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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 

z trzydziestej drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 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. Piechówka Bożena 

10. Pietruszka Zygmunt 

11. Szymik Ewa 

12. Schreiber Waldemar 

13. Urban Rudolf 

14. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 

Nieobecny: Klimek Krystian- nieobecność usprawiedliwiona 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 

2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta Gminy 

3. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 

4. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi kwo-

rum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Alfred Kobienia przyszedł na sesję o godz. 9:35, 

Radny Zbigniew Bahryj przyszedł na sesję o godz. 9:40  

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXII 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. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r. 
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7. Podejmowanie uchwał: 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

 

 Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawo-

wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

 

 Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół uprawnieniach szkół publicznych oraz 

dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania; 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  

            w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej        

            oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 

 

 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadań własnych 

Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 roku oraz zawarcia w tym 

przedmiocie porozumienia; 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  

            w Tarnowie Opolskim. 

 

 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana S. N. na działalność Wójta 

Gminy Tarnów Opolski; 

   

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej reformy placówek oświa-

towych w miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie; 

 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji; 

9. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji odbytej w dniu 20.03.2017 r.; 

10. Interpelacje i zapytania radnych; 

11. Wolne wnioski i informacje; 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o wycofanie z porządku  

sesji projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomo-

cy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

W obecności 12 radnych wniosek Wójta 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   

Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencje, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie 

od ostatniej sesji: 

- życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych przesłali: Starosta Opolski i Piotr Kawka z Lhoist Tarnów 

Opolski; 

- Kancelaria Prezydenta RP pismem z dnia 10.04.2017 r. potwierdziła otrzymanie uchwały  

nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec 

zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; 

- uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji  

w sprawie ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarzadza-

nia istotną częścią spraw publicznych; 

- uchwała Nr XXXV/342/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeci-

wu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska 

Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi possała – lidera Prawa  

i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz; 

- apel Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 7.04.2017 r. o podejmowanie przez rady gmin i miast  

o podejmowanie podobnych uchwał jak Rady Miejskiej w Kluczborku; 

- uchwała Nr XXVII/185/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wo-

bec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 12.04.2017 r. przesyłające uchwały Rady Miejskiej w 

Sławkowie i Rady Gminy Ozorków wyrażające poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dą-

browa i Komprachcice dotyczące przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 

2017 r.; 

- apel Fundacji ICPPC (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) o wysyłanie listów do 

Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o wprowadzenie przepi-

sów o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska. 

Rada Gminy ustaliła, aby opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i 

Ochrony Środowiska.; 

- Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 18.04.2017 r informujące, że nie ma uwag do podjętej przez 

Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały nr XXXI/226/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2; 

- Wójt Gminy Tarnów Opolski przedłożył do wiadomości Rady Gminy: 

 1) wniosek z dnia 14.04.2017 r. o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej – dot. decyzji · nr 

WI.7062.11.3.2016 MR z dnia 29.03 2017 r. 

 2) wniosek z dnia 149.04.2017 r. o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej – dot. decyzji · nr 

WI.7062.11.4.2016 MR z dnia 30.03 2017 r. 

- sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie za 2016 r. (kopia sprawozdania została przesłana do radnych) 

- sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski z Organizacjami Poza-

rządowymi w roku 2016 - Przewodniczący Rady Gminy ustalił, aby sprawozdanie zostało przeka-

zane radnym;  

- Zaproszenie Burmistrza partnerskiego miasta Bad Blankenburg na obchody 750-lecia w dniach 

22-23 lipca 2017 r.  

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 

Rady  
- Wójt poinformował, że zostały zakupione dla radnych tablety, aby była możliwość elektroniczne-

go szybkiego przekazywania wiadomości niezbędnych do pracy w Radzie Gminy; 

file://////Związku
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- Odbyło się spotkanie z właścicielami firm transportowych z terenu gminy Tarnów Opolski.  Na 

chwilę obecną z powodu przeniesienia siedzib niektórych firm do innych gmin, dochód z tytułu 

podatku od środków transportowych zmniejszył się o ok. 80 – 100 tys. zł. 

