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

odbytej w dniu 26 czerwca 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 Szymon 
3. Halupczok Krzysztof 
4. Kalla Rajmund 
5. Klama Andrzej 
6. Klimek Krystian 
7. Kobienia Alfred 
8. Patoła Anna 
9. Pietruszka Zygmunt 
10. Szymik Ewa 
11. Schreiber Waldemar 
12. Urban Rudolf 
13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 87% frekwencji. 
Nieobecni:  

1. Dyga Dawid- nieobecność usprawiedliwiona 
2. Piechówka Bożena- 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 13 radnych, co stanowi kwo-
rum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. 

1. Otwarcie XXXIV 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. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.; 
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.; 
8. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów 

Opolski za 2016 r.; 
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9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu  
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
2016 r.; 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu; 

11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium; 
12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komi-

sję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium; 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Wój-

towi Gminy Tarnów Opolski za rok 2016; 
14. Podejmowanie innych uchwał: 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;  
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 
• 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 wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Tarnów 
Opolski zadań Powiatu Opolskiego; 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
po umowie zawartej na okres 3 lat; 

• Projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Przywory – 2; 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Lipcową” 
w Tarnowie Opolskim; 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na uli-
cę „Słoneczną” w Tarnowie Opolskim; 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Świerczewskiego” na 
ulicę „Wapienniczą” w Tarnowie Opolskim; 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Fornalskiej” na ulicę „Krótką” 
w Kątach Opolskich; 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na uli-
cę „Tarnowską” w Przyworach; 

• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 
15. Sprawozdanie z działalności komisji; 
16. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji odbytej w dniu 24.05.2017 r.; 
17. Interpelacje i zapytania radnych; 
18. Zakończenie sesji. 

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: 
- Uchwała Nr XXIX/321/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 
organizacji Festiwalu Piosenki polskiej w Opolu; 
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- Pismo Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu z dnia 21 kwietnia 2017 r., w którym Spół-
dzielnia zwraca się z kolejnym wnioskiem do Wójta Gminy o przedstawienie Radzie Gminy propozycji 
podjęcia uchwały o przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wsi Miedziana, które umożliwia eksploatacje kruszywa naturalnego na obszarze obej-
mującym część udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Przywory pole A” 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o opinię w tej sprawie. 
Radny Zbigniew Bahryj::, jeżeli oni pokażą, że potrafią zagospodarować tereny wyrobisk – to, dlaczego 
nie. Na razie im się to nie udało. 
- Decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29.03.2017 r. o nałożeniu 
na Gminę Tarnów Opolski kary pieniężnej w wysokości 69 217,00 zł za brak realizacji w roku 2013 
obowiązku wynikającego z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach polegającego na niedotrzymaniu wymaganego 50% poziomu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. po. 676) 
- Decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8.05.2017 r. o zawiesze-
niu do dnia 19 kwietnia 2021 r. Gminie Tarnów Opolski zapłaty kary pieniężnej w wysokości 69 217,00 
zł za brak realizacji w roku 2013 obowiązku wynikającego z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającego na niedotrzymaniu wymaganego 50% po-
ziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
po. 676) 
- Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 2 czerwca 2017 r. Kancelarii Radcy Prawnego Seba-
stiana Hajdasa – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wzywa Radę Gminy Tarnów Opolski do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr XXXI/225/2017  
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Katy Opolskie – 2. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady 
Informacji udzieliła Zastępca Wójta Magdalena Chudowska: 
- odbyły się wizytacje publicznego przedszkola w Przyworach, publicznej szkoły podstawowej w 
Przyworach, publicznej szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim; 
- ogłoszony został przetarg na termomodernizację szkoły w Tarnowie Opolskim. Ze względu na to, 
że wpłynęła tylko jedna oferta, która zawierała koszt wykonania inwestycji przekraczający pulę 
środków finansowych wyznaczonych w budżecie gminy – przetarg został unieważniony. 
- Rusza remont szkoły stowarzyszeniowej w Raszowej, aby przystosować budynek do ośmioklaso-
wego systemu nauczania. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Waldemar Schreiber: Na żadnym z organizowanych spotkań z mieszkańcami Kątów Opol-
skich, ani spotkaniach z rodzicami nie było informacji, że przedszkole zostanie przeniesione do 
szkoły. Zapytał, co ze starym budynkiem przedszkola. 
Zastępca Wójta udzieliła informacji na temat małej ilości dzieci w publicznym przedszkolu i braku 
opłacalności utrzymywania odrębnego budynku przedszkolnego. 
Radny Rajmund Kalla: Przystępujemy do zadania z Powiatem – budowa ścieżki pieszo rowerowej. 
W Raszowej miał być budowany chodnik z oszczędności na inwestycjach, w rozmowie z Panem 
Dziatkiewiczem wynika, że tych oszczędności będzie budowany chodnik w Tarnowie Opolskim. 
Czy jako Rada myślimy o tym, aby w ramach porozumienia z powiatem budować chodnik w Ra-
szowej. Zadał pytanie, dlaczego ciągle przesuwa się kolejność realizacji zadań inwestycyjnych i 
wprowadza się nowe zadanie, nie realizując wcześniejszych. Stwierdził, że miał nadzieję, że po 
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zrealizowaniu zadań na drodze powiatowej między Tarnowem, a Kosorowicami, przystąpi się do 
realizacji chodnika w Raszowej, tymczasem przystępuje się do budowy ścieżki pieszo rowerowej 
pomiędzy Kosorowicami, a Miedziana. Kolejnym przyjętym zadaniem jest projekt budowy ścieżek 
pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim. 
Zastępca Wójta udzieliła informacji o finansowaniu zadań związanych z infrastrukturą pieszo rowe-
rową ze środków finansowych spoza budżetu gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 
uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji w dniu 24 maja 2017 r: 

