratu Uniwersytetu Opolskiego zawierającego prośbę, by w przyszłorocznym budżecie 
znalazły się środki na wsparcie inicjatywy budowy Wydziału Lekarskiego; 
- Pismo Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu z dnia 23 września 2016 r. zawierające 
wniosek o podjęcie przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o wprowadzenie zmian w studium 
do Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru wsi Miedziana, umożliwiających eksploatację 
kruszywa naturalnego na wnioskowanym terenie; 
- Pismo Państwa Barbary, Tomasza i Jacka M. z dnia 12 września 2016 r. zawierające kolejną proś-
bę o wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; 
- Uchwała Nr 293/2016 z dnia 22 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu, w której wyrażona została pozytywna opinia przedłożonej przez Wójta Gminy 
Tarnów Opolski informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.  
- Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 6.10.2016 r. zawierające stanowisko Związku 
wobec rządowego projektu ustawy dotyczącego likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków 
likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich; 
- Pismo Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae z dnia 28 września 2016 r. zawierające wniosek  
o przekazanie budynku i terenu szkoły w Raszowej, ul. Ozimska 55; 
- Pismo Kierownictwa zespołu folklorystycznego Wal-Nak w Raszowej z dnia 07.10.2016 r. zawie-
rające wniosek o dofinansowanie obchodów 25 rocznicy istnienia Zespołu. 
- Pismo Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Rozwoju wsi Katy Opolskie z dnia 12.10.2016 r. 
informujące, że nie jest w stanie wpłacić całości raty pożyczki udzielonej umową pożyczki z dnia 
12.09.2013 r. 
- Pismo LZS Florentina Kamex Nakło z dnia 18.10.2016 r. o przyznanie środków pieniężnych po-
trzebnych na pomieszczenie gospodarcze, ogrodzenie i bramki na boisko przy ul. Tarnowskiej  
w Nakle; 
- Wnioski Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory o zabezpieczenie środków z budżetu gminy  
na 2017 r. na: 
1) remont domu kultury w Przyworach, 
2) oświetlenie i chodnik na ul. Zawadzkiego, 
3) oświetlenie na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej z Kwiatową, 
4) wstawienie drzwi z roletą zamiast okna do pomieszczenia za gabinetem pielęgniarki w Przywo-
rach, 
5) ustawienie znaków strefa osiedlowa na Osiedlu w Przyworach 
- Pismo Wojewody Opolskiego Nr NK.I414.1.159.2016.PJ. z dnia 19.10.2016 r. zawierające infor-
mację dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Gmi-
ny oraz Wójta Gminy Tarnów Opolski wg stanu na dzień 31.12.2015 r. 
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Ad. 4 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach mająt-
kowych 
Pan Przewodniczący poinformował, że działając na podstawie art. 24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w wyniku analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszyscy radni złożyli 
oświadczenia w terminie i w komplecie zgodnie z art. 24h ust. 1-4 ustawy. 
Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń 
przepisów prawa. 
Analiza porównawcza treści oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznań o wysokości 
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń mająt-
kowych oraz z dołączonych do nich kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) nie wykazała rozbieżności i nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w spra-
wie.  
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
- Wystosowane zostało pismo do Komendy Miejskiej w Opolu o przywrócenie stałego posterunku 
policji w Tarnowie Opolskim; 
- Odbyło się spotkanie Europejskiego Klubu Seniora. Podziękował Pani Krystynie Bargiel i Pani 
Krystynie Kurdybelskiej oraz całemu zarządowi za zorganizowanie spotkania; 
- Odbyła się wizyta u Burmistrza Gogolina. Z Gminą Gogolin chcemy więcej współpracować. Po-
wstanie Spółka córka do odbioru odpadów komunalnych. Jako Gmina chcemy dalej współpraco-
wać. Uważamy, że funkcjonuje to całkiem przyzwoicie, nie ma kłopotów i nie ma, co narzekać. 
Chcielibyśmy do tej Spółki, jako Gmina też przystąpić, aby Gmina Tarnów Opolski miała tam swój 
udział; 
- Było wiele spraw w WiK. Staramy się z Wójtem Gminy Izbicko, aby wykonany był przyłącz ka-
nalizacyjny do Ful-Wypasu i Stacji Diagnostycznej. 
W dyskusji radni zwrócili się do Wójta: 
Radna Anna Patoła: zgłosiła, aby zwrócić się do Policji o zwiększenie patroli na terenie Gminy 
Tarnów Opolski, bo ostatnio jest wiele włamań do domów mieszkalnych.  
Radny Rajmund Kalla: zapytał o przystąpienie do kanalizowania miejscowości Raszowa i Walidro-
gi. Stwierdził, że jeżeli miejscowości te nie będą kanalizowane, to zgodnie z przepisami unijnymi 
na Gminę będą nakładane kary. 
Wójt odpowiedział: Po rozmowach z WiK propozycja jest taka, że w zamian za umorzenia w po-
datku od nieruchomości WiK wykona kanalizację tych miejscowości. W najbliższym czasie ma być 
opracowana dokumentacja. Dostaniemy odpowiedź na piśmie. Po najbliższym spotkaniu wspólni-
ków będzie więcej informacji. W 2020 r. dostaniemy z powrotem oczyszczalnię ścieków i wybu-
dowana kanalizację.  
Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie  
z wykonania uchwał Rady Gminy: 

