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PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2016 
z dwudziestej ósmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 28 grudnia 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. Klimek Krystian 
7. Kobienia Alfred 
8. Patoła Anna 
9. Pietruszka Zygmunt 
10. Szymik Ewa 
11. Schreiber Waldemar 
12. Urban Rudolf 
13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni: 
1.  Klama Andrzej - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Piechówka Bożena - nieobecność usprawiedliwiona 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 
3. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 
4. Dariusz Galla - Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Tarnowie 

Opolskim, oraz nauczyciele tego Gimnazjum 
 

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Zbigniew Bahryj  przyszedł na sesję o godz. 9:40  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

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

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 
   - przedstawienie porządku obrad sesji; 
      3.  Informacja 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. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok 

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady 
Gminy, 
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2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 
4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i 

wniosków poszczególnych Komisji, 
5) debata nad projektem budżetu, 
6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 

7. Podejmowanie innych uchwał: 
• Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków; 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w 

Tarnowie Opolskim; 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w 

miejscowości Nakło; 
 

• Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.; 
 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Nar-
komanii; 
 

• Projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski; 
 

•  Projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski; 
 

• Projekty uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim; 
 

• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Ob-
sługi Oświaty Samorządowej. 

 
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski; 
9. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy; 
10. Sprawozdanie z działalności komisji; 
11. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI sesji odbytej w dniu 21.11..2016 r. i XXVII sesji odbytej w 

dniu 6.12.2016 r. ; 
 

12. Interpelacje i zapytania radnych; 
13. Wolne wnioski i informacje; 
14. Zakończenie sesji. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o ujęcie w porządku sesji Projektu uchwały w sprawie określenia wyso-
kości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przed-
szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski 
Informacji na temat projektu uchwały udzieliła P. Maria Bochańska: Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi  
w życie ustawa zwalniająca dzieci 6 letnie z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Są to przepisy ko-
rzystne dla mieszkańców Gminy. Poinformowała, że projekt uchwały nie został wcześniej przygotowa-
ny ze względu na to, że Prezydent podpisał ustawę dopiero w połowie grudnia.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie projektu uchwały do porządku sesji. 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 12 radnych porządek sesji 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: 
- życzenia świąteczne przekazane przez: Grupę Lhoist; Starostę i Wicestarostę Opolskiego, Pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z 
dnia 20.12.br. o udzielenie głosu na sesji w dniu 28.12.br. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Dariuszowi Galli - Przewodniczącemu Rady Pedago-
gicznej Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. 
Pan Dariusz Galla wręczył Wójtowi Gminy pismo, którego treść odczytał. W piśmie Rada Pedagogicz-
na Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim po raz kolejny zwraca się o zorganizowanie spotka-
nia władz gminy z nauczycielami Gimnazjum. „Uchwalenie nowej Ustawy o Systemie Oświaty i bar-
dzo napiętym harmonogramem jej wprowadzenia, zostało niewiele czasu na podjęcie ostatecznych de-
cyzji o kształcie gminnej oświaty. …Te zmiany budzą zrozumiałe wątpliwości i niepokoje związane z 
możliwością utraty pracy przez nauczycieli” 
Wójt zwrócił się do nauczycieli, aby przedstawili swoje wskazówki, aby można wstępnie przeanalizo-
wać istniejący stan i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli.  
Wójt zapewnił, że zaraz po nowym roku spotkanie się odbędzie.  
Po dyskusji w powyższej sprawie Pan Dariusz Galla i pozostali nauczyciele Gimnazjum opuścili salę 
obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dalszą korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy. 
- Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.12.2016 r dotyczące 
wniosku o zawieszenie kary pieniężnej za nie ograniczenie w 2013 r. przez Gminę Tarnów Opolski  do 
wymaganego poziomu nie większego niż 50% wagowo masy całkowitej odpadów komunalnych ulega-
jących  biodegradacji przekazywanych do składowania, co stwierdzono w trakcie kontroli problemowej 
w zakresie ochrony środowiska  przeprowadzonej w dniach 31.08.  oraz 17 i 27.10 2016 r.  
Wójt poinformował, że konsekwencją wywozu odpadów przez firmę REMONDIS jest to, że że nie 
były one właściwie ewidencjonowane, ponieważ w Gminie była prowadzona selektywna zbiórka odpa-
dów. Poinformował, że spotkał się w tej sprawie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska , 
który przychylnie zapoznał się z sytuacją w gminie. Działania będą takie, aby tej kary nie otrzymać.  
- Pismo Uniwersytetu Opolskiego o wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego, którego uru-
chomienie zaplanowano w roku akademickim 2017/2018. 
- Pismo Spółki TAR-MED z dnia 5.12.2016 r. zawierające propozycję przeprowadzenia Programu re-
habilitacji przeciwdziałania niepełnosprawności starszych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. 
Wójt poinformował, że na jednym ze spotkań dr Gospodarek rozmawiał z nim na ten temat. Pomoc 
naszym mieszkańcom jest jak najbardziej wskazana.  
W powyższej sprawie głos zabrał Radca Prawny, który stwierdził, ze nie jest to zadanie gminy. Środki 
finansowe na ten cel winny pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. Gmina może stworzyć prefe-
rencyjne warunki do zrealizowania Programu. Gmina ma Ośrodek Pomocy Społecznej i osoby w trud-
nej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc. 
W wyniku dyskusji na ten temat ustalono, aby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opol-
skim przeprowadził analizę potrzeb osób wymagających rehabilitacji, ile osób mogłoby wziąć udział w 
Programie, jakie środki byłyby wymagane.  
Radny Waldemar Wilk stwierdził: W Tarnowie Opolskim jest bardzo dobrze wyposażony ośrodek re-
habilitacyjny. 
-  Pisma Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 22 listopada i 12 grudnia 2016 r. przedstawiające 
działalność Związku. 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstaswił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy: 
Uchwały Rady Gminy z sesji nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.: 