Zgłosił radnym, że firmy, które pozostały na terenie Gminy Tarnów Opolski winny otrzymać mak-

symalne umorzenia podatku, aby zatrzymać proces wyrejestrowywania. 

Poinformował, że przeprowadził rozmowy z zarządami firm Lhoist i Labtar w trakcie, których 

zwrócił się, aby firmy transportowe obsługujące te zakłady przerejestrowały siedzibę na teren Gmi-

ny Tarnów Opolski, aby wpływy z podatku od środków transportowych wpływały do naszej Gmi-

ny. Zwrócił się do Sekretarza Gminy, aby wyznaczył w Urzędzie Gminy pracownika odpowiedzial-

nego i kompetentnego do obsługi właścicieli firm, którzy podejmą decyzje o przeniesieniu swojej 

firmy. 

Radny Zygmunt Pietruszka zgłosił propozycję, aby wystosować pismo do Ministra Finansów, aby 

stawki transportowe nie miały tak dużych rozpiętości.  

Wójt wyraził opinię, że „jesteśmy zbyt małym organem”, który miałby wpływ na Ministra. 

- Wójt poinformował, że przymierzamy się do monitoringu Gminy, zwrócił się o wskazanie miejsc 

szczególnie niebezpiecznych. 

- Poinformował, ze odbył spotkanie z Prezydentem Miasta Opola w sprawie ścieżek rowerowych, 

otrzyma zapewnienie Prezydenta, że sprawę traktuje bardzo poważnie.  

- Spotkanie z Panem Tomaszem Sekulskim w sprawie dróg w gminie. 

- Udzielił informacji na temat modernizacji domu Pana Mateji w Kosorowicach. Zadanie finanso-

wane będzie w części ze środków Unii Europejskiej, w części z dofinansowania Stowarzyszenia 

Krainy Świętej Anny. 

- Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do filii szkoły podstawowej w Kosorowicach. Pro-

blem jest taki, że w większość rodziców już przepisała dzieci do szkoły w Tarnowie Opolskim. 

Chcemy, aby obiekt w Kosorowicach był dalej użytkowany, jako np. gabinety rehabilitacyjne, sta-

cja Caritas.  

- Parking przy kościele w Miedzianej, droga z tyłu, będzie przygotowany projekt uchwały o przeka-

zaniu jej Lasom Państwowym. 

- Spotkanie z Miejskim Policji i Zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Ozimku o rozszerze-

nie ilości posterunkowych w Gminie. 

- Podziękował radnym za udział w koncercie na rzecz mieszkanki Tarnowa Opolskiego. 

- Remonty dróg – droga w Przyworach, będą starania, aby poprawić jej nawierzchnię. 

- Jest możliwość otrzymania środków finansowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków w for-

mie bardzo nisko oprocentowanego kredytu. Minimalna kwota inwestycji to 10 000 zł.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Alfred Kobienia: Państwo Woźnica w Miedzianej zostali pominięci w podłączeniu do kana-

lizacji. 

Radny Krzysztof Halupczok: czy na spotkaniu z Prezydentem Miasta były też rozmowy nt. ścieżki 

pieszo rowerowej Kosorowice – Miedziana? 

Wójt odpowiedział, że rozmowy dotyczyły ścieżki Tarnów Opolski – skrzyżowanie z drogą krajo-

wą oraz do Nakła, gdzie mogą wystąpić przeszkody. 

Radny Dyga Szymon: w Kosorowicach jest rodzina, która ma 10 m. przyłącza do kanalizacji – 

trzeba się zastanowić jak tym ludziom pomóc, aby umożliwić im podłączenie do kanalizacji.  

Radny Alfred Kobienia: Wyjazd z lasu ze żwirowni, sytuacja jest tam fatalna. 

Wójt odpowiedział: Cofnęliśmy zgodę na zjazd. Na chwile obecna jest problem z tym zjazdem. 

