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PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 
z dwudziestej szóstej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 21 listopada 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. Kalla Rajmund 
5. Klama Andrzej 
6. Klimek Krystian 
7. Kobienia Alfred 
8. Pietruszka Zygmunt 
9. Szymik Ewa 
10. Schreiber Waldemar 
11. Urban Rudolf 
12. Wilk Waldemar 

Stanowi to 80% frekwencji. 
Nieobecni: 

1. Halupczok Krzysztof - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Patoła Anna – nieobecność usprawiedliwiona. 

       3. Piechówka Bożena - nieobecność usprawiedliwiona 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

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

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXVI 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 określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych; 

 
• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 

miejscowości Kąty Opolskie i Przywory; 
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• Projekt uchwały w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów 
Opolski jest organem prowadzącym; 

 
• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura 

Obsługi Oświaty Samorządowej; 
 

• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim; 

 
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (w 

związku z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 4.11.2016 r.) 
 

7. Sprawozdanie z działalności komisji; 
8. Przyjęcie protokołów z XXIV sesji odbytej w dniu 24.10.2016 r. i z XXV sesji odbytej w dniu 

9.11.2016 r.; 
9. Interpelacje i zapytania radnych; 
10. Wolne wnioski i informacje; 
11. Zakończenie sesji. 

Wójt Gminy  zgłosił wniosek o wycofanie z porządku sesji: 
1) Projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków  
w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory; 
W obecności 12 radnych projekt uchwały został wycofany jednogłośnie. 
Kolejny wniosek Wójta o ujęcie w porządku sesji: 
1) projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
2) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
W obecności 12 radnych projekty uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskuje o wycofanie z porządku sesji: 
Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej (skarga Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich na działal-
ność Kierownika Biura Obsługi w Tarnowie Opolskim - w związku z przedłużającą się procedurą 
załatwienia skargi) 
W obecności 12 radnych projekt uchwały został wycofany jednogłośnie. 
 