• Uchwała Nr XXVI-186-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP 
im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim – wykonana uchwała została przekazana 
do organu nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych stron skargi 

• Uchwała Nr XXVI-185-2016 w sprawie obsługi szkół i placówek oświatowych - realizo-
wana 

• Uchwała Nr XXVI-184-2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na 2017 rok – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 28.11.2016 r. poz. 2497  

• Uchwała Nr XXVI-183-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – wyko-
nana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 7.12.2016 r. 

• Uchwała Nr XXVI-182-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - wyko-
nana  

Uchwały Rady Gminy nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016r 
• Uchwała Nr XXVII-193-2016 w sprawie zbycia nieruchomości z bonifikatą – rozpoczęto 

procedurę zmierzającą do sfinalizowania zbycia: Wójt wydał zarządzenie w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz zo-
stał ogłoszony na okres 21 dni tj. od 12.12.2016 do dnia 1 01.2017 r.  

• Uchwała Nr XXVII-192- 2016 w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 12.12.2016 r. poz. 2700 – będzie obowiązywać od 
1.01.2017 r. 

• Uchwała Nr XXVII-191-2016 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konser-
watorskich – wykonana, dotacja została przekazana do Parafii w Raszowej 

• Uchwała Nr XXVII-189-2016 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za ścieki – przekaza-
na do organu nadzoru, obowiązuje od 1.01.2017 r. 

• Uchwała Nr XXVII-190-2016 w sprawie zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań – 
w trakcie realizacji  

• Uchwała Nr XXVII-188-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 -  wyko-
nana, przekazana do organu nadzoru i do publikacji w Dz. Urz. Woj. Op.  (na razie nie 
opublikowana) 

• Uchwała Nr XXVII-187-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - reali-
zowana 

 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
INTERPELACJE zgłoszone na sesji w dniu 21 listopada 2016 r 
Radny Alfred Kobienia zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie poprawy parkingu przy ulicy 
Klimasa przed sklepami „Absolwent” „Matejko” i „Danielka”. – do właściciela nieruchomości 23.11. 
br. wystosowano pismo o niezbędne prace konserwacyjne celem zaprzestania dalszego niszczenia 
pobocza drogi powiatowej oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że właścicielka gruntu przysłała pisemną odpowiedź. 
Wójt poinformował, że rozmawiał z właścicielką i została zobligowana do poprawy stanu pobocza.  
 