• Uchwała Nr XXXIII-248-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• Uchwała Nr XXXIII-249-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
• Uchwała Nr XXXIII-250-2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych 
• Uchwała nr XXXIII-251-2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Tarnów Opolski 
• Uchwała Nr XXXIII-252-2017 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Tarnów Op. na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 
• Uchwała Nr XXXIII-253-2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Op. 
Wszystkie wyszczególnione uchwały zostały przekazane do organów nadzoru. Są obowiązujące  
i w trakcie realizacji. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 
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.” – wniosek został wykonany. 

Dnia 2 czerwca 2017r. o godzinie 17: 00 w budynku Domu Kultury w Tarnowie Opolskim 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. 1 Maja oraz ul. Os. Zakładowe w sprawie 
segregacji odpadów. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele obu funkcjonują-
cych na tym terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciel firmy wywozowej. Ponadto w 
spotkaniu uczestniczył Radny Gminy Pan Zygmunt Pietruszka oraz sołtys Pan Paweł Kampa 
W trakcie spotkania poruszony został problem ogrodzenia kontenerów na odpady stojących na 
terenie Spółdzielni Strzelce Op., które ma ograniczyć problem podrzucania odpadów przez osoby 
niebędące członkami spółdzielni oraz przez właścicieli garaży, przy których nie ma kontenerów. 
Poruszony również temat częstotliwości wywozu oraz liczby pojemników na odpady. Mieszkańcy 
zostali również poinformowani o konieczności segregowania odpadów. Na przedstawionych zdję-
ciach można było zauważyć, iż proces segregacji nie przebiega prawidłowo i odpady nie zawsze 
trafiają do właściwych pojemników. Dalsze tego typy działania mogą doprowadzić do zmiany 
przez gminę stawek opłat za odbiór odpadów mieszkańcom, gdyż na tą chwilę spółdzielnie dekla-
rują, iż prawie wszyscy mieszkańcy segregują odpady.  Omówiono temat odpadów wielkogabary-
towych, które wystawiane są przez mieszkańców niezgodnie z harmonogramem wywozu i psują 
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wizerunek. Poinformowano mieszkańców o możliwości zamówienia kontenera na odpady oraz  
o możliwości darmowego odstawienia odpadów do PSZOKu w Gogolinie. 
 
WNIOSEK NR 25/2017 Komisji Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej   
„Komisja wnioskuje o połatanie dziur na ulicy Fiołkowej w Tarnowie Opolskim” – wniosek został 
zrealizowany, ulica została wyremontowana. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  
w Opolu z dnia 19 maja 2017 r. informujące, że mając na uwadze przeprowadzoną kontrolę ozna-
kowania w ciągu drogi powiatowej nr 1751 (ul. Dąbrowicka w Walidrogach) – w ocenie członków 
komisji ds. organizacji ruchu na drogach, na w/w odcinku nie zachodzi w chwili obecnej koniecz-
ność wprowadzenia dodatkowego oznakowania.   
 