Wójt złożył deklaracje, że zajmie się tą sprawą.  
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Przewodniczący Radcy Gminy przedstawił przedłożona informację z wykonania uchwał Rady 

Gminy podjętych na XXXI sesji w dniu 20 marca 2017 r.: 

Uchwała Nr XXXI-225-2017 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Kąty Opolskie -2 

– obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 20.04.2017 r. poz. 1302 

Miedziana – 2  obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 14.04.2017 r. poz. 1259 

Uchwała nr XXXI-227-2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

– obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 27.03.2017 r. poz. 912 

Uchwała Nr XXXI-228-2017 w sprawie zmiany statutu GOK - obowiązuje, opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Op. 27.03.2017 r. poz. 913 

GOK  - w trakcie realizacji 

Uchwała nr XXXI-230-2017 w sprawie zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

- w trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXXI-231-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego – obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 27.03.2017 r. poz. 914 

Uchwała nr XXXI-232-2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli - ob-

owiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 27.03.2017 r. poz. 915 

Uchwała nr XXXI-233 -2017 w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych - 

obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 27.03.2017 r. poz. 916 

Uchwała Nr XXXI-234-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – wykonana 

Uchwała nr XXXI-235-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej -- obowiązuje, opublikowana 

w Dz. Urz. Woj. Op. 29.03.2017 r. poz. 929 

Uchwała nr XXXI-236-2017 w sprawie funduszu sołeckiego – wykonana, została przesłana do or-

ganu nadzoru: Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Uchwała nr XXXI-237-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dot. diet radnych – obowiązuje, zosta-

ła przekazana do organu nadzoru: Wojewody Opolskiego 

Uchwała nr XXXI-238-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dot. diet sołtysów - obowiązuje, zo-

stała przekazana do organu nadzoru: Wojewody Opolskiego 

Uchwała Nr XXXI-239-2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi Pana 

S.N.. – wykonana. Przekazana do organu nadzoru Wojewody Opolskiego. 

Komisja Doraźna na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. rozpatrzyła sprawę dotyczącą złożonej 

skargi. 

Uchwała nr XXXI-240-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzą-

dowego w Polsce. Wykonana. Przesłana do organu nadzoru oraz wszystkich urzędów wyszczegól-

nionych w uchwale.  

 

Ad. 5   

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedzi na wnioski zatwierdzone przez Radę Gminy: 

1) Realizacja wniosku z sesji Nr XXVI/2-16 z dnia 21 listopada 2016 r. 

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 

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. 

- pismem z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy: 10.04,2017 r.) Ludowy Zespół 

Sportowy Raszowa – Daniec udzielił odpowiedzi oraz przedłożył protokoły meczy.  

 

2) Realizacja wniosku z sesji Nr XXIX/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.: 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13339/uchwala-nr-xxxi-225-2017-w-sprawie-planu-zagospodarowania-przestrzennego-katy-op.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13341/uchwala-nr-xxxi-227-2017-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13342/uchwala-nr-xxxi-228-2017-w-sprawie-zmiany-statutu-gok.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13344/uchwala-nr-xxxi-230-2017-w-sprawie-zgody-na-odplatne-nabycie-prawa-uzytkowania-wieczystego.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13345/uchwala-nr-xxxi-231-2017-w-sprawie-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-igimnazjow-do-nowego-ustroju-szkolnego.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13345/uchwala-nr-xxxi-231-2017-w-sprawie-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-igimnazjow-do-nowego-ustroju-szkolnego.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13346/uchwala-nr-xxxi-232-2017-w-sprawie-kryteriow-na-drugim-etapie-rekrutacji-do-przedszkoli.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13347/uchwala-nr-xxxi-233-2017-w-sprawie-kryterio-rekrutacji-do-publicznych-szkol-podstawowych.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13348/uchwala-nr-xxxi-234-2017-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13349/uchwala-nr-xxxi-235-2017-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13350/uchwala-nr-xxxi-236-2017-w-sprawie-funduszu-soleckiego.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13351/uchwala-nr-xxxi-237-2017-w-przedmiocie-zmiany-uchwaly-dot-diet-radnych.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13352/uchwala-nr-xxxi-238-2017-w-przedmiocie-zmiany-uchwaly-dot-diet-soltysow.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13353/uchwala-nr-xxxi-239-2017-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-do-rozpatrzenia-skargi-pana-sn.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13353/uchwala-nr-xxxi-239-2017-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-do-rozpatrzenia-skargi-pana-sn.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13354/uchwala-nr-xxxi-240-2017-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-zapowiadanych-zmian-prawa-samorzadowego-w-polsce.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13354/uchwala-nr-xxxi-240-2017-w-sprawie-sprzeciwu-wobec-zapowiadanych-zmian-prawa-samorzadowego-w-polsce.pdf
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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.  

