
PROTOKOŁ Nr XXXVI1}}I7
ztrzydziestej szóstej sesji VII kadencji Rady Gminy Tamów Opolski

odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Sesja odbYła się w sali budynku PKP w Tamowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 15:00.
W sesji udziałwzięli radni:

1. Bńryj Zbigniew
2. Halupczok Krzysżof
3. Kalla Rajmund
4. Klama Andrzej
5. Klimek Krystian
6. Patoła Anna
7. Piechówka Bożena
8. Pietruszka Zygmunt
9. Schreiber Waldemar
10. Szymik Ewa
11. Urban Rudolf

Stanowi to 7 4Yo frekwencj i.
Nieobecny: Dyga Dawid - nieobecność usprawiedliwiona

Kobienia Alfred - nieobecność usprawiedliwiona
Waldemar Wilk - nieobęcność usprawiedliwiona

Ponadto w sesji udziaŁwzięli:
l. Muź Krzysńof - Wójt Gminy
2. Knapik Aneta - Skarbnik Gminy
3. Gierłach Bartosz - Radca Prawny
4: Sagński Wojciech - Prezes Parku Technologiczno -Innowacyjnego w Przyworach

Ad. 1

PrzewodniczącY Rady Gminy dokonał otwarcia sesji, Stwierdził obęcność 1l radnych, co stanowi
kworum do Podejmowania prawomocnych uchwał. Riany Szymon Dyga przyszedł ogóar. to,ts.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji:

1. Otwarcie X)O(U sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:

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

3. Informacje Przewodniczącęgo Rady o działańachpodejmowanych w okresię między
sesjami;

4. SPrawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszczaz wykonania uchwał
Rady;

5. sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
6. Podejmowanie uchwał:

. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;o Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2017;o Projekt uchwałY w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w OPolu skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski n. xxx/zzslzon'Ź aiia
20 marca 2017 r, w sPrawie uchwalenia miejscówego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kąty Opolskie;



7 , Przyjęcie protokołów z )O(XIV sesji odbytej w dniu 26.06.ż0117 r. orazXXXV sesji odbytej
w dniu 13.07.2017 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i informacje;
l0.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji.
W obecności 1 1 radnych porządek sesji został przyjętyjednogłośnie.

Ad.3
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, ktora wpłynęła do Rady Gminy w okresie
od ostatniej sesji:
- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przekazuje pismo Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecmej, dotyczące stanu poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych
w jednostkach pomocy społecznej m. in. o zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych
w tych ośrodkach, które nie spełniają wymogów zatrudnienia wyrikających art.l10 ust.ll i 12 ustawy
o pomocy społecznej.
- Zaproszeńe Gminy Popielów oraz Powiatu Opolskiego na Dożynki Powiatowo - Gminne, które
odbędą się l0 września 2017 r. w Popielowie;
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta w sprawie pisma Spółdzielni Pracy Surowców
Mineralnych w Opolu w którym Spółdzielnia zwraca się z kolejnym wnioskiem do Wójta Gminy
o przedstawienie Radzie Gminy propozycji podjęcia uchwały o przystąpienie do zmiany studium
uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Miedzianą które umożliwia
eksploatacje kruszyrva naturalnego na obszarue obejmującym częśc udokumentowanego ńoża,
kruszywa naturalnego,,Przywory pole A"
- Pismo Wojewody Opolskiego z dnia27.07.2017 r informuj ące, że nie ma uwag do podjętej przez
Radę Gminy Tamów Opolski uchwały nr XXXIV 1262lż017 z dnia 26 czetwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2;
- Pismo Radnego Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zbilansowania fuŃcjonowania społek
wodnych i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w gminach powiatu opolskiego w okresie
obowiązywania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rada Gminy ustaliła, aby opinię w tej
sprawie wytazlłaKomisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.;
- Wójt Gminy Tarnów Opolski przedłożył do wiadomości Rady Gminy:
l) pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu dot. decyzji nr

WI.7062.11.4.ż016 MR z dnia 30.03 2017 r. o nałożeniu na Gminę zapłaty kary pieniężnej zabrak
rea|tzacji w roku 2014 obowiązku wynikającego z art.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającego na niedotrzymaniu wymaganego 50oń
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania określonego w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dńa25 maja20l2 r. (Dz. U. z20l2
r. po.676)
2) pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu dot. decyzji nr

WL7062.11.4.201'6 MR z dnia 01 .06 2017 r. o zawieszeniu do dnia ż4.04.202lr. na Gminie
zapłatę kary pieniężnej .