Kolejny wniosek Przewodniczącego Rady Gminy ujęcie w porządku sesji: 
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za 
rok szkolny 2015/2016 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach.  
W obecności 12 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3.   
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- informacje Związku Gmin Śląska Opolskiego: 
1) z dnia 27.10.2016 r. - dot. posiedzenia Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki  
    Regionalnej, 
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2) z dnia 3.11.2016 r. – przedstawiająca zakres zajętych stanowisk w sprawach najważniejszych dla  
    samorządów na Opolszczyźnie, 
3) z dnia 4.11.2016 – zawierająca apel o poparcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27.10.2016 r.   
    w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i  
    miast i nadania niektórym miejscowościom statutu miasta oraz zmiany nazwy gminy – w części  
    dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa, 
4) z dnia 10. 11.2016 r. - zawierająca apel o poparcie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie o uchyle-
nie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków, 
- Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2016 r.  w sprawie wyrażenia stanowiska 
sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium, 
- Uchwała Rady Sołeckiej Wsi Tarnów Opolski z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii doty-
czącej zmiany nazwy ulicy i nadania nazwy nowopowstającym ulicom,  
- wniosek Ludowego Zespołu Sportowego Unia Raszowa – Daniec z dnia 24.10.2016 r. o ujęcie w bu-
dżecie gminy na 2017 r. sfinansowania inwestycji renowacyjnych boiska sportowego w Raszowej, 
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Rajmund Kalla, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Zygmunt 
Pietruszka oraz Wójt Gminy ustalono, aby wystosować pismo do Klubu o przedłożenie protokołów 
meczy celem zweryfikowania ilości zawodników i ustalenia, w jakich miejscowościach mieszkają, oraz 
z zapytaniem czy pismo o dofinansowanie renowacji boiska zostało również wystosowane do Gminy 
Chrząstowice. 
- pismo Wojewody Opolskiego z dnia 4.11.2016 r. informujące o podtrzymaniu stanowiska za wartego 
w piśmie z dnia 23.09.2016 r. dotyczącym spowodowania ponownego rozpatrzenia skargi nauczycieli i 
pracowników Publicznego Gimnazjum w Przyworach z dnia 3.06.2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie jest ujęty w porządku obec-
nej sesji.  
- informacje urzędów skarbowych dotyczące wyników analiz złożonych oświadczeń majątkowych: 
1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 25.10.2016 r. odnośnie oświadczenia Pani  
     Kariny Cebula-Gajowy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim; 
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2016 r. odnośnie oświadczenia 
     Pani Gabrieli Gmernickiej Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tarnowie Opolskim 
3) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 29.10.2016 r. odnośnie oświadczeń  
    majątkowych złożonych przez radnych i kadrę kierowniczą Urzędu Gminy i jednostek gminy  
    rozliczających podatek w tym Urzędzie. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
- 19.11. br. odbył się „bieg tarnowski” organizowany przez Radę Sołecką Tarnowa Op. i Nadleśnic-
two Opole, w którym uczestniczyło ok. 300 zawodników. Wójt podziękował organizatorom za za-
angażowanie i sprawne zorganizowanie biegu.  
Poinformował, że start i meta biegu odbyły się na stadionie sportowym w Tarnowie Opolskim. 
Stwierdził, że stadion jest w tragicznym stanie. Powiedział: „nasz wizerunek był mocno nadszarp-
nięty” Stwierdził, ze natychmiast podejmie kroki i zleci PTI doprowadzenie obiektu do stanu bez-
pieczeństwa, a kosztami obciążony zostanie klub sportowy. „To jest nasz obiekt w zarządzie Klu-
bu”  
- w niedzielę 20.11.br. uczestniczył w zorganizowanej w Kątach Opolskich wystawie. Zostało po-
kazanych sporo wiekowych zdjęć. 
- odbyło się spotkanie Komisji Urbanistycznej plan zagospodarowania przestrzennego miejscowo-
ści Katy Opolskie i Miedzianej jest wstępnie przyjęty, 
- byliśmy na inspekcji nowo powstałej hali Eurosystemu, 
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- żwirownie na terenie Gminy, do czasu wykonania zjazdu, będzie tam patrolować Policja. Nie mo-
że tam tak być. Przeprowadzona została wizja lokalna wspólnie z przewodniczącymi komisji Rady 
Gminy terenów żwirowni. 
- odbyło się spotkanie z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej księdzem Arnoldem Drechslerem, 
chcielibyśmy, aby na terenie Gminy Tarnów Opolski powstało jedno centrum rehabilitacji,  
- odbyła się wstępna rozmowa z Panem Hajszem odnośnie byłej restauracji „Kaskada”, 
- na ostatnim spotkaniu z władzami WiK Opole złożona została z ich strony deklaracja, aby przy-
stąpić do budowy kanalizacji w Walidrogach i Raszowej, 
- odbyło się spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego, bank ten wspiera różne inicjatywy spo-
łeczne – szkoły, stowarzyszenia, 
- spotkanie z Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. 
W dyskusji głos zabrali radni: Zygmunt Pietruszka, Alfred Kobienia, Rajmund Kalla. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy: 
Uchwała Nr XXIV-177-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (Kierow-
nika BOOS na dyrektora PSP w Tarnowie Opolski) – wykonana, projekt uchwały jest przedłożo-
ny pod obrady dzisiejszej sesji RG) 
 
Uchwała Nr XXIV-176-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (Dyrekto-
ra PSP w Kątach Opolskich na działalność kierownika BOOS) – w trakcie realizacji. Zaintereso-
wane strony zostały powiadomione, że skarga zostanie rozpatrzona do końca grudnia br. 
 
Uchwała Nr XXIV-175-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika BOOS – 
wykonana, uchwała została wysłana do każdej ze stron uczestniczącej w skardze 
 
Uchwała Nr XXIV-174-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – wykonana, uchwała została przesłana do nadzoru Wojewody Opolskiego –Wydział 
Infrastruktury i Nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 3.11.2016 r. 
poz. 2242 
 
Uchwała Nr XXIV-173-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – 
wykonana, uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 28.10.2016 r. poz. 2194 
 
Uchwała Nr XXIV-172-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.- wykonana, 
uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 7.11.2016 r. poz. 2304 
  
Uchwała Nr XXIV-171-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- wykonana  
 
Uchwała Nr XXIV-170-2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi – wykonana, przesłana do organu nadzoru. Program obowiązywać będzie w 2017 r.  
 
