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

odbytej w dniu 20 marca 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. Kobienia Alfred 
8. Patoła Anna 
9. Pietruszka Zygmunt 
10. Schreiber Waldemar 
11. Szymik Ewa 
12. Urban Rudolf 
13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 86 % frekwencji. 

Nieobecny: 

1. Klimek Krystian - nieobecność usprawiedliwiona 
2. Piechówka Bożena- nieobecność usprawiedliwiona 

Ponadto w sesji udział wzięli: 
1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 
2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 
3. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 
4. Knapik Aneta - Skarbnik Gminy 
5. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 

 
Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXI 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; 
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5. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 
 

6. Podejmowanie uchwał: 
 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kąty Opolskie – 2; 
 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Miedziana – 2; 

 
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017”; 
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie 
Opolskim; 

 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka 

Kultury w Tarnowie Opolskim nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowo-
ści Tarnów Opolski, Raszowej, Miedzianej i Kosorowicach; 

 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim, oraz wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności; 

 
• Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do no-

wego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 
 

• Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

 
• Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do pu-

blicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicz-
nych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określe-
nia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

 
• Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego; 

 
• Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania  
      i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych; 
 
• Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących orga-
nów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski; 
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• Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia skargi  

Pana S. N. na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski; 
 

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji; 

8. Przyjęcie protokołu z XXX sesji odbytej w dniu 15.02.2017 r.; 

9. Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

11. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o ujęcie w porządku sesji: 

• Projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa        
      samorządowego w Polsce 

W obecności 13 radnych dodatkowy projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 
W obecności 13 radnych porządek sesji 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 w okresie 
od ostatniej sesji tj. po 15.02.2017 r.: 
- Uchwała nr 18/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 
2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski – opinia ta 
jest pozytywna; 
- Uchwała nr 47/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 
2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy 
Tarnów Opolski na 2017 r. – opinia jest pozytywna; 
- Pismo Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.545.41.2017 z dnia 10 marca 2017 r. zawierające pozy-
tywną opinię przedstawionego w przedłożonej uchwale projektu dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 
- Pisma Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. informujące, że w związku z przedłożeniem no-
wych poprawionych uchwał Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. dotyczących przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice – 2, 
oraz Tarnów Opolski – 2, nie podejmie rozstrzygnięcia nadzorczego wobec uchwał z dnia 26 stycznia 
2017 r.; 
- Pismo nauczycieli Gimnazjum z Tarnowa Opolskiego imiennie adresowane do każdego radnego za-
wierające przemyślenia odnośnie wyniku głosowania na sesji Rady Gminy w dniu 15 lutego 2017 r.  
i podjęcie większością głosów uchwały nr XXX/213/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 
- Pismo mieszkańców Kątów Opolskich z dnia 21 lutego 2017 r., w którym wyrażają swoje zdanie 
w kwestii wprowadzanej reformy oświaty w Gminie Tarnów Opolski oraz proponują rozwiązania 
lokalowe odnośnie prowadzenia zajęć lekcyjnych dla klas 1- 3 i 4 -8; 
- Petycja mieszkańców Przywór i rodzin dzieci uczęszczających do Filii Szkoły Podstawowej w 
Przyworach zawierająca wniosek o  
1) nielikwidowanie obecnie funkcjonującej Filii dla klas 1 – 3 w Przyworach, 
2) o nieprzenoszenie Filii klas 1 – 3 z Przywór do Kątów Opolski, 
3) o przekształcenie Gimnazjum w Przyworach w Szkołę Podstawową dla klas 4 – 8. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że petycje podlegają rozpatrzeniu zgodnie z ustawą o pe-
tycjach. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy w miesiącu 
kwietniu. 
- Wniosek mieszkańców ulicy Kochanowskiego w Tarnowie Opolskim o podjęcie działań w kie-
runku położenia asfaltu. Do wniosku dołączone zostały 2 zdjęcia obrazujące stan drogi po niewiel-
kich opadach; 
- Wniosek Pana J.K. mieszkańca ulicy Chopina w Nakle o rozpatrzenie możliwości dokończenia 
budowy drogi, większa część ulicy jest z kostki i aby dokończyć brakuje ok. 130 m.  
- Propozycja ZW LHOIST S.A.  z dnia 6 marca 2017 r. zmiany aktualnej nazwy ulicy Gen. Świer-
czewskiego w Tarnowie Opolskim na ulicę Wapienniczą; 
- Pisma Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 1.03 i 7.03. 2017 r. zawierające stanowisko doty-
czące przywrócenia granic gmin Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy i Komprachcic do stanu sprzed  
1 stycznia 2017 r. 
- Zaproszenie Stowarzyszenia Obrony Samorządności do udziału w marszu w obronie samorządno-
ści w dniu 19 marca 2017 r.. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radnym zaproszenie 
zostało przekazane na posiedzeniach komisji i mieli możliwość uczestniczyć w marszu.  
- korespondencja dotycząca zaproszenia na obchody 750 lecia miasta partnerskiego Bad Blanken-
burg. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
Zastępca Wójta poinformowała: 
- odbyły się zebrania wiejskie, 
- przeprowadzane były rozmowy dotyczące reformy oświaty w Gminie, 
- trwa nabór wniosków do Annalandu, Gmina będzie aplikować wniosek. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną informację na temat wykonania uchwał Ra-
dy Gminy: 

