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PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 
z trzydziestej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 15 lutego 2017 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. Urban Rudolf 
14. Wilk Waldemar 

Stanowi to 93 % frekwencji. 

Nieobecny: 

1. Schreiber Waldemar - nieobecność usprawiedliwiona 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
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 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Zbigniew Bahryj przyszedł na sesję o 
godz. 9:50; radny Andrzej Klama o godz. 10:15. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXX 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: 
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• Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego 
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 
• Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 

r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu 
płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Nakle 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Przyworach 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kosorowi-
cach (dodatkowy projekt, który wpłynął do Rady Gminy 6.02.br) 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski 
• Projekt uchwały w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 

 
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji; 
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2016 r. 
9. Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach Rady Gminy w 2016 r. 
10. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji odbytej w dniu 26.01.2017 r.; 
11. Interpelacje i zapytania radnych; 
12. Wolne wnioski i informacje; 
13. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku sesji: 
1) projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządko-
wanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach; 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

2) projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Przy-
worach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich; 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

3) projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kosorowice – 2; 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

4) projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Tarnów Opolski – 2 
W obecności 12 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dwa pierwsze projekty uchwał będą rozpatrywane, 
jako w pierwsze w punkcie 6 podejmowania uchwal, a kolejne dwa na końcu podejmowania 
uchwał. Poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. 

W obecności 12 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
- Wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 9.02.br o wyrażenie 
zgody na zabranie głosu podczas sesji.  
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że przy podejmowaniu uchwał głos zostanie udzielony. 

- dwa zawiadomienie Wojewody Opolskiego z dnia 14.02.br. o wszczęciu z urzędu postępowania 
nadzorczego dotyczącego uchwał nr XXIX/207/2017 i XXIX/208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosoro-
wice – 2 oraz drugiej uchwały dotyczącej wsi Tarnów – 2. Nadzór Wojewody zakwestionował za-
łącznik graficzny do tych uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nowe projekty uchwał z poprawionymi załącznikami 
zostały przez Radę przyjęte do porządku obrad.  

- Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30.01.2017 r. 
w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za brak ograniczenia przez Gminę Tarnów 
Opolski w 2013 r. do wymaganego poziomu nie większego niż 50% wagowo masy całkowitej od-
padów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

- Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31.01.2017 r. 
w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za brak ograniczenia przez Gminę Tarnów 
Opolski w 2014 r. do wymaganego poziomu nie większego niż 50% wagowo masy całkowitej od-
padów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

- Sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego za rok 2016 z Gminy Tarnów Opolski. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że kopia sprawozdania zostanie przekazana radnym do 
prac w Komisjach. 

- Wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Oplu z dnia 26.01.2017 r. o wprowadzenie 
zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana umożliwiających 
eksploatację kruszywa naturalnego na obszarze obejmującym część udokumentowanego złoża kru-
szywa naturalnego „Przywory pole A” – w związku ze zmiana przepisów pozwalających na prowa-
dzenie eksploatacji na tym terenie. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pismo zostanie przekazane do Wójta Gminy celem 
przedłożenia Radzie Gminy propozycji w tej sprawie.  
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
- Wójt udzielił informacji na temat odzysku odpadów komunalnych. Firma Remondis nie była zo-
bligowana do składania cyklicznych sprawozdań dot. segregacji śmieci, stąd zawiadomienie Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przekroczeniu przez gmin norm w tym zakresie.  
W tej chwili firma Gogolin takie sprawozdania składa. 
Rajmund Kalla zapytał, czy będą naliczone kary dla Gminy. 
Wójt: Inspekcja Ochrony środowiska ma więcej takich spraw i dopiero po przeanalizowaniu ich 
wyrazi swoje stanowisko. 
- Ostatnie rozmowy przeprowadzone z Komisja Rewizyjną wyłaniają problemy demograficzne i 
zwiększająca się liczba starszych osób, które będą musiały być skierowane do domów pomocy spo-
łecznej. Chcielibyśmy już, aby na terenie Gminy Tarnów Opolski był taki obiekt.  

Poinformował, że mieszkanka Gminy Tarnów Opolski posiada projekt techniczny na budowę domu 
pomocy, ze względu na fakt, że jest obecna na sesji, zwrócił się do niej, aby przedstawiła stopień 
przygotowania do realizacji przedsięwzięcia.  
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Mieszkanka Gminy udzieliła informacji: staramy się o dofinansowanie na taka placówkę. Na dzień 
dzisiejszy, po rozmowach z osobami z Urzędu Marszałkowskiego nie dano nadziei, aby dotacja 
została przyznana. Jest gotowy projekt, jest pozwolenie budowlane i gdyby była dotacja za tydzień 
można by rozpocząć budowę.  