Radny Rajmund Kalla zwrócił się o wystąpienie z zapytaniem do WiK w Opolu o określenie terminu 
przystąpienia do kanalizacji miejscowości Walidrogi i Raszowa. - Pismo z zapytaniem wysłano 5.12.br. 
 
Wójt Gminy: w związku z wnioskiem Ludowego Zespołu Sportowego Unia Raszowa – Daniec z dnia 
24.10.2016 r. o ujęcie w budżecie gminy na 2017 r. sfinansowania inwestycji renowacyjnych boiska 
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sportowego w Raszowej - wystosować pismo do Klubu o przedłożenie protokołów meczy celem zwery-
fikowania ilości zawodników i ustalenia, w jakich miejscowościach mieszkają, oraz  
z zapytaniem czy pismo o dofinansowanie renowacji boiska zostało również wystosowane do Gminy 
Chrząstowice. – Pismo zostało wysłane 16.12.br. 
 
Ad. 6 
Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 
- uchwałę nr 505/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 
grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Tarnów Opolski na lata -2017 – 2025 – opinia jest pozytywna, 
- uchwałę nr 504/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 
grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w pro-
jekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2017 r. - opinia jest pozytywna, 
- uchwałę nr 503/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 
grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów 
Opolski na 2017 r. - opinia jest pozytywna, 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy do projektu budżetu gminy 
na rok 2017: 
1. Kwota 860 000,00 zł została przeniesiona w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami z zadań sta-
tutowych na dotacje na zadania bieżące 
2. Do załącznika nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dodano nowe zadanie 
pn. „Hotspoty na terenie Gminy Tarnów Opolski”. Limit zadania wynosi  9 421,44 zł. Przedsię-
wzięcie będzie realizowane do końca 2018 r.  
 
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy oraz: 
4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszcze-
gólnych Komisji 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zapytania zgłoszone przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu, Zdrowia. Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów oraz opinie Wójta: 
a) dlaczego zadania zgłoszone przez Radę Sołecka wsi Raszowa nie zostały uwzględnione przez 
Wójta w projekcie budżetu gminy na 2017 r. 
-  budowa punktu oświetleniowego przy posesji ul. Cygana 21 (dz. nr 119) – konieczne jest wy-

konanie co najmniej 800 mb. sieci energetycznej (oświetleniowej) – szacunkowy koszt 80 – 90 
tyś zł. (linia będzie prowadzić do jednej posesji) 

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej – trwa ustalanie zasad budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
między Gminą a spółką WiK Opole, 

-  wykonanie odwodnienia i nowej nakładki asfaltowej na ul. Łącznej – ulica Łączna została 
poddana remontowi w niezbędnym zakresie w 2016 r., kolejne prace są planowane  
w przypadku zabezpieczenia środków przez Radę Gminy w roku 2017 r. 

-  remont ul. Cygana (część gminna) – został przewidziany w ramach środków na bieżące remon-
ty dróg w 2017 r. 

 
b) dlaczego zadania zgłoszone przez Radę Sołecką wsi Przywory nie zostały uwzględnione przez 
Wójta w projekcie budżetu gminy na 2017 r.  
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-  wykonanie oświetlenia i chodnika na ul. Zawadzkiego – oświetlenie zostało wykonane w 2016 
r., w przypadku budowy chodnika należy zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych, który jest 
właścicielem drogi; 

- remont domu kultury – budynek przewidziany do termomodernizacji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego; 

- wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Kwiatowej – na skrzyżowaniu znajduje 
się punkt oświetleniowy – do Rady Sołeckiej zostało wystosowane pismo do Rady Sołeckiej w 
sprawie doprecyzowania miejsca montażu punktu oświetleniowego; 

-  wstawienie drzwi z roletą do pomieszczenia za gabinetem pielęgniarki – do Rady Sołeckiej zo-
stało wystosowane pismo do Rady Sołeckiej w sprawie doprecyzowania szczegółów remontu; 

 
c) dlaczego Wójt nie uwzględnił kolejności zadań zgłoszonych do projektu budżetu przez Radę 
Sołecka wsi Tarnów Opolski.  
Wszystkie zadania wskazane przez Radę Sołecką były analizowane. Środki budżetowe gminy nie 
pozwalają na realizację wszystkich zadań. 
Ponadto w piśmie Rady Sołeckiej nie wskazano na konieczność realizacji inwestycji w określonej 
kolejności, w związku z czym odniesiono się do wszystkich sugerowanych zamierzeń inwestycyj-
nych, tym samym część została przewidziana do realizacji w 2017 r. 
  