Uchwała Nr XXIV-169-2016 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Op.  
- w trakcie realizacji 
 
Uchwała Nr XXIV-168-2016 w sprawie zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego- w trakcie 
realizacji 
 
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2016 r . zostały przesłane do 
organów nadzoru tj. do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej i są w trakcie realizacji.  
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Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 
- pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.10,2016 r. zawierające infor-
macje na temat remontu chodnika w miejscowościach  
Walidrogi i Nakło oraz utworzenia nowego przejścia dla pieszych w okolicy cmentarza w Walidro-
gach. 
 
WNIOSEK NR 13/2016 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ro-
dziny i Jej Problemów 
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opolu o przedstawienie kosztorysu i przewidywanego ter-
minu wykonania chodnika w Raszowej na całej długości miejscowości – pismo w tej sprawie zosta-
ło złożone w Starostwie 17.11.2016 r. 
 
WNIOSEK NR 24/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  
Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemu zastoju wód na ul. Łowieckiej w Miedzianej- wniosek 
zostanie zrealizowany w kolejnym roku budżetowym w związku z brakiem środków finansowych 
 
WNIOSEK NR 25/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Komisja wnioskuje o przystąpienie do opracowania w 2017 r. planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Kosorowice, Tarnów Opolski, Nakło – w 2017 r. zawnioskowano o prze-
znaczenie 130 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, prosi się o rozważenie możliwo-
ści, aby w 2017 r. zmiana dotyczyła planu miejscowości Kosorowice i Tarnów Opolski, gdyż Tar-
nów jest największą wsią w gminie i wymaga dużo więcej czasu, aby zrealizować zadanie. 
 
WNIOSEK Nr 20/2016 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej   
Komisja wnioskuje o ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z posesji Nr 44 – 46 przy ul. 
Opolskiej w Kosorowicach – w dniu 16.11.2016 r. wystosowane zostało pismo do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu 
 
WNIOSEK Nr 22/2016 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej   
Przedstawić informację, na jakim etapie jest wykonanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i 
posadzenia w zamian nowych. – po dokonanej analizie 121 wydanych decyzji za 2015 r. zezwala-
jących na usuniecie drzew wyłoniono 55 właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali zgłosze-
nia wykonania nasadzeń zastępczych. Termin wykonania nasadzeń obejmował okres od kwietnia 
do października 2016 r.. W związku z powyższym sukcesywnie zostaną przeprowadzone kontrole 
na posesjach, celem ustalenia stanu faktycznego wykonanych nasadzeń 
 
INTERPELACJE: 
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 położo-
nych przy ul. Łowieckiej – w roku 2017 zostanie wykonany projekt organizacji ruchu wprowadza-
jący stała organizację ruchu na drogach gminnych 
 
Radny Alfred Kobienia: czy nie byłoby wskazane zabezpieczenie wjazdu na budowane boisko w 
Nakle, aby zapobiec ewentualnemu rozjeżdżaniu nawiezionej i wyrównanej ziemi (np. przez quady) 
- zabezpieczenie zostanie wykonane poprzez usypanie hałdy ziemi przy wjeździe od ul. Tarnow-
skiej. 
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Ad. 6 
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za 
rok szkolny 2015/2016 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację, zadał pytanie, czy 
są do niej uwagi. 
Radni nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 7 
Podejmowanie uchwał  
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Informacji udzieliła Skarbnik Gminy. Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do 
propozycji zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
W obecności 9 radnych uchwała nr XXVI/182/2016 została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu 
nie brali udziału radni: Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia) 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
Zmiany do budżetu gminy na 2016 r. omówiła Skarbnik Gminy. 
Radni nie mieli uwag. 
W obecności 9 radnych uchwała nr XXVI/182/2016 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu nie 
brali udziału radni: Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia) 
W obecności 9 radnych uchwała nr XXVI/183/2016 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu nie 
brali udziału radni: Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia) 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie do projektu uchwały: 
Komisja Oświaty… zawnioskowała, aby stawki wynosiły 75 % maksymalnych stawek Ministra 
Finansów 
Komisje: Rolnictwa… oraz Społeczno Gospodarcza… zawnioskowały, aby stawki wynosiły 70 % 
maksymalnych stawek Ministra Finansów. 
Przewodniczący Komisji Oświaty… Zygmunt Pietruszka wycofał wniosek Komisji o ustalenie 
podatku na poziomie 75% stawek M.F.  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są inne propozycje w tym zakresie. 
Radni nie zgłosili innych propozycji. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający stawki podatku 
w wysokości 70% maksymalnych stawek Ministra Finansów z zachowaniem minimalnych stawek 
Ministra. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXVI/184/2016 została podjęta.  
 
Projekt uchwały w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 
organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem 
prowadzącym 
W obecności 12 radnych uchwała nr XVI/ 185/2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 
W obecności 12 radnych uchwała nr XVI/ 186/2016 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (w związku z 
pismem Wojewody Opolskiego z dnia 4.11.2016 r.) 
Radca Prawny wyraził opinię: „przepis, na który powołuje się Wojewoda nie daje podstaw do 
ponownego rozpatrzenia skargi. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 12 radnych „za” podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, „przeciw” 12. 
Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały. 
 
Ad. 8 
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 posiedze-
niu w dniu 16.11. br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
W posiedzeniu udział wzięła Prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia Małgorzata Wysdak, która 
omówiła złożony 3 października br. wniosek do Wójta i do Rady Gminy wniosek o przekazanie 
(sprzedaż w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty) na rzecz Stowarzyszenia budyn-
ku wraz z nieruchomością Szkoły Podstawowej w Raszowej.   
Komisja wysunęła: WNIOSEK NR 15/2016 
Po przedstawieniu przez Prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia Małgorzaty Wysdak, wniosku o 
przekazanie (sprzedaż w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty) na rzecz Stowarzy-
szenia budynku wraz z nieruchomością Szkoły Podstawowej w Raszowej, Komisja ustosunkowała 
się do wniosku pozytywnie i zwraca się o informację na temat zaawansowania realizacji wniosku 
Stowarzyszenia.  
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat prac pozostałych Komisji: 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu  
17.11. br. dokonała analizy projektów uchwał.  
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy 
Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej - na posiedzeniu w dniu 17.11. br. dokonała analizy projektów uchwał.  
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy 
 
Informację na temat prac Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Waldemar Wilk. 
Komisja Rewizyjna w dniu 2 listopada br. rozpatrzyła skargę Kierownika BOOS na Dyrektora Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolski, Przygotowała projekt uchwały w tej sprawie 
pod obrady Rady Gminy.  

W dniu 8 listopada Komisja: 

1. Przeprowadziła kontrolę wydatków finansowych Stowarzyszenia LZS w Tanowie Opol-
skim. Opracowała protokół kontroli – przedstawił jego treść.  

2. Dokonała analiza skargi Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Katach Opolskich na 
działalność kierownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  

3. Zapoznała się z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. 
 
Ad. 9 
Przyjęcie protokołów z XXIV sesji odbytej w dniu 24.10.2016 r. i z XXV sesji odbytej w dniu 
9.11.2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokoły. 
Radny Zbigniew Bahryj zgłosił wniosek o nie czytanie protokołów. 
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W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie: 
1) przyjęcie bez czytania protokołu nr XXIV/2016 z sesji odbytej w dniu 24.10.2016 r. 
    w obecności 12 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 
2) przyjęcie bez czytania protokołu nr XXV/2016 z sesji odbytej w dniu 9.11.2016 r. 
    w obecności 12 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.10 i 11 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Alfred Kobienia zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie poprawy parkingu przy ulicy 
Klimasa przed sklepami „Absolwent” „Matejko” i „Danielka”. 
Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli w najbliższym czasie nic się tam nie zmieni, postawi się słupki z 
zakazem parkowania i skończy się. Już wnioskowaliśmy o przystosowanie parkingu.  
Radny Rajmund Kalla zwrócił się o wystąpienie z zapytaniem do WiK w Opolu o określenie terminu 
przystąpienia do kanalizacji miejscowości Walidrogi i Raszowa. 
 
Ad. 12 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
11:00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/-/ Rudolf Urban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