• Uchwała Nr XXIII-158-2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wykonana 
 

• Uchwała Nr XXIII-159-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 - - wyko-
nana 

 
• Uchwała Nr XXIII-160-2016  zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia mię-

dzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych 
i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komu-
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nalnych – wykonana częściowo, uchwała została wysłana do organu nadzoru i do Urzędu 
Miasta Opole, aneks do porozumienia nie został jeszcze podpisany i ogłoszony w Dzienni-
ku Urzędowym 
 

• Uchwała Nr XXIII-161 -2016  w przedmiocie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia 
zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działa-
nia na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ogra-
niczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 
na lata 2015 – 2020 - wykonana częściowo, wysłana do organu nadzoru i do biura Aglo-
meracji Opolskiej, porozumienie nie zostało jeszcze podpisane i ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym 
 

• Uchwała nr XXIII-162-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi – wykonana, uchwała została 
przesłana do organu nadzoru, Wojewody Opolskiego, wszystkich nauczycieli i pracowni-
ków podpisanych w skardze, oraz Kuratorium Oświaty w Opolu i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej,   
 

• Uchwała nr XXIII-163-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi – 
wykonana, Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach 16,20 i 22 września br. kontrolę 
w zakresie zarzutów ujętych w skardze i przygotowała projekt uchwały pod obrady Rady 
Gminy  
 

• Uchwała Nr XXIII-164-2016 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dofinasowania 
realizacji zadania przez Powiat poprzez udzielenie dotacji celowej – wykonana, Wójt i Sta-
rosta podpisali ANEKS do Umowy z dnia 09.08.2016 r. W związku z uchyleniem Uchwały 
Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lipca 2016 -, strony na podsta-
wie § 11 umowy rozwiązują umowę z dnia 09.08.2016 r.  

 
• Uchwała Nr XXIII-167-2016 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości.- niewykonana, akt notarialny zostanie podpisany pod koniec 
października br. 
 

• celowej – �(studium ) – Częściowo wykonana, uchwała została przesłana do organu nad-
zoru i do Starostwa Powiatowego. Umowa nie została jeszcze podpisana, a dotacja nie zo-
stała przekazana. 

 
• Uchwała Nr XXIII-165-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opol-

skiemu poprzez udzielenie dotacji celowej – (droga w Kosorowicach) - Częściowo  
wykonana, uchwała została przesłana do organu nadzoru i do Starostwa Powiatowego. 
Umowa nie została jeszcze podpisana, a dotacja nie została przekazana. 
 

Wykonana została uchwała Nr XXI/147/2016z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji zakła-
du budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim celem 
wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej 
gminnej spółki - Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Przyworach. 
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Ad. 6 
Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę wójta, 
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożona informację, która stanowi załącznik do ni-
niejszego protokołu.  
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
WNIOSEK NR 11/2016 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ro-
dziny i Jej Problemów 
Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemu komunikacyjnego na ulicy Koraszewskiego w Tarno-
wie Opolskim w związku z parkowaniem samochodów ciężarowych na poboczu drogi.  
- Zlecono wykonanie projektu wprowadzającego stałą organizację ruchu na drodze gminnej  
ul. Koraszewskiego Nr 105053 O, organizacja wprowadzona zostanie po zatwierdzeniu projektu 
przez Starostwo powiatowe w Opolu oraz zgłoszeniu KMP Wydziałowi Ruchu Drogowego. 
 
WNIOSEK NR 18/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
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.  
- Kierownik Działu Wodociągi i Kanalizacja PTI Sp. z o.o. Krystian Smolka w dniu 4.10.br. 
udzielił informacji: W odpowiedzi na wniosek RG w sprawie wymiany hydrantu na ul. Św. Jacka 
w Tarnowie Opolskim informuję uprzejmie, że sprawa jest w trakcie realizacji. Jak tylko otrzy-
mamy materiał sprawa zostanie załatwiona. 
 
 
WNIOSEK NR 21/2016 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o ustawienie na końcowej pętli autobusowej w Mie-
dzianej znaku zakazu zatrzymywania i postoju dla wszystkich samochodów, za wyjątkiem autobu-
sów PKS i środków transportowych przewoźnika komercyjnego LUZ 
- Wykonana została koncepcja wprowadzenia stałej organizacji ruchu Miedziana Pętla Autobu-
sowa. 
 
WNIOSEK NR 22/2016  
Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości nawadniania łąk po prawej stronie rzeki Struga za 
Kosorowicami. 
- Zainteresowane osoby, (właściciele łąk) powinny się udać do Starosty celem złożenia niezbędnej 
dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Struga. 
 
WNIOSEK WÓJTA:  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. 
- na chwilę obecną przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy nie ustalili terminu dokonania 
wizji likwidacji. 
 
WNIOSEK NR 23/2016 
Komisja wnioskuje o konserwację rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż torów od posesji Pana 
Waldemara Stanik w kierunku Opola do przepustu.  
- wniosek jest realizowany przez pracowników zatrudnionych do pielęgnacji terenów zielonych 
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WNIOSEK NR  16/2016 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej   
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. 
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu pismem z dnia 30 września 2016 r. poinformował, ze służby 
drogowe Obwodu Drogowego w Chrząstowicach przeprowadziły już w zakresie niezbędnym na-
prawę nawierzchni na ścieżce rowerowej Tarnów Opolski-Kosorowice, oraz wyrównano skarpę 
oddzielającą ścieżkę od pól uprawnych 
 
WNIOSEK NR 17/2016 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej   
Komisja wnioskuje o usunięcie 1 progu zwalniającego na ulicy Św. Marcina w Tarnowie Opolskim. 
- w załączeniu opinia projektanta o prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 
 
WNIOSEK NR 18/2017 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej   
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.  
- wniosek został przekazany do GDDKiA Oddział w Opolu pismem z dnia 20.09.20126 r. 
 
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. 
- Starostwo Powiatowe w Opolu pismem z dnia 12.10.br. udzieliło odpowiedzi, że po raz kolejny 
informuje, zadanie jest ujęte w „Planie wieloletnim rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie 
opolskim w latach 2-15 – 2017” jako zadanie uzupełniające w roku 2017. 
Pan Krzysztof Wysdak, który z upoważnienia Starosty podpisał pismo zadeklarował, że po wybra-
niu wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych poinformuje Pana Wójta o zakre-
sie robót oraz dokładnym terminie realizacji zadania. 
 
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 
wskazaniem, w których inwestycjach i w jakiej kwocie uczestniczyły gminy na terenie, których 
inwestycje były wykonywane. 
Wniosek wykonany, Starostwo Powiatowe w Opolu przesłało informację. Radni otrzymali ją na 
posiedzeniach Komisji. 
Ad. 8 
Podejmowanie uchwał: 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Ze względu na fakt, że radny Andrzej Klama ma interes prawny w zakresie podejmowanej uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy wykluczył go z głosowania. 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  
Uchwała nr XXIV/168/2016 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości 
Tarnów Opolski 
W obecności 15 radnych uchwała nr XXIV/169/2016 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2017 roku” 
W obecności 15 radnych uchwała nr XXIV/170/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 15 radnych uchwała nr XXIV/171/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie poszczególnych Komisji Stałych: 
Komisje: Oświaty… i Rolnictwa… pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
Komisja Społeczno Gospodarcza…nie wyraża zgody na ujęcie w planie zadań inwestycyjnych 
„Plac zabaw w Przyworach kwota 22.000 zł 
Pozostałe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 Komisja pozytywnie zaopiniowała.  
 