5) debata nad projektem budżetu 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Rajmund Kalla: od 2 lat w budżecie gminy nie znalazły się pieniądze na inwestycje w Ra-
szowej. Ostatnia inwestycja to 3 lata temu plac zabaw za 10 tys. zł.  „Próbowałem w 2016 r. coś 
załatwić dla Raszowej, albo parking przed budynkiem Remizy OSP, albo za biblioteką, nie ma do-
brej woli. W Raszowej jest wiele firm, są dekarskie, budowlane, hydrauliczne – płaca podatki. Czu-
je się traktowany niepoważnie. Nie będę głosował za tym budżetem. 
Wójt odpowiedział: Nie wiem czy Radny analizował co jest w Raszowej: 
- wszystkie drogi do najmniejszych przyczółków są wyasfaltowane lub wykostkowane, 
- biblioteka, 
- muzeum, 
- przygotowujemy się tego, aby zgromadzone eksponaty dać pod dach, 
- straż, 
- ośrodek kultury,  
-zakupiony został samochód dla OSP, 
- dofinansowanie boiska do siatkówki plażowej, 
- rozebrano zabudowania GS, 
- ekspertyza kanalizacji kosztowała 60 tyś zł. 
 
Wójt powiedział: „Mnie to bulwersuje, bo Raszowa kiedyś dostawała bardzo dużo, a teraz dostaje 
tyle ile trzeba. Ja chodzę razem z Panem Mecenasem do WiK za kanalizacją w Raszowej” 
Radny Rajmund Kalla stwierdził, że w innych sołectwach też są biblioteki, świetlice i też kupione 
zostały samochody strażackie i tam się nie wypomina. Jak LZS Raszowa- Daniec zwrócił się o 
środki na renowację boiska, to zostali zobowiązani do przedłożenia protokołów meczy, a na boisko 
w Nakle przeznaczono 95 000 zł i nic nie żądano.  
W powyższej sprawie wypowiedzieli się radni Alfred Kobienia i Zbigniew Bahryj oraz Wójt. 
Radny Krystian Klimek: Chodzi o priorytety zadań, np. ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim jest 
wyasfaltowana i w nie najgorszym stanie, a są drogi, które nie są utwardzone, a mieszkańcy czekają 
od wielu lat. 
Wójt uzasadnił konieczność modernizacji ul. Kopernika: Na tej ulicy jest hala sportowa, jest to cen-
trum oświatowo sportowe, uważam, że tą ulicą powinniśmy zacząć nowy rok. 
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Radny Zbigniew Bahryj ulica Kopernika kwalifikuje się do schetynówek. Na ulicy Kopernika nie 
ma uregulowań własnościowych, aby droga została prawidłowo wykonana musi być wykonana 
dokumentacja, a to potrwa 6-7 miesięcy. 
Radny Rajmund Kalla: Termin realizacji kanalizacji i chodnika w Raszowej ciągle się odkłada. 
Radny Alfred Kobienia zawnioskował o przerwę w obradach. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych „za” głosowało 4 radnych „przeciw” 8 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów wniosek został oddalony.  
 
6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy podsumował dyskusję na temat budżetu gminy na 2017 r.: jest część 
radnych, która się mocno nie zgadza się z projektem, część uważa, że trzeba budżet uchwalić. 
 
7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XVIII/194/2016 została podjęta jednogłośnie 
 
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Uchwała Nr XXVIII/195/2016 została podjęta bezwzględną większością głosów. 
 
Ad. 7 
Podejmowanie innych uchwał: 
Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/196/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie 
Opolskim 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/197/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejsco-
wości Nakło 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/198/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych w 2017 r. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/199/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/200/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski 
Projekt dotyczy nadania nazwy ulicy Tęczowej. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/201/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski 
Projekt dotyczy nadania nazwy ulicy Tuwima. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/202/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekty uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim 
Projekt dotyczy zmiany nazwy ulicy Komunalnej na częściowo ulica Ogrodowa i ulica Miodowa. 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/203/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/204/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Tarnów Opolski 
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W obecności 13 radnych uchwała nr XXVIII/205/2016 została podjęta jednogłośnie. 
Ad. 8 
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy na 2017 r.. Po stwierdzeniu, że radni 
nie mają do niego uwag poddał go pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 9 
Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej w obecności 13 radnych został przyjęty jednogłośnie; 
2) plan pracy Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w obecności 13 radnych został przyjęty jednogłośnie; 
3) plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w obecności 13 rad-
nych został przyjęty jednogłośnie; 
4) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Pro-
blemów został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 10 
Sprawozdanie z działalności komisji 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów  - 
wnioski przedstawione zostały przy uchwalaniu budżetu gminy na 2017 r. Innych wniosków Komi-
sja nie wysunęła 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu  
15.12. br. dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2017 r oraz pozostałych projektów uchwał 
pod obrady Rady Gminy.  Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok. 
 
Komisja zgłosiła wnioski o wygospodarowanie w 2017 r. środków finansowych na: 
 
1) wykonanie projektu technicznego na modernizację ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim  
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty; 
 
2) na wykonanie ulicy Konopnickiej i Dunikowskiego w Nakle (projekt techniczny został wykona-
ny w 2015 r.)  
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. (w głosowaniu nie brał udziału radny Zbigniew Bah-
ryj, który opuścił salę do końca obrad) 
 
Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 15.12. br. dokonała analizy projektu budżetu gminy na 
2017 r. oraz pozostałych projektów uchwał. Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok. 
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy 
 
Komisja Rewizyjna w dniach 24, 25,28 listopada oraz 13 grudnia br. rozpatrywała  skargę Dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich na działalność kierownika Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej, Przygotowała projekt uchwały w tej sprawie pod obrady Rady Gminy.  
Ponadto w dniu 13.12.br. Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok. 
 
Ad. 11 
Przyjęcie protokołów z obrad XXVI sesji odbytej w dniu 21.11..2016 r. i XXVII sesji odbytej w 
dniu 6.12.2016 r.  
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z sesji odbytej 21 listopada 2016 r. 
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Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o nie czytanie. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie protokołu nr XXVI/2016. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy czytać protokół z sesji odbytej w dniu 6 grudnia 2016 r. 
Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o nie czytanie. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie protokołu nr XXVII/2016. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.  
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 12 i 13 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Szymon Dyga: zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Ministerstwa Finansów o ujednolice-
nie stawek podatku od środków transportowych . Uzasadnił, że gminy sąsiednie obniżają stawki podat-
ku, aby przejąć na swoje tereny firmy transportowe i mieć dochód z tego0 tytułu. 
Wójt zaproponował, wystosować pismo przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowców. 
Po dyskusji WNIOSEK został zredagowany następująco: 
Wniosek o wystosowanie pisma do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Śląskiego Stowarzysze-
nia Samorządowego z apelem o ujednolicenie podatku od środków transportowych wraz z uzasadnie-
niem. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Radna Ewa Szymik: dlaczego coraz więcej „Tirów” jeździ ulicą Kosorowską, a nie wyznaczonymi dro-
gami? 
Radny Szymon Dyga wyraził opinię, że wyznaczone drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżają-
cych do Zakładu Wapienniczego są w tak złym stanie, że kierowcy nimi nie jeżdżą. Zgłosił wniosek, 
aby wystąpić do Komendy Miejskiej Policji w Opolu wzmożenie patroli policji na drodze powiatowej 
1712O na odcinku Przywory – Raszowa z uwzględnieniem ładowności ciężaru samochodu. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Wójt Gminy podziękował za współpracę w 2016 r. Zwrócił się do radnych, aby na ile to możliwe 
uczestniczyli balu charytatywnym organizowanym przez Gminę. 
Przewodniczący |Rady Gminy podziękował za cały rok współpracy i życzył owocnych obrad w 2017 r. 
Ad. 14 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
11:35 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/-/ Rudolf Urban 