- Podpisane zostało porozumienie z Wojewódzkim Bankiem Ochrony Środowiska dotyczącej ni-
skiej emisji gazów. Chcielibyśmy ograniczyć tą emisję. Wielu mieszkańców chciałoby skorzystać. 
Chcielibyśmy przeprowadzić akcje informacyjną. Ważne jest, że można jeszcze 30%odzyskać za 
kotły zainstalowane w 2016 r. nie więcej jednak niż 25.000 zł. Kredyt oprocentowania 2,5%. 

Pytań do Wójta nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną informacje na temat realizacji uchwał Rady 
Gminy: 
Uchwały podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała Nr XXIX-210-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kosorowicach 
- uchwała przekazana do organu nadzoru oraz do Kuratorium Oświaty w Opolu – oczekuje się na 
opinię Kuratora 
Uchwała Nr XXIX-209-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Przyworach 
- uchwała przekazana do organu nadzoru oraz do Kuratorium Oświaty w Opolu – oczekuje się na 
opinię Kuratora 
Uchwała Nr XXIX-208-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Tarnów Opolski – 2 – w trakcie realizacji 
Uchwała Nr XXIX-207-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Kosorowice – 2 – w trakcie realizacji 
Uchwała nr XXIX-206-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczyste-
go – w trakcie realizacji 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zarówno uchwały dotyczące likwidacji filii szkolnych, 
jak i dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego zostały dzisiaj wprowadzone do porząd-
ku sesji. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
I. 
W związku z pismem Spółki TAR-MED z dnia 5.12.2016 r. zawierającego propozycję przeprowa-
dzenia Programu rehabilitacji przeciwdziałania niepełnosprawności starszych mieszkańców Gminy 
Tarnów Opolski, ustalono, aby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim prze-
prowadził analizę potrzeb osób wymagających rehabilitacji, ile osób mogłoby wziąć udział w Pro-
gramie, jakie środki byłyby wymagane. –  Ośrodek nie ma możliwości przeprowadzenia analizy 
potrzeb osób wymagających rehabilitacji. Ośrodek nie prowadzi ewidencji osób niepełnospraw-
nych, a uzyskanie danych z instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności jest niemożliwe. 
Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do rehabilitacji powinny zgłosić się do GOPS.  
II. 
WNIOSEK NR 28/2016 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
Komisja wnioskuje o wygospodarowanie w 2017 r. środków finansowych na: 
1) wykonanie projektu technicznego na modernizację ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim – zada-

nie ujęte w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r .(zmiany w budżecie na dzisiejszej sesji)  
2) na wykonanie ulicy Konopnickiej i Dunikowskiego w Nakle (projekt techniczny został wykona-

ny w 2015 r.) – na razie niezrealizowane 
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III. 
Radny Szymon Dyga: zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Ministerstwa Finansów za po-
średnictwem Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z apelem o ujednolicenie podatku od środ-
ków transportowych – wraz z uzasadnieniem. – brak informacji 
IV. 
Radna Ewa Szymik:, dlaczego coraz więcej „tirów” jeździ ulicą Kosorowską, a nie drogami wy-
znaczonymi? 
Radny Szymon Dyga: zgłosił wniosek, aby wystąpić do Komendy Miejskiej Policji w Opolu o 
wzmożenie patroli policji na drodze powiatowej 1712 O na odcinku Przywory – Raszowa z 
uwzględnieniem ładowności ciężaru samochodu. – pismo do Komendanta Miejskiej Policji w Opo-
lu zostało wysłane 24.01.2017 r 
Realizacja wniosków i interpelacji z XXIX sesji z dnia 26.01.2017 r. 
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. 
- pismo do Komendanta Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendanta Policji w Ozimku zostało 
wysłane 6.02.2017 r.  
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. – wniosek został pisemnie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Opolu 3.02.2017 r. 
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. - wniosek został pisemnie 
przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 3.02.2017 r. 
Radny Andrzej Klama:  zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o 
wyrównanie części gruntowej ul. Powstańców Śląskich w Tarnowie Opolskim - wniosek został 
pisemnie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 3.02.2017 r. 
 