Komenda Miejska Policji w Opolu pismem z dnia 21 marca 2017 r. przedłożyła raport z przepro-

wadzonych kontroli drogowych na drodze powiatowej nr 1712O w okresie od 22 grudnia 2016 do 

20 marca 2017 r. Tylko w jednym przypadku ujawniono i zatrzymano do kontroli drogowej kieru-

jącego samochodem ciężarowym, który nie stosował się do ograniczenia tonażu w miejscowości 

Daniec, za co został ukarany mandatem w kwocie 500 zł. W czasie pozostałych patroli funkcjona-

riusze nie stwierdzili wykroczeń popełnianych przez kierowców. W swoim piśmie Komendant 

Miejski Policji informuje, że kontrole ruchu drogowego będą kontynuowane. 

3) 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. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu pismem z dnia 16 marca 2017 r. udzielił informacji: „Na jezd-

niach dwukierunkowych o szerokości jezdni mniejszej niż 5,80 m. linii segregacyjnych nie stosuje 

się.” W piśmie ZDP informuje, że w ciągu drogi powiatowej służby drogowe w Chrząstowicach 

ustawią słupki prowadzące U-1a ułatwiające kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych 

warunkach atmosferycznych, orientację, co do szerokości drogi i jej przebiegu w planie.  

4) Realizacja wniosków z sesji nr XXXI/2017 z dnia 20marca 2017 r.: 

WNIOSEK Nr 16/2017 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ro-

dziny 
Wnioskuje się o wykonanie przeglądu i pielęgnacji drzew rosnących na terenie całego Tarnowa 

Opolskiego. 

Inspektor Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pismem z dnia 13 

kwietnia 2017 r. udzielił informacji, że pielęgnacja drzew zostanie wykonana do końca kwietnia br. 

Wniosek Radnego Szymona Dygi 

Wystosować pismo do sołtysów Gminy Tarnów Opolski o wskazanie miejsc, w których niezbędne jest 

uzupełnienie oświetlenia ulicznego.” 

Inspektor Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pismem z dnia 13 

kwietnia 2017 r. udzielił informacji, że wystąpiono pisemnie do sołtysów poszczególnych sołectw z 

prośbą o wskazanie miejsc, w których niezbędne jest uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 

 

Ad. 6  

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ocena omawiana była na posiedzeniach Komisji Rady 

Gminy. Komisje nie miały uwag do przedłożonej oceny. Poddał jej przyjęcie pod głosowanie. 

W obecności 14 radnych ocena została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad 7  

Podejmowanie uchwał: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/241/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 



 7 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/242/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/243/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół uprawnieniach szkół publicznych oraz dla 

przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/241/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadań własnych Powiatu 

Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na 

terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 roku oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia 

Radny Szymon Dyga zgłosił, że na posiedzeniu komisji było pytanie skąd wzięła się kwota 7,5 tys. 

na cały sezon koszenia. Wyraził opinię, że taka kwota może nie wystarczyć na 1 koszenia. 

Po dyskusji na powyższy temat Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały nie było głosów, przeciw głosowało 14 radnych.  

Uchwała jednogłośnie nie została podjęta. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie  

Opolskim 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/245/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana S. N. na działalność Wójta Gminy 

Tarnów Opolski 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/246/2017 została podjęta jednogłośnie. 

   

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej reformy placówek oświatowych w 

miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie 

W obecności 14 radnych uchwała Nr XXXII/247/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8  

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji 

Informacji na temat prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

Rodziny i Jej Problemów udzielił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietruszka: Komisja na po-

siedzeniu w dniu 19 kwietnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, oraz 

omówiła działalność instytucji kultury w Gminie Tarnów |Opolski. 