2



Ad.4
SPrawozdanie z dzialalności Wójta w okresie międry sesjami, mńaszcza z wykonania uchwał
Rady:
- WÓjt Poinformowń, że w najbliższym czasie powstanie nowy posterunek w Tarnowie Opolskim
w miejscu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który aktualnie jest przenoszony do dawnego
Zakładu Go spodarki Ko munalnej i Mie szkaniowej,
- WÓjt Gminy wraz z Prezesem Sagańskim omowili kwestie związane z termomodernizacją
budYnku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim jednocześnie uzasadniając podjęcie uchwaiy
w sprawie zmiany uchwały budzetowej.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXV sesji w dniu 13 |ipca20l7 r.:

' Uchwała Nr XXXV-ż7I-20I7 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzęnia
w wodę - obowiązuje

' Uchwała Nr XXXV-270-20|7 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2017 _
realizowana. Opublikowana w Dz, Urz. Woj. Op.24.07,2017 r poz, 2044

' Uchwała Nr XXXY-269,2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej _
realżowana

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXIV sesji w dniu 26 czerwca2}l7 r.:o Uchwała Nr XXXIV-268-20I7 w sprawie zlęcenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia

skargi - będzie realizowana vy m-cu wrześniu br.
o Uchwała Nr XXXIY-267-20I7 w sprawie zmiany nazry ulicy Ge. Zawadzkięgo na

ulicę Tarnowską w Przyworach - obowiązuje. Opublikowana w Dz.IJrz, Wojl op.
6.07.2017 r poz. 1879

o Uchwała Nr XXXIY-266-2017 w sprawie zmiany nazry ulicy Fomalskiej na ulicę
Krotką w Kątach Op.- - obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. op. 6-.07.2017 r
poz. 1878

o Uchwała Nr XXXIY,265-ż017 w sprawi e zmiany nazry ulicy Ge. Świerczewskiego na
WaPienniczą w Tamowie Op. - obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj.-op.
6.07.2017 r poz.1877

o Uchwała Nr XXXIY-264-2017 w sprawie zmiany nazry ulicy Gen.
Słoneczną w Tarnowie op, - obowiązuje. opublikowana w Dz.
6.07.2017 r poz.1876

o Uchwała Nr XXXIV-263-2017 w sprawie zmiany nazwy uticy 22
Lipcową w Tarnowie Op. - obowiązuje. Opublikowana w Dz.
6.07.2017 r poz. 1875

o Uchwała Nr XXXIY-262- 2017
zagospodarowania wsi Przywory - 2.
Op. 14.07.2017 r poz.l97l

o Uchwała Nr XXXIV-261-2017
wykonana

w sprawie zmiany uchwały dot. słuzebności dla PKP -

Zawadzkiego na
Urz. Woj. Op.

Lipca na ulicę
Urz. Woj. Op.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
- - obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj.

o Uchwała Nr XXXIY-260-20I7 w sprawie wyrażenia zgody na przedłuzenie umowy
dzierżawy - wykonana

o Uchwała Nr XXXIY-259-2017 w sprawie wyrażęnia zgody na przejęcie przez Gminę
zadań Powiatu Opolskiego - w trakcie realizacji

o Uchwała Nr XXXIV-258-20l7 w sprawie świadczeńprzyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej nauczycielom - obowiązuje. Opublikowana w Dz. lJrz. wói. Oń.
6.07.2017 r poz.1874



o Uchwała Nr XXXIY-25'7-2017 w sprawie zmiany uchwały budZetowej na rok 2017 - -
realizowana. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 12.07.2017 r poz. 1951

o Uchwała Nr XXXIY-256-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -
realizowana

o Uchwała Nr XXXIY-255-ż017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2016 - wykonana

o Uchwała Nr XXXIY-254-2017 w sprawie zatwierdzęnia sprawozdań finansowych za
rok 2016 - wykona

