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

odbytej w dniu 24 maja 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. Bahryj Zbigniew  
2. Dyga Dawid 
3. Dyga Szymon 
4. Halupczok Krzysztof 
5. Kalla Rajmund 
6. Kobienia Alfred 
7. Patoła Anna 
8. Piechówka Bożena 
9. Pietruszka Zygmunt 
10. Szymik Ewa 
11. Schreiber Waldemar 
12. Urban Rudolf 
13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni:  

1. Klama Andrzej - nieobecność usprawiedliwiona 
2. 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 
5. Gierłach Bartosz – Radca prawny 
6. Rafał Bartoszek – Komendant Komisariatu Policji w Ozimku 

Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 11 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny Szymon Dyga przyszedł na sesję o godz. 15:10, 
Radny Rajmund Kalla przyszedł na sesję o godz. 15:45. Radna Ewa Szymik opuściła sesję o godz. 
16:00. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy; 
 

2. Sprawy regulaminowe:  
- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 

   - przedstawienie porządku obrad sesji; 
 
     3. Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego w Gminie Tarnów Opolski · – do 
udziału w sesji zaproszony został Komendant Komisariatu Policji w Ozimku; 
 
     4.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  
           sesjami; 
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5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady; 

 
6.   Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 
 
7.   Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opol-

ski za lata 2015 – 2016; 
 
8.   Podejmowanie uchwał: 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
 

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

• Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
 

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Tarnów Opolski”; 

 
• Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024; 
 

• Projekt uchwały w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski; 

 
9. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji odbytej w dniu 24.04.2017 r.; 
 
10. Interpelacje i zapytania radnych; 
 
11. Wolne wnioski i informacje; 
 
12. Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. 
W obecności 11 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego w Gminie Tarnów Opolski ·– do 
udziału w sesji zaproszony został Komendant Komisariatu Policji w Ozimku  
Pan Rafał Bartoszek Komendant Komisariatu Policji w Ozimku poinformował, że od 1 grudnia 2016 r. 
został przeniesiony z Dobrzenia Wielkiego do Ozimka. Komisariat w Ozimku obejmuje 4 gminy: Ozi-
mek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Turawa. 
Przedstawił statystykę zdarzeń i interwencji w poszczególnych gminach. Na tle pozostałych gmin w 
Gminie Tarnów Opolski było ich najmniej.  
Przedstawił działania Komisariatu Policji w Ozimku w zakresie ponadnormatywnych kontroli na terenie 
Gminy Tarnów Opolski w ramach zawartego porozumienia. Policjanci, którzy pełnią służby ponadnor-
matywne czynią to przez 6 godzin. Na chwilę obecną kwota przyznana przez Gminę jest prawie wyko-
rzystana. Omawiając poszczególne zdarzenia Komendant apelował, aby w przypadku zauważenia nie-
pokojących sytuacji zgłaszać to na Policję. Nawet jak patrol nie będzie na miejscu w danej chwili, w 
miejsce to będą kierowani funkcjonariusze, którzy przez jakiś czas będą obserwować teren. 
W dyskusji głos zabrali radni: Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Zygmunt Pie-
truszka, oraz Wójt Gminy. 
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Ad. 4   
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: 
- uchwała nr 136/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski 
za 2016 r.; 
- Wójt Gminy przedłożył sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2016; 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obydwa w/w dokumenty będą przedmiotem analizy na 
posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu br.  
- uchwała Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie propozycji punk-
tów oświetleniowych; 
- uchwała Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie propozycji remon-
tów bieżących ubytków w drogach gminnych; 
- Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Murów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu 
zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrzastowice,, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prósz-
ków, Tarnów Opolski, Turawa; 
- prośba Pani Tatiany Shmidt repatriantki z Kazachstanu o przyjęcie jej rodziny na teren Gminy 
Tarnów Opolski; 
- skarga Pani A.W. z Łodzi z dnia 24.05.2017 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd 
Gminy Tarnów Opolski, reprezentowany przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.  
Skarga wpłynęła w dniu dzisiejszym, wymaga zapoznania się z nią, w związku, z czym – na kolejną 
sesję Rady Gminy. 
- Realizacja przez LZS Raszowa – Daniec wniosku o przedłożenie protokołów meczy. Przewodni-
czący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o dalsze postępowanie w tej sprawie, LZS przedłożył 
protokoły, a we wcześniejszym piśmie zwrócił się o środki finansowe na modernizację boiska  
w Raszowej. W dyskusji na ten temat ustalono, aby opinię wydała Komisja Społeczno Gospodar-
cza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
- Wójt stwierdził, że ze względu na to, że sesja jest nadzwyczajna, najważniejszą sprawą było 
omówienie bezpieczeństwa w Gminie. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Wójta, na jakim etapie jest przygotowanie odnośnie ścieżek 
rowerowych. 
Wójt udzielił informacji. Sprawa jest daleko zaawansowana. Projekt jest podzielony na 3 etapy,  
ul. Nakielska jest newralgicznym punktem ze względu na duży ruch rowerowy i samochodowy od 
strony Nakła, ale też najbardziej skomplikowany do realizacji zadania. Wójt podkreślił, że miasto 
Opole poważnie traktuje to zadanie. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną informację z wykonania uchwał Rady Gmi-
ny: 
Uchwała Nr XXXII-241-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - wykonana 