Na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury informacji udzieliła Pani Dyrektor Ewa Loster. 

Na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej informacji udzieliła Pani Joanna Kolasa. 

Komisja w dniu 28 marca 2017 r. odbyła wyjazdowe posiedzenie do Gminy Gogolin celem zapo-

znania się w tamtejszej Gminie z działalnością:  

- Gminnego Ośrodka Kultury, 

- Gminnej Biblioteki Publicznej 

Po obiektach instytucji kultury oprowadzał Burmistrz Joachim Wojtala oraz Dyrektorzy w/w pla-

cówek. Burmistrz podkreślał, że obie instytucje ściśle ze sobą współpracują przy organizowaniu 

wszystkich imprez kulturalnych. 

Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 
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Informacji na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

udzielił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok: Komisja na posiedzeniu w dniu  

20 kwietnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja dokonała oględzin obiektu w Kosorowicach przy ul. Zapłotnej 12.    

Ponadto Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  

w Gogolinie, w świetle zawartego Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 

Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

W wyniku spotkania Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 29/2017  

„ Komisja wnioskuje o wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowych: 

- w Tarnowie Opolskim 

- w Strzelcach Opolskich 

o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Osiedla Zakładowego w Tarnowie Opolskim 

celem przekazania informacji na temat prawidłowego segregowania odpadów komunalnych. Przed-

stawiciel Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie zgłosił, że na chwilę 

obecną odpady nie są prawidłowo segregowane. 

Ponadto wnioskuje się, aby o zorganizowanym spotkaniu powiadomić Urząd Gminy  

w Tarnowie Opolskim oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie celem 

uczestnictwa w spotkaniach.” 

Po dyskusji na powyższy temat Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Informację na temat prac Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawi Przewodniczący Komisji Szymon Dyga. Komisja 

na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, 

oraz omówiła działalność instytucji kultury w Gminie Tarnów Opolski. 

Na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury informacji udzieliła Pani Dyrektor Ewa Loster. 

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 25/2017 

„Komisja wnioskuje o połatanie dziur na ulicy Fiołkowej w Tarnowie Opolskim” 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 9  

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji odbytej w dniu 20.03.2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy czytać protokół z poprzedniej sesji. 

Radny Dawid Dyga zgłosił wniosek o nieczytanie protokołu. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 3 przeciw. 

Większością głosów wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez czyta-

nia. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 3 przeciw. 

Większością głosów protokół nr XXXI/2017 został przyjęty. 

 

Ad. 10 i 11  

Interpelacje i zapytania radnych, oraz wolne wnioski i informacje 

Radny Rajmund Kalla zgłosił WNIOSEK  

„ Wnioskuje się o wystosowanie pisma do Instytutu Rolnictwa w Puławach o wykonanie pomiarów 

gleby pod kątem jej zasobności na terenach sołectw gminy Tarnów Opolski, które nie są objęte 

ONW (Płatnością dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ogranicze-

niami - tzw. płatność ONW) 

Od paru lat obniża się lustro wody i następuje stepowienie gleby.  

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Radny Waldemar Wilk zgłosił WNIOSEK:  

„Rada Gminy Tarnów Opolski upoważnienia Wójta Gminy do umarzania przedsiębiorcom - fir-

mom transportowym - podatku od środków transportowych do wysokości minimalnych stawek po-

datku Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących w 2017 r. plus 100 złotych.” 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

INTERPELACJE RADNYCH 

 

Radny Alfred Kobienia: 

1) na kolejną sesję Rady Gminy zaprosić Komendanta Policji w Ozimku 

2) budynek przy świetlicy wiejskiej w Miedzianej „się sypie”. Trzeba go zabezpieczyć, albo roze-

brać. 

Radny Szymon Dyga: zwrócił się, aby zamówić pokrowce z herbem gminy na tablety dla radnych. 

Wyraził opinię, że każdy radny z własnych środków finansowych zapłaciłby za pokrowiec.  

 

Ad. 12 

Zakończenie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 

11:00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Teresa Mientus 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Rudolf Urban 


