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PROTOKÓŁ Nr XXVII/2016 
z dwudziestej siódmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 6 grudnia 2016 r. 
 
Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 10:00. 
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. Pietruszka Zygmunt 
11. Szymik Ewa 
12. Schreiber Waldemar 
13. Urban Rudolf 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni: 

1.  Piechówka Bożena - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Wilk Waldemar - nieobecność usprawiedliwiona 

 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. Bargiel Czesław – Sekretarz 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. Radny Alfred Kobienia przyszedł na sesję o godz. 10:10 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy; 
2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 
   - przedstawienie porządku obrad sesji 

3. Podejmowanie uchwał: 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
• Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za odprowadzanie ścieków  

w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory; 
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• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań 
własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego; 

• Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na 
terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016; 

• Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół  
o uprawnieniniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania; 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych po-
łożonych w miejscowości Raszowa oraz udzielenia bonifikaty 

     4. Zakończenie sesji. 
W obecności 12 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXVII/187/2016 została podjęta jednogłośnie. 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXVII/188/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za odprowadzanie ścieków w miejscowości Kąty 
Opolskie i Przywory 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXVII/189/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań wła-
snych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zawarcia 
w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXVII/190/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt 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 12 radnych uchwała nr XXVII/191/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieni-
niach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowo ści ich 
wykorzystywania 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXVII/192/2016 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położo-
nych w miejscowości Raszowa oraz udzielenia bonifikaty 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXVII/193/2016 została podjęta. 
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Ad. 4 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
10:30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/-/ Rudolf Urban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