W dyskusji głos zabrali:  
Radna Ewa Szymik: Obietnicą Wójta było, że jeżeli nie będzie konieczności kupna działki pod 
plac, to pieniądze z działki przeznaczy na wyposażenie placu zabaw. 
Wójt: Musieliśmy rozebrać i oczyścić miejsce ze starych fundamentów. Po wybraniu fundamentów 
została dziura, trzeba tam było dowieźć ok. 15 ciężarówek ziemi. Plac jest trochę duży i te 
urządzenia, które są zamówione mogą się tam zgubić.  
Plac przy Domu Kultury nie jest nasz, a Kościoła. Powinniśmy poczynić kroki, aby go przejąć. 
Zwrócił się, aby Rada Sołecka zwróciła się do księdza o opinię w tej sprawie. 
Po dyskusji, w której udział wzięli również radni Rajmund Kalla i Alfred Kobienia – 
Przewodniczący Komisji Społeczno Gospodarczej Szymon Dyga wycofał wniosek Komisji.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 15 radnych uchwała nr XXIV/172/2016 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Tarnów Opolski 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie komisje stałe Rady Gminy 
zaakceptowały stawki podatku zaproponowane przez Wójta. 
Po stwierdzeniu, że nie maja uwag poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIV/ 173/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
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Większością głosów uchwała nr XXIV/ 174/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIV/ 175/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (pismo Wojewody 
Opolskiego z dnia 23.09.2016 r.) 
Radny Waldemar Wilk zgłosił, aby nie podejmować uchwały. Wyraził opinię, że Komisja 
Rewizyjna bardzo szczegółowo przeanalizowała skargę. Oprócz punktów, które wyszczególnił  
w swoim piśmie Wojewoda, w skardze poruszane były jeszcze inne sprawy, jednak  
w podsumowaniu skargi nauczyciele i pracownicy zwrócili się o udzielenie odpowiedzi na 4 
pytania. 
Opinii na temat rozpatrywania skarg udzielił Radca Prawny.  
W dyskusji nad projektem uchwały radni wyrazili opinię, że skarga nauczycieli i pracowników Pu-
blicznego Gimnazjum w Przyworach, była już rozpatrzona w całości i nie będzie rozpatrywana po-
nownie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 15 radnych „za” podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, „przeciw” 15. 
Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (dyrektora PSP 
Kąty Opolskie) 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIV/ 176/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (skarga 
Kierownika BOOS) 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIV/ 177/2016 została podjęta.  
 
Ad. 9 
Sprawozdanie z działalności komisji 
Informację na temat prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny 
i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietruszka. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 19.10. br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła: 
 
WNIOSEK NR 12/2016 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie chodnika od jezdni na ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim  
od strony dworca PKP do Publicznej Szkoły Podstawowej – celem uniemożliwienia wjazdu na pola 
zestawami rolniczymi poza wyznaczonymi zjazdami.  
Wnioskuje się o ustawienie słupków. Zabezpieczenie takie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.  
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Andrzej Klama, Rajmund Kalla, Wójt Gminy, Kobienia 
Alfred, Bahryj Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 5 przeciw, 9 wstrzymało się  
od głosu.  
Większością głosów wniosek został oddalony. 
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WNIOSEK NR 13/2016 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o przedstawienie kosztorysu i przewidywanego ter-
minu wykonania chodnika w Raszowej na całej długości miejscowości.  
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 
WNIOSEK NR 14/2016 
Wnioskuje się o wykonanie w 2016 r. projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ulicy Fiołko-
wej w Tarnowie Opolskim. 
W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosował 2 radnych, 10 przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu. (w głosowaniu nie brał udziału radny Andrzej Klama) 
Większością głosów wniosek został oddalony. 
 
Informację na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przedsta-
wił przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu w dniu 20.10. br. do-
konała analizy projektów uchwał.  
Ponadto Komisja omówiła sprawy z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz remon-
tów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski. W posiedzeniu udział  
Wzięli sołtysi oraz Kierownik Obwodu Drogowego Kozieł Marek 
 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła: 
 
WNIOSEK NR 24/2016 
Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemu zastoju wód na ul. Łowieckiej w Miedzianej. 
W obecności 14 radnych za podjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
 (w głosowaniu nie brał udziału radny Andrzej Klama)’ 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
 
WNIOSEK NR 25/2016 
Komisja wnioskuje o przystąpienie do opracowania w 2017 r. planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Kosorowice i Tarnów Opolski,  
W dyskusji zostało zgłoszone, aby wniosek rozszerzyć o miejscowość Nakło. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie rozszerzony wniosek Komisji: 
Komisja wnioskuje o przystąpienie do opracowania w 2017 r. planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Kosorowice, Tarnów Opolski i Nakło. 
W obecności 14 radnych za podjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
(w głosowaniu nie brał udziału radny Andrzej Klama)’ 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
 
WNIOSEK NR 26/2016 
Komisja wnioskuje o uporządkowanie (łącznie z ogrodzeniem) części terenu wzdłuż ulicy Koperni-
ka – park byłej restauracji Kaskada. 
W dyskusji ustalono, aby treść wniosku brzmiała: 
Komisja wnioskuje o wystąpienie do właściciela byłej restauracji Kaskada o uporządkowanie (łącz-
nie z ogrodzeniem) części terenu wzdłuż ulicy Kopernika – park byłej restauracji. 
W obecności 14 radnych za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 4 wstrzymał się od głosu. 
(w głosowaniu nie brał udziału radny Andrzej Klama)’ 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
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WNIOSEK NR 27/2016 
Wystąpić do właściciela opuszczonej posesji przy ul Strzeleckiej w Nakle o uporządkowanie tere-
nu, oraz wnioskuje się o tymczasowe przycięcie przez pracowników interwencyjnych gałęzi drzew 
rosnących na tej posesji zwisających na chodnik prowadzący do cmentarza.  
Komisja zwraca się, aby przycięcie gałęzi wykonać przed dniem Wszystkich Świętych.  
Po dyskusji na temat powyższego wniosku Przewodniczący Komisji K. Halupczok wycofał drugą 
część wniosku. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nową treść wniosku: 
Wystąpić do właściciela opuszczonej posesji przy ul Strzeleckiej w Nakle o uporządkowanie tere-
nu. 
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
           
Informację na temat prac Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Szymon Dyga.  Komisja na 
posiedzeniu w dniu 20.10.2016 r. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
Komisja zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r. Informacji na 
temat poszczególnych zadań udzielił P. Marcin Czura.  
Komisja zwróciła się o podanie na sesji RG (do informacji) całkowitego kosztu remontu budynku 
PKP. 
- koszt ten wyniósł ok. 485 000 zł  
Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła: 
 
WNIOSEK NR  19/2016 
Komisja wnioskuje o uregulowanie spraw związanych z budową nowych punktów oświetleniowych 
na następujących zasadach: 
- sołectwa: Walidrogi i Miedziana 1 punkt w roku 
- sołectwo Tarnów Opolski – 4 punkty w roku 
- pozostałe sołectwa – 2 punkty w roku 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
 
WNIOSEK Nr 20/2016 
Komisja wnioskuje o ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z posesji Nr 44 – 46 przy  
ul. Opolskiej w Kosorowicach 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
 
WNIOSEK Nr 21/2016 
Wnioskuje się o zaprojektowanie i wykonanie ulicy Konwalii w Walidrogach. 
Po dyskusji na temat braku zameldowania w Gminie Tarnów Opolski, większości osób zamieszku-
jących nowo powstałe osiedle w Walidrogach Przewodniczący Komisji wycofał wniosek.  
 
WNIOSEK Nr 22/2016 
Przedstawić informację, na jakim etapie jest wykonanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew  
i posadzenia w zamian nowych. 
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Informację na temat prac Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Komisja 
w dniach 16.09; 20.09; 22.09; 4.10; 19.10. br. odbywała posiedzenia w związku z rozpatrywaniem 
skargi dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim na kierownika BOOS. 
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Ad. 10 
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji odbytej w dniu 12.09.2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 
Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania.  
W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów protokół został przyjęty. 
 
Ad.11 i 12 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Zbigniew Bahryj:  zgłosił, aby zastanowić się, aby w przyszłorocznym budżecie gminy 
uwzględnić środki finansowe na budowę ścieżki pieszo rowerowej pomiędzy Tarnowem Opolski,  
a Nakłem. Wyraził opinię, że ze względu na coraz większy ruch samochodowy, rowerowy i pieszy, 
droga powiatowa pomiędzy Tarnowem Op. a Nakłem robi się coraz bardziej niebezpieczna.  
W powyższej sprawie odpowiedzi udzielili Wójt Gminy i Skarbnik Gminy, którzy stwierdzili, że na 
chwilę obecną trwają przygotowania, aby w ramach Aglomeracji Opolskiej budowany był dalszy odci-
nek ścieżki pieszo rowerowej od Kosorowic w kierunku Przywór.  
Radny Alfred Kobienia:  zgłosił wniosek o ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic 
Łowieckiej i Leśnej w Miedzianej - w okolicy posesji nr 9 P. Kozubek J. i nr 14  
P. Bienek położonych przy ul. Łowieckiej.  
Radny Alfred Kobienia: czy nie byłoby wskazane zabezpieczenie wjazdu na budowane boisko  
w Nakle, aby zapobiec ewentualnemu rozjeżdżaniu nawiezionej i wyrównanej ziemi (np. przez qu-
ady) 
Radny Waldemar Wilk: zwrócił się, aby zastanowić się, aby zespół taneczny WAL-NAK pojechał 
na wizytę do miasta partnerskiego Bad Blankenburg.  
 
Ad. 13 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
11:50 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 