Ad. 6 
Podejmowanie uchwał 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporząd-
kowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach 
Radni nie mieli pytań do projektu. 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXX/211/2017 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Przy-
worach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opol-
skich 
W obecności 12 radnych uchwała nr XXX/212/2017 została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim Panu Dariuszowi Galli.  
Dyrektor przedstawił apel, aby przekształcić Gimnazjum poprzez włączenie go do Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Przedstawił przepisy prawne, wskazania Pani Minister 
Edukacji Narodowej oraz argumenty, które w jego opinii wskazują, że włączenie Gimnazjum do 
Publicznej Szkoły Podstawowej byłoby najlepszym rozwiązaniem zarówno dla pracowników oby-
dwu szkół, jak pod względem ekonomicznym dla Gminy, gdyż nie byłoby konieczności wypłaty 
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wysokich odpraw z tytułu zwolnień nauczycieli. Spośród wymienionych argumentów podkreślał, że 
w roku szkolnym 2018 liczba uczniów się nie zmieni, gdyż uczniowie szóstych klas, którzy mieliby 
pójść do Gimnazjum będą kontynuować naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Obniżenie 
liczby uczniów nastąpi za dwa lata. Przez okres dwóch lat może się wiele zmienić w strukturze za-
trudnienia nauczycieli – niektórzy nabędą prawa emerytalne, mogą skorzystać z rocznego urlopu 
dla poratowania zdrowia, i otworzy się też nowy rynek pracy dla nauczycieli, w związku ze zwięk-
szoną liczbą uczniów w pierwszej klasie szkół średnich. Do szkół średnich w jednym czasie pójdą 
absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej i absolwenci trzeciej klasy gimnazjum.  
Na apel Dyrektora Gimnazjum skierowany do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Opolskim, aby została dyrektorem nauczycieli obydwu placówek oświatowych Pani Dyrek-
tor Karina Cebula - Gajowy przedstawiła swoje argumenty, przemawiające przeciw włączeniu 
Gimnazjum do Szkoły Podstawowej. Pani Dyrektor między innymi stwierdziła: „cztery oddziały 
szkoły podstawowej nie pomieszczą wszystkich nauczycieli. Co oznacza łączenie tu i teraz? Ozna-
cza zwolnienia, tylko, kogo? Połączenie placówek nie zapewni pracy podwójnej liczbie nauczycie-
li.” Podała przykład świetlicy szkolnej, czy biblioteki szkolnej. Wyraziła opinię, że zwolnienia z 
pracy otrzymają nauczyciele z mniejszym stażem, z mniejszym doświadczeniem, czyli obecnej 
szkoły podstawowej. Powiedziała: „ To też są pedagodzy nie z przypadku. Czy zatem nauczyciele 
szkoły podstawowej mieliby stracić pracę? Apeluję o to, aby rozłożyć to w czasie… Apeluję o 
stopniowe wygaszanie Gimnazjum. Nie wyrażam zgody na połączenie placówek Tu i Teraz” 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Krystian Klimek zapytał:, Jakie są różnice finansowe, jeżeli chodzi o połączenie lub wyga-
szenie? 
Wójt odpowiedział: Analiza była dogłębna, z tego, co wynika, nie ma złotego środka. Najkorzyst-
niej jest stopniowe wygaszanie gimnazjum. Przedstawił możliwości zatrudnienia w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę. „Też nie jest prawdą, że nikt nie straci pracy”. 
W dalszej części dyskusji głos zabrali mieszkańcy, Maria Bochańska, radny Krystian Klimek, radny 
Waldemar Wilk radna Ewa Szymik.  
Na koniec głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców, która stwierdziła, że „nasze dzieci będą 
zdawały egzaminy w 2019 r., kiedy będzie podwójna ilość uczniów zdających do szkół średnich. 
Zaapelowała, aby zapewnić ciągłość nauczania z dotychczasowymi nauczycielami. Wyraziła opi-
nię, że szkoły powinny się połączyć, aby w 2018 r. siódmą klasę szkoły podstawowej uczyli do-
świadczeni nauczyciele z Gimnazjum. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. Przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i poddał go pod 
głosowanie. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXX/213/2017 została podjęta.  
Przewodniczący Rady Gminy zarządził krótką przerwę w obradach. 
Po przerwie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/214/2017 została podjęta jednogłośnie.  