Ad. 6 
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach Komi-
sji stałych R.G. Komisje nie wniosły do niego uwag.  
 
Ad. 7 
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje nie wniosły uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 8 
Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów 
Opolski za 2016 r. 
Informacja o stanie mienia komunalnego dołączona była do sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy. Radni nie wnieśli do niej uwag. 
 
Ad. 9 
Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu o przedłożonym  
przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszyscy Radni otrzymali treść uchwały nr 
136/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu, która zawiera pozytywną opinie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Tar-
nów Opolski za 2016 r.  
 
Ad. 10 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 
rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXIV/254/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 11 
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Wilk przedstawił wniosek o udzielenie absoluto-
rium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 
Ad. 12 
Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: uchwała nr 259/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniuje wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 
Wszyscy radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Ad. 13 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów 
Opolski za rok 2016 
W obecności 13 radnych uchwała nr XXXIV/255/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Ad. 14 
Podejmowanie innych uchwał 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XXXIV/256/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie komisji stałych Rady Gminy do propozycji zadań 
inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 1 do projektu uchwały. 
 

7 750 75023 

Budowa systemu na-
wadniającego teren 

przed budynkiem urzę-
du gminy wraz z adap-
tacją terenu za budyn-
kiem urzędu, na miej-

sca postojowe 

26 000,00  - 

Komisje: Społeczno Gospodarczo… oraz Rolnictwa… pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
Komisja Oświaty… wyraziła negatywną opinię (1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu) 
 

10 754 75412 

Dofinasowanie do za-
kupu samochodu ra-

towniczo-gaśniczego dla 
OSP  

Tarnów Opolski 

170 000,00 

Poprawa bezpie-
czeństwa miesz-
kańców Gminy 
Tarnów Opolski 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 

12 801 80101 

Modernizacja energe-
tyczna budynku szkoły 

w Tarnowie Opolski 
  

2 000 000,00 

Poprawa wa-
runków socjal-
no-bytowych 
mieszkańców 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
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16 921 92195 

Modernizacji budynku 
przy 

ul. Zapłotnej 12 
w Kosorowicach 

250 000,00 

Poprawa wa-
runków socjal-
no-bytowych 
mieszkańców 

Komisja Oświaty… oraz Komisja Rolnictwa wyraziły pozytywną opinię. 
Komisja Społ. Gosp. nie wyraziła opinii 
 

19 921 92195 

Montaż instalacji ga-
zowej w budynku przy 
boisku sportowym na 

os. Zakładowym w 
Tarnowie Opolskim 

30 000,00  
Racjonalizacja 
zużycia energii  

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 

25 600 60095 

Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej na 
ternie powiatu opol-
skiego - etap II oraz 

budowa centrum prze-
siadkowego w Gminie 

Lewin Brzeski 

700 000,00 
Poprawa bezpie-
czeństwa miesz-
kańców gminy 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 

26 921 92195 
Modernizacja budynku 

filii GOK w Przywo-
rach -etap I 

300 000,00  

Poprawa wa-
runków socjal-
no-bytowych 
mieszkańców 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 

27 801 80103 

Adaptacja pomieszczeń 
budynku szkoły pod-
stawowej w Kątach 
Opolskich na odział 
przedszkolny wraz z 
doposażeniem placu 
zabaw przy budynku 

100 000,00  

Poprawa wa-
runków socjal-
no-bytowych 
mieszkańców 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 

28 700 70095 

Wymiana pieca węglo-
wego na pellet w bu-

dynku przy ul. Przed-
szkolnej 1 w Nakle 

150 000,00  Racjonalizacja 
zużycia energii 

Komisja Rolnictwa… pozytywnie zaopiniowała zadanie. 
Komisje: Społ. Gosp. oraz Oświaty… nie wyraziły opinii. 
 

29 921 92195 
Ogrodzenie wokół pla-
cu przeznaczonego na 
muzeum wiejskie w 

6 000,00  
Poprawa wa-

runków socjal-
no-bytowych 
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Raszowej mieszkańców 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały zadanie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
- Radny Waldemar Wilk: czy ktoś zastanawiał się nad kosztami opalania  peletem. W tej chwili 
tona peletu kosztuje 1000 zł. Wyraził opinię, że nikt tego do końca nie przemyślał.  
Na temat ogrzewania budynku „peletem” głos zabrali również radni: Szymon Dyga i Alfred Kobie-
nia. 
- Radny Rudolf Urban: nie widzę sensowności projektu Modernizacji budynku przy ul. Zapłotnej 
12 w Kosorowicach – wstrzymuję się od głosu.  
Wójt Gminy udzielił informacji na temat projektu przy ul. Zapłotnej w Kosorowicach: Nie jest to 
prosty projekt. Mieliśmy już takich projektów sporo, np. budynek PKP. Projekt „Matejowni” ze 
względu na komplikacje jest bardzo ciężki. W tej chwili mamy przyznane 500 tys. zł i nie byłoby  
w porządku wobec „Annalandu” , aby po dwóch latach naszych starań o środki – wycofać się.  
Będzie okres dwóch przejściowych lat, aby inkubator ruszył. Mam obawy, ale zwracam się do rad-
nych, aby zadanie zostało przegłosowane. Patrząc na bezrobocie, gdybyśmy mogli utworzyć 5-8 
stanowisk pracy, to jest to ważny aspekt.  
Radna Ewa Szymik zwróciła się z pytaniem, czy jest to pewne, że Gmina otrzyma 500 000 zł na to 
zadanie. 
Wójt potwierdził, że Gmina dostanie na ten cel pół mln. zł.  
Przewodniczący Rady Gminy po stwierdzeniu, że radni nie mają więcej pytań i uwag poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/ 257/2017 została podjęta. (w głosowaniu nie brał udziału 
radny Zbigniew Bahryj) 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XXXIV/258/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Tarnów Opolski zadań 
Powiatu Opolskiego 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/259/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy po umowie 
zawartej na okres 3 lat 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XXXIV/260/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa 
użytkowania wieczystego  nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim, oraz wyrażenia 
zgody na ustanowienie  służebności 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XXXIV/261/2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Przywory – 2 
W obecności 13 radnych uchwała Nr XXXIV/262/2017 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Lipcow ą” w Tarnowie 
Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/263/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Słonecz-
ną” w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/264/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Świerczewskiego” na ulicę  
„Wapienniczą” w Tarnowie Opolskim 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/265/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Fornalskiej” na ulic ę „Krótk ą” w K ątach 
Opolskich 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/266/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Tarnow-
ską” w Przyworach 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/267/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXIV/268/2017 została podjęta. 
 
Ad.15 
Sprawozdanie z działalności komisji 
 
Informacj ę na temat prac Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Szymon Dyga. Ko-
misja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady 
Gminy. 
Zgodnie z ustaleniami na sesji odbytej w  maju br. Komisja rozpatrzyła pisma LZS Unia Raszowa – 
Daniec o przyznanie środków finansowych na modernizację boiska sportowego  
w Raszowej. 
Komisja w tej sprawie wysunęła WNIOSEK NR 26/2017 
Rozpatrując wniosek LZS Unia Raszowa – Daniec o wyznaczenie  środków finansowych na mo-
dernizację boiska sportowego w Raszowej, Komisja opiniuje, że w budżecie gminy na 2017 rok nie 
ma możliwości sfinansowania zadania.  
W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wystąpienie do LZS Unia Raszowa – Daniec  
o  przedstawienie do końca września 2017 r. zakresu oraz kosztorysu zamierzonych prac na boisku 
w Raszowej, oraz ewentualnej partycypacji kosztów przez Gminę Chrząstowice – celem ewentual-
nego ujęcia zadania w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok. Na posiedzenie Komisji Społecz-
no Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w miesiącu 
październiku br. zaprosić 3 przedstawicieli LZS Unia Raszowa – Daniec. 
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Wójt Gminy poinformował, że spotkał się z Wójtem Gminy Chrząstowice i rozmawiał na temat 
boiska w Raszowej. W Gminie Chrząstowice dokonano ostatnio podobnej modernizacji boiska  
w Suchym Borze. Prace wykonano własnym sumptem za 15 tys. zł. 
Podczas spotkania wójtowie uzgodnili, że Gmina Tarnów Opolski przekazałaby na ten cel 10 000 
zł, a Gmina Chrząstowice 5 000 zł. 
Przewodniczący Rady Gminy po stwierdzeniu, że Przewodniczący Komisji podtrzymuje wniosek 
Komisji poddał go pod głosowanie. 
W obecności 13 radnych wniosek nr 26/2017 został przyjęty jednogłośnie . 
 
Informacj ę na temat prac Komisji Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw So-
cjalnych, Rodziny i Jej Problemów przedstawił Przewodniczący Komisji Zygmunt Pietruszka. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Ra-
dy Gminy,  
Komisja nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 
 
Informacj ę na temat prac Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
przedstawił Przewodniczący Komisji Krzysztof Halupczok. Komisja na posiedzeniu w dniu  
22 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 
Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK NR 30/2017 
Komisja wnioskuje o wykonanie parkingu przed budynkiem wielofunkcyjnym w Nakle – od strony 
ulicy J. Kani, w miejscu istniejącego trawnika. 
Wniosek uzasadnia się brakiem miejsc parkingowych dla pacjentów ośrodka zdrowia i klientów 
apteki. 
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 16 
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji odbytej w dniu 24.05.2017 r. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z poprzedniej sesji radny Zbigniew 
Bahryj zgłosił wniosek o nieczytanie go. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów wniosek został przyjęty.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
W obecności 13 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 przeciw. 
Większością głosów protokół nr XXXIII/2017 został przyjęty. 
 
Ad. 17 i 18 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 
- Radny Zbigniew Bahryj: Co się dzieje z naszą wodą, czuć posmak chloru w wodzie. Zwrócił się o 
sprawdzenie czemu tak się dzieje, czy nie jest wskazane zastosowanie innego sposobu uzdatniania wo-
dy.  
 
Radny Szymon Dyga opuścił sale obrad o godz. 11:00 
- Radny Rudolf Urban: zwrócił się z pytaniem o budynek wielofunkcyjny przy ul. Przedszkolnej  
w Nakle. Na posiedzeniach Komisji RG przekazana została informacja, że  w części budynku mają być 
mieszkania socjalne. 
Wójt udzielił odpowiedzi: długo szukano najemców na wolną przestrzeń  w budynku. Jest tam też ro-
dzina, która wynajmuje jedno z znajdujących się tam mieszkań i ma zaległość w płaceniu czynszu  
w kwocie 40 000 zł. Chcemy wykorzystać przestrzeń , a z drugiej strony zwolnią się mieszkania dla 
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rodzin, które będą opłacać czynsz. Jedno z mieszkań socjalnych chcielibyśmy przeznaczyć dla rodziny 
zalegającej z czynszem.  
- Radny Krzysztof Halupczok: Jest problem z wywożeniem śmieci. Firma wywożąca nie odstawia 
pojemników na odpady we właściwym miejscu, np. zastawiając wjazd na posesję. 
Wójt: Zostanie wystosowane pismo do firmy wywozowej, że: 
1) nie zamiatają resztek odpadów, jeżeli takie wypadną z kosza 
2) powinni dostarczyć dodatkowe worki na plastiki 
3) kosze na odpady winne być odstawiane w miejsce, w którym zostały wystawione. 
- Radny Waldemar Wilk: Razem z pomocą prawną trzeba znaleźć rozwiązanie, aby osoby niepłacące 
czynsz za mieszkanie samodzielnie na własny koszt ogrzewały mieszkania. 
Wójt odpowiedział: W krótkim czasie będziemy starać się, aby rodziny niepłacące czynsz zostały prze-
niesione do mieszkań socjalnych o bardzo zawężonych standardach z zachowaniem przepisów prawa. 
- Radny Andrzej Klama: zgłosił, aby zwrócić uwagę, aby użytkownicy targowiska w Tarnowie Opol-
skim zachowali porządek po składanych straganach, nie zostawiali na placu np. resztek po warzywach, 
kartonów itp. 
- Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban w imieniu całej Rady Gminy podziękował  
P. Teresie Mientus za wieloletnią pracę przy obsłudze Rady Gminy, życząc jednocześnie spełnienia 
przy realizacji nowych wyzwań na emeryturze. Podziękowanie za pracę na rzecz Rady Gminy złożył 
również Wójt Gminy. 
 
Ad. 19 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 
11:30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Teresa Mientus 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
        /-/ Rudolf Urban  

 
 