• Uchwała nr XXX-211-2017 w sprawie uchylenia uchwały dot. Szkoły Filialnej w Kosoro-
wicach. – wykonana 

• Uchwała nr XXX-212-2017 w sprawie uchylenia uchwały dot. Szkoły Filialnej w Przywo-
rach – wykonana 

• Uchwała Nr XXX-213-2017 w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego – wykonana, Kuratorium O światy w Opolu pozytywnie zaopiniowało 
przedłożoną uchwałę 

• Uchwała Nr XXX-214-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy – obowiązuje 

• Uchwała Nr XXX-215-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej obowią-
zuje 

• Uchwała Nr XXX-216-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 realizo-
wana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 21.02.2017 r. poz. 567 

• Uchwała Nr XXX-217-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-210-2013 z 24 czerwca 
2013 r (inkaso za opłatę za odpady komunalne). – obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Op. 21.02.2017 r. poz. 567 

• Uchwała Nr XXX-218-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Nakle 
– realizowana 

• Uchwała Nr XXX-219-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Przy-
worach – realizowana 
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• Uchwała Nr XXX-220-2017 w sprawie zbycia nieruchomości w Kosorowicach – realizo-
wana 

• Uchwała Nr XXX-221-2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski – obo-
wiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 21.02.2017 r. poz. 568 

• Uchwała Nr XXX-222-2017 w sprawie zmiany statutu BOOS – obowiązuje 
• Uchwała nr XXX-223-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania wsi 

Kosorowice – realizowana 
• Uchwała nr XXX-224-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania wsi 

Tarnów Op. - realizowana 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 
1.Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na wnioski z sesji Rady Gminy odbytej w mie-
siącu styczniu 2017 r.: 
1) w części dotyczącej regulacji studni chłonnych w ciągu drogi Nr 1712 O na odcinku Przywory – 
Raszowa – służby drogowe Obwodu Drogowego w Chrząstowicach nie potwierdzają potrzeby wy-
konywania regulacji w ciągu drogi powiatowej; 
2) nawierzchnia gruntowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowie Opolskim będzie w niezbędnym 
zakresie wyrównana w II półroczu 2017 r.; 
3) wniosek dotyczący oznakowania poziomego drogi nr 1712 O Przywory – Ozimek zostanie prze-
kazany do Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

2. WNIOSEK Nr 23/2017 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Komisja wnioskuje o rozważenie przekazania gruntu gminnego przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową przy Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim do Programu Rządowego „Miesz-
kanie 500+” w dniu 16 lutego br. wystąpiono pisemnie do Banku Gospodarstwa Krajowego 
Nieruchomości S.A.  z siedziba w Warszawie o udzielenie informacji na temat warunków i 
wymagań, jakie musi spełnić gmina, by mogła przystąpić do uczestnictwa w rządowym pro-
gramie „Mieszkanie +”  

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kąty Opolskie – 2 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała Nr XXXI/ 225/2017 została podjęta. 

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Miedziana – 2 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/226/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017” 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/227/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opol-
skim 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/228/2017 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Opolskim nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości 
Tarnów Opolski, Raszowej, Miedzianej i Kosorowicach 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/229/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim, oraz wyrażenia zgody na ustanowie-
nie służebności 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów uchwała Nr XXXI/ 230/2017 została podjęta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie w sesji uczestniczyło 13 radnych. Kontynuowano podejmowanie uchwał. 
 
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała Nr XXXI/ 231/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyj-
nego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/232/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicz-
nych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/233/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/234/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/235/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji Stałych Rady Gminy: 
Wszystkie komisje zaopiniowały, aby nie wyrazić zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający w § 1 zapis: 
„Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżeto-
wym 2018.” 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXI/236/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości 
diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Ze względu na interes 
prawny nie głosowali radni: Halupczok Krzysztof, Pietruszka Zygmunt, Wilk Waldemar. 
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Uchwała Nr XXXI/237/2017 została podjęta. 
 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Ze względu na interes 
prawny nie głosował radny Dyga Szymon. 
Uchwała Nr XXXI/238/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia skargi Pana S. N. na 
działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji: 
Komisji Rolnictwa… zgłosiła propozycję powołania do Zespołu Radnej Anny Patoła. 
Komisja Społeczno Gospodarcza zgłosiła Radnego Szymona Dyga 
Radna Anna Patoła wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Szymona Dyga wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Andrzej Klama zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Wilka, który wyraził zgodę na kan-
dydowania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonych kandydatów do składu 
Komisji Doraźnej: 
W obecności 13 radnych za powołaniem radnej Anny Patoła głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało 
się od głosu. 
W obecności 13 radnych za powołaniem radnego Szymona Dygi głosowało 9 radnych, 4 wstrzyma-
ło się od głosu. 
W obecności 13 radnych za powołaniem radnego Waldemara Wilka głosowało 9 radnych, 4 
wstrzymało się od głosu. 
Na sali obrad padła propozycja, aby radny Waldemar Wilk został wybrany przewodniczącym Ko-
misji Doraźnej – radny wyraził na to zgodę. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały z uwzględnieniem powyższych wyni-
ków głosowań i poddał go pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXI/239/2017 została podjęta.  
 
Projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego 
w Polsce 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXI/240/2017 została podjęta.  
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji 

Informacje na temat prac Komisji Oświaty… przedstawił Przewodniczący tej Komisji Zygmunt 
Pietruszka: Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca br. dokonała analizy projektów uchwał pod 
obrady Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące wysunęła WNIOSEK Nr 16/2017: 
„Wnioskuje się o wykonanie przeglądu i pielęgnacji drzew rosnących na terenie całego Tarnowa 
Opolskiego” 
W dyskusji nad wnioskiem glos zabrali: 
Radny Zygmunt Pietruszka: komisja zgłaszając wniosek miała na uwadze dokonanie przeglądu na 
terenie całego Tarnowa Opolskiego, wzdłuż ulicy Kopernika, Kościuszki, całej ulicy Klimasa. 
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Drzewa nie są młode, ze względów bezpieczeństwa powinny być, co najmniej pousuwane suche 
konary. 
Wójt: należałoby się zastanowić, aby jednocześnie były nasadzenia. 
Radny Zbigniew Bahryj: W Tarnowie Opolskim jest kilka ulic, które należałoby zazielenić, np. ul. 
Zawadzkiego. 
Radny Kobienia Alfred: Na ul. Kościuszki, zwłaszcza w pobliżu szkoły i hali sportowej rosną duże 
drzewa, które utrudniają manewry autobusom.  
Radny Wilk Waldemar: idźmy w kierunku tego, aby sadzić klon, lipę, jarząb. Pozbyć się tych 60 
letnich topól, które naprawdę stanowią zagrożenie. 
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji. 
W obecności 13 radnych Wniosek Nr 16/2017 Komisji Oświaty… został przyjęty jednogłośnie.  
 
Informacje na temat prac Komisji Społeczno Gospodarczej… przedstawił Przewodniczący Komisji 
Szymon Dyga.  Komisja na posiedzeniu w dniu 16 marca br. dokonała analizy projektów uchwał 
pod obrady Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 24/2017: 
„Komisja wnioskuje o budowę punktów oświetleniowych na: 
1) ulicy Kwiatowej w Kosorowicach (1 punkt) – projekt techniczny i wykonanie 
2) ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim (2 punkty) - projekt techniczny i wykonanie 
3) ul. Wyzwolenia (nowa część) w Kątach Opolskich (3 punkty) - projekt techniczny i wykonanie”. 
W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali radni: Pietruszka Zygmunt, Halupczok Krzysztof, Kalla 
Rajmund, Dyga Szymon, Wilk Waldemar, Bahryj Zbigniew, Wójt Gminy.  
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji Szymon Dyga wycofał wniosek Komisji Nr 24/2017 r. 
i zgłosił swój własny wniosek: 
Wystosować pismo do sołtysów Gminy Tarnów Opolski o wskazanie miejsc, w których niezbędne jest 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego.” 
Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie wniosku pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
 
Informację na temat prac Komisji Rolnictwa… przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof 
Halupczok.  Komisja na posiedzeniu w dniu 16 marca br. dokonała analizy projektów uchwał pod 
obrady Rady Gminy. 
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Informację na temat prac Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Waldemar 
Wilk. Komisja w dniu 15 marca 2017 r. przeprowadziła kontrolę ściągalności zwolnień podatko-
wych w 2016 r. Przedstawił Protokół z tej kontroli. 
 

Ad.8 
Przyjęcie protokołu z XXX sesji odbytej w dniu 15.02.2017 r. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 
Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o nie czytanie protokołu. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało11 radnych, 2 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący poddał, pod głosowanie przyjęcie protokołu.  
W obecności 13 radnych za przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 przeciw.  
Większością głosów protokół nr XXX/2017 został przyjęty. 
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Ad. 11 i 12 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
Radny Rajmund Kalla zgłosił, że gdyby z budżetu Gminy zostały przekazane do Starostwa Powiato-
wego (tak jak na inne zadania powiatowe na terenie gminy) ok. 150 tys. zł, to duża część chodnika w 
Raszowej byłaby wykonana. 
Wójt odpowiedział, że rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, który zapewnił, że  
w 2017 r. duża część chodnika w Raszowej zostanie wykonana. 
Wójt Gminy poinformował, że wykonana jest dokumentacja techniczna na budowa ronda na skrzyżo-
waniu drogi krajowej z droga powiatową. Na następnej sesji Rady Gminy przedstawiona zostanie wizu-
alizacja ronda. Poinformował, że ma zapewnienie, że 2018 roku - 99% pewności, że inwestycja ruszy. 
 
Ad. 13 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zamknął obrady o 
godz. 10:40 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 

 