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/215/2017 została podjęta jednogłośnie.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie poszczególnych komisji stałych Rady Gminy: 
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Komisja Oświaty… pozytywnie zaopiniowała projekt. 
Komisja Rolnictwa… pozytywnie opiniuje projekt pod warunkiem zawarcia porozumienia  
z jednostkami będącymi wykonywać zadanie ujęte w poz. 2 planu zadań inwestycyjnych: 
 

2 600 60016 
Projekt budowy ścieżek 
rowerowych w Tarnowie 

Opolskim 
345 000,00 zł 

Poprawa bezpie-
czeństwa mieszkań-

ców gminy 
 
Komisja Społeczno Gospodarcza… zawnioskowała, aby do nazwy powyższego zadania dopisać 
„Nakło” 
Radny Zbigniew Bahryj odniósł się do opinii Komisji Rolnictwa… Dopóki nie ma dokumentacji, 
albo decyzji środowiskowej nie ma w ogóle możliwości zawarcia porozumienia.  
Radny Krzysztof Halupczok: Obawy są takie, że projekt ten zostanie wykonany, a nie będzie reali-
zowany. 
Radny Rajmund Kalla: Uważa, że do tego zadania powinna być dopisana również Raszowa, bo 
wszystkie inwestycje kończą się na drogach wojewódzkich. 
Wójt: Projekt na chodnik w Raszowej jest wykonany. Chodnik w Raszowej jest innym zadaniem. 
Wójt poinformował, że ma zapewnienie Pana Dziatkiewicza, że spory kawałek chodnika w Raszo-
wej ma być wykonany. 

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Szymon Dyga, Zygmunt Pietruszka, Zbigniew Bahryj. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że opinia Komisji Rolnictwa…nie może być uwzględnio-
na, gdyż nie ma możliwości wprowadzania zadań do budżetu „pod warunkiem”. 
Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Społeczno Gospodarczej… o dopisanie w nazwie zadania 
Nakła. 
W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/216/2017 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady 
Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/217/2017 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Nakle 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXX/218/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Przyworach 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/219/2017 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kosorowicach  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji: 
Komisje: Oświaty… oraz Rolnictwa… pozytywnie zaopiniowały projekt. 
Komisja Społeczno Gospodarcza… wstrzymała się od wyrażenia opinii. 
Przewodniczący Komisji Społeczno Gospodarczej Szymon Dyga uzasadnił wstrzymanie się Komi-
sji od opinii. Jest tego 30 arów, czyli wartość ok 10 tys. zł. Jest to jedyne miejsce, gdzie naturalnie 
rośnie tarnina. Wszędzie promujemy tarninę, a istnieje obawa, że po sprzedaniu gruntu zostanie ona 
wykarczowana. 
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Wójt: Ma Pan moje słowo, że tarninie nic się nie stanie.  
Radny Szymon Dyga: W momencie sprzedaży, słowo Pana Wójta się nie liczy.  
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 przeciw, 4 wstrzymało się 
od głosu. 

Większością głosów uchwała nr XXX/ 220/2017 została podjęta.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/221/2017 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 
W obecności 14 radnych uchwała nr XXX/222/2017 została podjęta jednogłośnie.  
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kosorowice – 2; 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXX/223/2017 została podjęta jednogłośnie. (w głosowaniu 
nie brał udziału radny Krystian Klimek, który opuścił salę obrad o godz. 11:00) 
 
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Tarnów Opolski – 2 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXX/224/2017 została podjęta. 
 

Ad. 7 i 8 

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji oraz sprawozdanie z działalności Komisji Sta-
łych Rady Gminy za 2016 r. 

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 8 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady 
Gminy. 

Ze względu na fakt, że przedmiotem obrad był m.in. projekt uchwały dot. dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – w posiedzeniu udział wzięli dyrektor 
Gimnazjum w Tarnowie Opolskim wraz z zatrudnionymi w gimnazjum nauczycielami oraz dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Dyrektor i nauczyciele Gimnazjum 
wnioskowali, aby Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim zostało włączone do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Przedstawili argumenty w tej sprawie. Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Tarnowie Opolskim wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie.    

Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016, zawierające 
frekwencję członków komisji na jej posiedzeniach oraz zakres omawianych zagadnień. 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. 