�rok 2017  – wykonana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 8.05.2017 poz. 1405 
Uchwała Nr XXXII-243-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego - wykonana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 28.04.2017 poz. 1347 
praw �idłowości  - wykonana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 8.05.2017 poz. 1406 
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Uchwała Nr XXXII-245-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie 
Op. -  wykonana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 28.04.2017 poz. 1348 
Uchwała Nr XXXII-246-2017 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana S. N. na działalność Wójta 
Gminy Tarnów Opolski – wykonana, przesłana do organu nadzoru i do osoby skarżącej 
Uchwała Nr XXXII-247-2017 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej reformy placówek oświa-
towych - wykonana, przesłana do organu nadzoru i do osoby reprezentującej grupę wnoszącą pety-
cję. 
 
Ad.6 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił realizacje wniosków zatwierdzonych na XXXII sesji Ra-
dy Gminy w dniu 24.04.2017 r.: 
WNIOSEK Nr 29/2017 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  
„ 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.” – spotkanie zostało zaplanowane na dzień 2 czerwca br. o godz. 17: 
00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Na spotkanie zaproszeni zostali przed-
stawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich oraz spółki Gogolińskie Usługi Ko-
munalne w Gogolinie. 
WNIOSEK NR 25/2017 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej   
„Komisja wnioskuje o połatanie dziur na ulicy Fiołkowej w Tarnowie Opolskim” 
- zlecono bieżącą konserwację ul. Fiołkowej wraz z ulicami przylegającymi do niej. 
WNIOSEK radnego Rajmunda Kalli wysunięty i zatwierdzony na sesji: 
„ 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.  
- wystosowano pismo do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  
z prośbą o wykonanie analiz gleby pod kątem jej zasobności na terenie sołectw Gminy Tarnów 
Opolski. Ponadto poproszono o informację zwrotną, kiedy przedmiotowe badania zostaną prze-
prowadzone. 
WNIOSEK radnego Waldemara Wilka: Rada Gminy Tarnów Opolski upoważnienia Wójta 
Gminy do umarzania przedsiębiorcom - firmom transportowym - podatku od środków transporto-
wych do wysokości minimalnych stawek podatku Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących w 
2017 r. plus 100 złotych. – przekazany do realizacji 
 
INTERPELACJE RADNYCH: 
Radny Alfred Kobienia: 
budynek przy świetlicy wiejskiej w Miedzianej „się sypie”. Trzeba go zabezpieczyć, albo rozebrać - 
wniosek został przekazany do realizacji Kierownikowi PTI P. Krystianowi Smolka  z uwagi na to, 
że zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami 
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gminnymi z dnia 16 stycznia 2017 r. powyższe zadania wykonuje Park Technologiczno-
Innowacyjny w Przyworach. 
 
Ad. 7 
Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opol-
ski za lata 2015 – 2016 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że przedłożony przez Wójta raport, został przekazany 
wszystkim radnym. 
Radni nie mieli uwag do raportu. 
 
Ad. 8 
Podejmowanie uchwał: 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 12 radnych uchwala nr XXXIII/248/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
W obecności 12 radnych uchwala nr XXXIII/249/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 
W obecności 12 radnych uchwala nr XXXIII/250/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów 
Opolski” 
W obecności 12 radnych uchwala nr XXXIII/251/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów 
Opolski na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024 
W obecności 12 radnych uchwala nr XXXIII/252/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwala nr XXXIII/253/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 9 
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji odbytej w dniu 24.04.2017 r. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z poprzedniej sesji radny Dawid Dyga 
zgłosił wniosek o nieczytanie go. 
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 bez czytania. 
W obecności 12 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów protokół nr XXXII/2017 został przyjęty. 
 
Ad. 10  
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie zgłosili interpelacji i nie mieli pytań. 
 
Ad. 11 
Wolne wnioski i informacje 
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Nie było wniosków i informacji. 
 
12. Zakończenie sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
16:25. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 


