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

odbytej w dniu 13 lipca 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. Kobienia Alfred 
6. Patoła Anna 
7. Pietruszka Zygmunt 
8. Szymik Ewa 
9. Schreiber Waldemar 
10. Urban Rudolf 

Stanowi to  67% frekwencji. 
Nieobecni: Bożena Piechówka – nieobecność usprawiedliwiona 
               Kalla Rajmund – nieobecność usprawiedliwiona 
                    Klama Andrzej– nieobecność usprawiedliwiona 
                    Klimek Krystian– nieobecność usprawiedliwiona 
                    Waldemar Wilk – nieobecność usprawiedliwiona 
Radny Zbigniew Bahryj opuścił obrady o 15:20 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt  
2. Magdalena Chudowska - 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 10 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy; 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 
   - przedstawienie porządku obrad sesji; 
 

3.  Podejmowanie uchwał: 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

 
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 
4. Zakończenie sesji. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji.  
W obecności 10 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3   
Podejmowanie uchwał: 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Skarbnik, która omówiła poszczególne zadania 
inwestycyjne na rok 2017. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Waldemar Schreiber zapytał: Dlaczego obcięte zostało dofinansowanie do ul. Nowej  
w Kątach Opolskich? 
Skarbnik: W tym roku jest to nie realne, aby wykonać tą inwestycję dlatego przesuwamy środki. 
Waldemar Schreiber: Dlaczego termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Tarnowie Opolskim została zwiększona, czy znowu będzie zwiększenie wydatków?, dlaczego nie 
zostało to doszacowane? 
Wójt: Robimy wiele inwestycji, mi też zależy na ulicy Nowej w Kątach Opolskich, ale drogi to nie 
tylko najważniejsze inwestycje. Wykonawca przyśpieszył remont Publicznej Szkoły Podstawowej 
stąd przesunięcie środków finansowych. 
Rudolf Urban zapytał: Czy 80% środków dofinansowania na Publiczną Szkołę Podstawową jest 
już pewne, zagwarantowane? 
Radca Prawny: Przetarg jest już rozstrzygnięty. Niestety jest tylko jeden wykonawca na tą 
inwestycję. Czekamy na podpisanie umowy z dofinansowaniem na 80% , zależy nam na jak 
najszybszym terminie wykonania, bo szkoła musi być ogrzewana w okresie jesienno- zimowym. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXV/269/2017 została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
Propozycja zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXV/270/2017 została podjęta. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy.  
Rudolf Urban: Zaapelować do PTI , żeby taryfy wysyłane były na czas. Dobrze, że jest ta sama 
stawka. 
Wójt:  Prezes PTI odbywał rozmowy z Gminą Izbicko, były podejmowane ustalenia stąd termin się 
przedłużył. 
W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Większością głosów uchwała nr XXXV/271/20167została podjęta.  
 
 
Interpelacje i zapytania radnych : 
Radna Ewa Szymik zgłosiła wniosek: W związku z zwiększeniem ruchu samochodowego oraz 
apelowaniem mieszkańców o ograniczenie ruchu na Drodze Wojewódzkiej nr 423 w Przyworach, 
wystosować pismo do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu o przeanalizowanie natężenia ruchu w miejscowości Przywory. 
W obecności 9 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4 
Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady  
o godz. 15:40 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Jolanta Bioły 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
        /-/ Rudolf Urban  

 