Informację na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przedsta-
wił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu w dniu  

9 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Ponadto Komisja omówiła sprawy dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych na 
polach, wyrządzanych przez zwierzynę łowną, oraz uprawnień właścicieli i użytkowników nieru-
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chomości, w związku z nowelizacją ustawy o prawie łowieckim. W posiedzeniu udział wzięli 
przedstawiciele wszystkich kół łowieckich mających tereny łowne w obrębie Gminy Tarnów Opol-
ski, oraz przedstawiciele Nadleśnictw Opole i Strzelce Opolskie. 

W 2017 r. szacowanie szkód dokonywane będzie na dotychczasowych zasadach.  
Nowe prawo łowieckie ma wejść w życie od 1.01.2018 r.  
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016, zawierające 
frekwencję członków komisji na jej posiedzeniach oraz zakres omawianych zagadnień. 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. 

Informację na temat prac Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Szymon Dyga. - Komisja na 
posiedzeniu w dniu 9 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Ponadto Komisja dokonała analizy zadań inwestycyjnych na 2017 r. Zapoznano się ze stopniem 
przygotowania do ich realizacji. Informacji udzielał Pan Marcin Czura. 

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja: 

1) ·zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy odnośnie realizacji wniosku Komisji zatwierdzone-
go na sesji w dniu 24.10.2016 r. o treści: 

”WNIOSEK NR 19/2016 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej   

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” 
Przewodniczący Komisji wycofał zapytanie. 

2) wysunęła WNIOSEK Nr 23/2017 

Komisja wnioskuje o rozważenie przekazania gruntu gminnego przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową przy Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim do Programu Rządowego „Miesz-
kanie 500+” 

Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016, zawierające 
frekwencję członków komisji na jej posiedzeniach oraz zakres omawianych zagadnień. 
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. 
Informację na temat prac Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Waldemar 
Wilk. Komisja w dniu 26 stycznia 2017 r. dokonała kontroli budżetu i wydatków Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016, zawierające 
frekwencję członków komisji na jej posiedzeniach, ilość i zakres przeprowadzonych kontroli i 
omawianych zagadnień. 
 
Radny Zbigniew Bahryj opuścił salę obrad o godz. 11:30. 
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Ad. 9 
Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach Rady Gminy w 2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił frekwencję radnych na sesjach Rady Gminy w 2016 r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie sesji Zastępcy Przewodniczącego Alfredowi 
Kobieni i opuścił salę obrad o godz. 11:30 
 
Ad.10 
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji odbytej w dniu 26.01.2017 r. 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z poprzedniej 
sesji. 
Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 11 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Zastępca Przewodniczącego poddał, pod głosowanie przyjęcie protokołu.  
W obecności 11 radnych za przyjęciem głosowało 9 radnych, 2przeciw.  
Większością głosów protokół nr XXIX/2016 został przyjęty. 
 
Radny Szymon Dyga opuścił salę obrad o godz. 11:40 
 
Ad. 11 i 12 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Rajmund Kalla: Dwa miesiące temu zgłosił wniosek o wystąpienie do WiK Opole z zapyta-
niem, kiedy rozpoczną kanalizację Raszowej. 
Wójt: odpowiedział: WiK przeznaczył 600 tys. zł na opracowanie dokumentacji kanalizacji w Raszowej 
i Walidrogach, mają też być dotacje unijne.  
Radna Ewa Szymik: nastąpiło połączenie PTI Przywory i ZGKiM w Tarnowie Opolskim, zapytała, 
czy w PTI będzie można wpłacać należności za ścieki.. 
Radny Krzysztof Halupczok poinformował, że w związku z tym, że obecnie kanalizacja ściekowa  
w Kątach Opolskich i Przyworach administrowana jest przez PTI, jeden rachunek będzie zawierać kwo-
tę za pobrana wodę i za odprowadzone ścieki. Należności z tego tytułu można wpłacać u sołtysa. 
Radna Ewa Szymik: Mieszkańcy Przywór mają problemy z awariami kanalizacyjnymi w okresie 
weekendowym. 
Radny Krzysztof Halupczok udzielił informacji, że dyżur telefoniczny będzie pełnić ta sama osoba, 
która przyjmuje zgłoszenia awarii na sieci wodociągowej.  
Radny Rajmund Kalla: przekazał, że Biskup Andrzej Czaja przesłał podziękowanie za zorganizowa-
nie w Tarnowie Opolskim mszy świętej z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
 
Ad. 13 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zamknął obrady o 
godz. 11:50 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 

 