Ad.5
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedzi na wnioski zatwierdzone przez Radę Gminy:
z XXXIV sesji odbytej w dniu 26 czerwca2}I7 r.
Wniosek zgłoszony na Sesji pyzez Radnego Zbigniewa Bahryj: Co się dzieje z naszą wodą, czuc
posmak chloru w wodzie. Zwrócił się o sprawdzenie czemu tak się dzieje, czy ńe jest wskazane
zastosowanie inne go spo sobu uzdatniania wody.
(Odpowiedzi na wniosek udzielił Park Technologiczno-Innowacyjny w Przyworach pismem
Nr WiK.Z-06/207 z dnia 24.07.2017 )

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedzi na wnioski zatwierdzone przez Radę Gminy:
z XXXV sesji odbytej w dniu 13 lipca 2017 r.
Wniosek zgłoszony na Sesji przez Radną Ewę Szymik: W związku z zwiększeniem ruchu
samochodowego oraz apelowaniem mieszkańców o ograniczenie ruchu na Drodze Wojewódzkiej nr
423 w Przyłvorach, wystosować pismo do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o przeanalizowanie natężenia ruchu w miejscowości
Przywory.
(Odpowiedzi na wniosek udzielił Zarzqd Dróg Wojewódzkich w Opolu pismem
Nr WD.4040.6.2017 z dnia I7.07.2017 r.)

Informacja właścicielki lokali sklepowych przy ul Księdza Klimasa w Tarnowie Opolskim
przedłożyłapismo dot. sygn. Nr GTD.0003.12.2016 z dniaż4.07.2017 r., że parking przed sklepami
został utwardzony kostką brukową, W swoim piśmie właścicielka lokali zwraca się, aby zgodnie
z obietnicą Wójta, Gmina podjęła prace mające na celu wypełnienie i utwardzenie przylegającego
do parkingu pobocza drogi.

Ad.6
Podejmowanie uchwał:
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
W obecności i2 radnych uchwała Nr XXXVI1272lż017 została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie zmiany uchwaĘ budżetowej na rok 2017
W obecności 12 radnych uchwała Nr XXXVIl273l20l7 zostałapodjęta jednogłośnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXI/225l20l7 z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KąĘ
Opolskie;
W obecności l2 radnych za uchwałą Nr XXXYI127412017 głosowało 1l radnych, 1 głos
wstrzymujący.
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Ad.7
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji odbytej w dniu 26.06.2017 r.
przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytani em czy czylaóprotokół z sesji.
Radny Zbigńew Bńryj zgłosił wniosek o nieczlanie protokofu.
w obecnoś ci 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji odbytej w dniu 13.07.2017 r.
przewodniczący Rady Gminy zwrocił się z pytanięmczy czylaćprotokół z sesji.
Radny Zbigńew Bńryj zgłosił wniosek o nieczytanie protokofu
W obecności 12 radnych wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.8
INTERPELACJE RADNYCH
Radna Anna Patoła: Jak daleko są posunięte prace w budynku wielofunkcyjnym w Nakle i czy są
znane nazwiska rodzin, które będą tam mieszkały?
Prezes Sagański poinformował, że do końca 15 pńdziernika 2017 r. chcą zakończyć prace
w budyŃu.
Rudolf Urban: stwierdził, że pomysł na mieszkania socjalne w środku wsi nie był przemyślany,
MieszkańcY są negatywnie nastawieni zwłaszcza, ze tudynek został wybudowany w'czyn'ie
sPołecznYm przez mieszkańców, z którymi nikt nie konsultował się w tej sprawie.
WÓjt wYjaŚnił, że eksploatacja budynku nie była najtańrru, pi.", Óstatnie lata gmina chciała
zagosPodarowaĆ budYnęk. Natomiast nalezy się zastanowić co Ż ty^ obiektem zrobić. Chciałbym
pomóc rodzinom, których los skrzywdził.
W dalszej częŚci sesji odbyły się dyskusje dotyczące remontu Domu Kultury w przyworach,
remontu Przedszkola w Kosorowicach oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ,iamowie
Opolskim.

Ad.9
Wolne wnioski i informacje;
RadnY Andrzej Klama zgłosił wniosęk formalny o opublikowanie na stronie intemetowej gminy,w gazetce gminnej i gablotach Urzędu Gminy aktualne dane adręsowe Kół Łowieckicń óminv
Tamów Opolski i Gmin sąsiedzkich
Wniosek przyjęto j ednogłośnie.

Ad. l0
Zakończenie sesji
W związku Z Wczęrpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz.
l6:35,

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Jolanta Bioły

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban




