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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 
z dwudziestej dziewiątej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r. 
 
Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 15:00. 
W sesji udział wzięli radni: 

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

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni: 

1. Bahryj Zbigniew - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Kalla Rajmund - nieobecność usprawiedliwiona 
3. Klimek Krystian - nieobecność usprawiedliwiona 

 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 
3. 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 XXIX 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego 



 2

• Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego  

 
7. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji odbytej w dniu 28.12.2016 r.  
 
8. Interpelacje i zapytania radnych; 
9. Wolne wnioski i informacje; 
10. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o: 
1) wycofanie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego  
W obecności 12 radnych projekt został wycofany jednogłośnie. 
2) ujęcie w porządku sesji: 

• Projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kosorowice – 2 

W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 
• Projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Tarnów Opolski – 2 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

• Projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 
Filialnej w Przyworach 

W obecności 12 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, 3 przeciw,  
2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów projekt został przyjęty do porządku sesji. 

• Projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowa-
nej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach 

W obecności 12 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, 3 przeciw,  
2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów projekt został przyjęty do porządku sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem porządku sesji po zmianach głosowało 10 radnych,  
2 wstrzymało się od głosu. 
Porządek sesji został przyjęty bezwzględną większością głosów. 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- Prawomocne orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Opolu z dnia 15 listopada 2016 r. dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gmi-
ny w Tarnowie Opolskim; 
- Pismo Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim 
z dnia 4 stycznia 2017 r. stanowiące odpowiedź na list skierowany do rodziców, który ukazał się na 
profilu facebookowym Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim; 
- Zaproszenie władz miasta partnerskiego Bad Blandenburg do udziału w uroczystościach 750 lecia 
miasta; 
- Pismo Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim zawie-
rające propozycję włączenia Gimnazjum do Szkoły Podstawowej – Przewodniczący Rady Gminy 
stwierdził, że pismo zostanie przekazane radnym do prac w komisjach;  
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Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
- Wójt poinformował, że w Tarnowie Opolskim na odcinku ul. Klimasa od Banku Zachodniego do 
Banku Spółdzielczego ma być przebudowane odwodnienie ulicy i wybudowana ma być ścieżka 
pieszo rowerowa. Starostwo Powiatowe zarezerwowało na to 500 tyś. zł 
- Odbyło się walne zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej. Planuje się przeznaczyć 40 mln zł na ob-
niżenie emisji spalin, w związku z tym planuje się kompleksową przebudowę Tarnowa Opolskiego 
i budowę ścieżki pieszo rowerowej przedłużającej od Kosorowic do Przywór, do pętli autobusowej. 
Chcemy przejść do gruntownej przebudowy Tarnowa Opolskiego, ścieżka pieszo rowerowa aż do 
ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową, które ma powstać. W tym roku mają być 
rozpoczęte prace. Jest obietnica, że w 2018 r. rondo na pewno powstanie.  
Koszty projektowania ścieżek rowerowych to kwota 300 – 400 tys. zł z budżetu gminy. Projekt jest 
po stronie Gminy. Nie zapomnimy o ul. Nakielskiej, chcielibyśmy przebudować skrzyżowanie przy 
cmentarzu, aby kolizyjność tam spadła.  
Priorytetem jest ul. Dworcowa, w marcu ma być akt notarialny i będzie możliwe przystąpienie do 
przebudowy skrzyżowania Dworcowa – Kopernika.  
- Plany zagospodarowania przestrzennego. Kosorowice i Tarnów Opolski jest to ostatnia część ze 
względu na tereny inwestycyjne. Procedura ma być zakończona w marcu, jeżeli chodzi o plany Ką-
tów Opolskich i Miedzianej. Plan Przywór ma być gotowy do końca maja.  
Chcemy, aby do końca 2018 r. cała gmina miała znowelizowane plany zagospodarowania prze-
strzennego. 
Radny Waldemar Wilk zapytał Wójta o emisje spalin. 
Wójt odpowiedział: Spadek emisji spalin ma polegać w gminie na rozbudowie infrastruktury – 
ścieżek pieszo rowerowych. Jeżeli chodzi o palenie w piecach będziemy zachęcać mieszkańców do 
wymiany kotłów spalania na eko-groszek. Jeżeli myślimy o dopłatach musiałoby to być w granicy 
30 -40%. Obecnie taki kocioł kosztuje ok. 7 – 8 tys. zł.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożone sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy: 
          -Uchwały Rady Gminy nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej pro  
            gnozy finansowej - obowiązuje 

• Uchwała Nr XXVIII-195-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok – obo-
wiązuje – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 17.01.2017 r. poz. 237 

• Uchwała Nr XXVIII-196-2016 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydat-
ków- obowiązuje termin wykonania 30.06.2017 r. 

• Uchwała Nr XXVIII-197-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nierucho-
mości w Tarnowie Opolskim – w trakcie realizacji 

• Uchwała Nr XXVIII-198-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nierucho-
mości w miejscowości Nakło – w trakcie realizacji 

• Uchwała Nr XXVIII-199-2016 w sprawie Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych 
– obowiązuje 

• Uchwała Nr XXVIII-200-2016 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narko-
manii - obowiązuje)  -opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 5.01.2017 r. poz. 108 

• Uchwała Nr XXVIII-202-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy (Tuwima) - opublikowana  
w Dz. Urz. Woj. Op. 5.01.2017 r. poz. 109 

• Uchwała Nr XXVIII-203-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim - 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 5.01.2017 r. poz. 110 
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• Uchwała Nr XXVIII-204-2016 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika 
BOOS – wykonana, uchwała została przekazana do organu nadzoru oraz wszystkich zain-
teresowanych stron 

• Uchwała Nr XXVIII-205-2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 4.01.2017 r. poz. 70 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Ad. 5  
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacje, że wnioski i interpelacje radnych zatwierdzone 
na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2016 r. zostały przekazane do referatów Urzędu Gminy 
w dniu 17 stycznia 2017 r., w związku, z czym informacja na temat ich realizacji przedstawiona 
zostanie na lutowej sesji 
 
Ad. 6 
Podejmowanie uchwał 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowni-
ka wieczystego 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIX/ 206/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kosorowice – 2 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXIX/207/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Tarnów Opolski – 2 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXIX/208/2017 została podjęta jednogłośnie 
 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ką-
tach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w 
Przyworach 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIX/209/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organiza-
cyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXIX/209/2017 została podjęta. 
 
Ad. 7 
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji odbytej w dniu 28.12.2016 r.  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 
Radny Alfred Kobienia zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał, pod głosowanie przyjęcie protokołu.  
W obecności 12 radnych za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1przeciw.  
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Większością głosów protokół nr XXVIII/2016 został przyjęty. 
 
Ad, 8 i 9 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Szymon Dyga: zgłosił wniosek formalny o wystosowanie pisma do Komendanta Policji w 
Opolu i Komendanta Policji w Ozimku o uczulenie i zwiększenie patroli w zakresie przestrzegania 
znaku B-5 na drodze powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory – zakaz ruchu pojazdów lub zespo-
łów pojazdów powyżej 25 ton za wyjątkiem pojazdów Lhoist i Labtar. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Szymon Dyga: zapytał, dlaczego samochody Lhoist nie jeżdżą tzw. "betonówką”. Wszyst-
kie auta ścigają się w Kosorowicach. Skrzyżowanie z ulicą Św. Jacka jest rozjeżdżane i po rozto-
pach będzie do remontu.  
Wójt odpowiedział, że w obrębie skrzyżowania z ul. Św. Jacka zostanie postawiony znak B-5 zaka-
zujący wjazdu wszystkich samochodów. Patrole Policji mają przeprowadzić kontrole natężenia ru-
chu na tym odcinku. Zostaną w tej sprawie wystosowane pisma do Zarządu Dróg Powiatowych  
i Komendanta Policji. 
Radny Alfred Kobienia: zwrócił uwagę, że wymiana systemu grzewczego w domu to nie jest 
koszt 5-6 tys. zł, a dużo więcej – rzędu 10 – 12 tys. zł 
Wójt: Dołożymy wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli możliwość wymiany kotła na nowocze-
śniejszy. Na razie odsyłamy wszystkich mieszkańców do Banku Ochrony Środowiska. 
Radny Andrzej Klama: Czy nie warto by było pomyśleć o podłączeniu gazu, bo w paru miejscowo-
ściach nitki już są. 
Wójt: O tym też myślimy. Kosorowice ma możliwość podłączenia do gazu koksowniczego, który 
doprowadzany jest do Lhoist. W katach Op. zakłady produkcyjne potrzebują duże ilości gazu, ma 
tam zostać wybudowana stacja redukcyjna i chcielibyśmy mieć możliwość przyłączenia się.  
Radna Ewa Szymik: Zjazd w lesie między Przyworami i Miedzianą, dalej sytuacja jest taka sama, 
czyli bardzo zła. 
Wójt: wszyscy wiedzą, że taki problem istnieje. Poinformował, że dzwonił w tej sprawie do Spół-
dzielni i Spółek kruszywa.  Naprzeciw boiska w Przyworach są ułożone płyty drogowe, na których 
mają zostać wszystkie zanieczyszczenia z samochodów. Obecny wyjazd z kopalni jest własnością 
Lasów Państwowych. Tereny przy wyrobiskach, które są w większości zrekultywowane są bardzo 
rozjeżdżone. Wójt poinformował, że jeżeli do maja droga nie zostanie wysypana kruszywem do-
prowadzi do zamknięcia kolejno dróg.  
Radny Krzysztof Halupczok: zapytał, czy Gmina przygotowuje się do nowych przepisów śmie-
ciowych. 
P. Maria Bochańska udzieliła informacji, że obowiązek ten zostanie spełniony stawiając zbiorcze 
pojemniki na makulaturę. 
Radny Zygmunt Pietruszka: zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego  
o wypoziomowanie wszystkich studzienek chłonnych na drodze powiatowej nr 1712 O na odcinku 
Raszowa – Przywory. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Alfred Kobienia: zgłosił wniosek o wystosowanie pisma o oznaczenie na całej długości 
drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory linią przerywaną oznaczającą oś jezdni lub zasto-
sowanie innych oznaczeń podnoszących bezpieczeństwo na drodze. 
W obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Radny Andrzej Klama:  zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o 
wyrównanie części gruntowej ul. Powstańców Śląskich w Tarnowie Opolskim. 
Radna Ewa Szymik: zapytała, czy coś ruszyło w temacie dotacji na remont domu kultury w Przy-
worach. 
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Wójt: Myśleliśmy, że otrzymamy pieniądze z Zarządzania Kryzysowego, ale o te pieniądze będzie 
się starać wiele gmin i środki będą ograniczone. Obiekt będzie kosztować ok 1,5 mln zł. W tym 
roku chcielibyśmy rozpocząć przebudowę tego obiektu. PTI poszerza swoja działalność o budowę 
hal produkcyjnych. PTI będzie miał wolne moce przerobowe i w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego przystąpi do remontu obiektu, a gmina będzie spłacać zadanie w wysokości 150 tys. 
rocznie.  
Radna Ewa Szymik zapytała: w związku z tym, że miałby się remont rozpocząć w tym roku, od 
czego byłoby rozpoczęcie.  
Wójt: Projekt techniczny mamy. W tym roku chcemy zacząć w okolicy wakacji. 
 
Ad. 10 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
16:10 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


