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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 

z trzydziestej czwartej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 25 września 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 Dawid 

3. Dyga Szymon 

4. Halupczok Krzysztof 

5. Kalla Rajmund 

6. Klama Andrzej 

7. Klimek Krystian 

8. Kobienia Alfred 

9. Patoła Anna 

10. Piechówka Bożena 

11. Pietruszka Zygmunt 

12. Schreiber Waldemar 

13. Szymik Ewa 

14. Urban Rudolf 

15. Wilk Waldemar 

Stanowi to 100% frekwencji. 

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 

Ad. 1 

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

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radny Krystian Klimek przyszedł na sesję o godz. 9:10, 

Radny Rajmund Kalla przyszedł na sesję o godz. 9:15 

Radna Anna Patoła przyszła na sesję o godz. 9:25  

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. 

1. Otwarcie XXXVII 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.   Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 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 sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Tarnów Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski; 

 Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości  Nakło; 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim; 

 Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Kosorowicach; 

 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Anny Woźnickiej  

na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski; 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji; 

9. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji odbytej w dniu 30.08.2017 r.; 

10. Interpelacje i zapytania radnych; 

11. Wolne wnioski i informacje; 

12. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o przyjęcie w porządku sesji 

projektu uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi Opolskiemu  poprzez 

udzielenie dotacji celowej. 

W obecności 15 radnych wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji po zmianach. 

W obecności 15 radnych  za przyjęciem porządku sesji głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Większością głosów porządek sesji został przyjęty. 

 

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: 

- pismo Prokuratury Rejonowej w Opolu z dnia 14 września 2017r w sprawie przesłania podjętych 

uchwał w zakresie dotyczącym kwestii warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych 

kanalizacji sanitarnej i  kanalizacji ogólnej, w kontekście uchwalenia obowiązku opłaty przyłączeniowej 

bez upoważnienia ustawowego, a w oparciu o błędne podstawy określone przepisami art. 7, 18 i art.40 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz art.4 ustawy o gospodarce komunalnej  

z dnia 20 grudnia 1996 roku. 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. informujące o podjętych 

działaniach przez ZGŚO w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku. 

- pismo mieszkańców ulicy Floriana z dnia 13 września 2017 r. z prośbą o wyremontowanie drogi oraz 

uwzględnienie inwestycji w budżecie gminy na 2018r. 

- pismo z dnia 28 sierpnia 2017r. z podpisami mieszkańców ulicy Chopina w Nakle, posesji od nr 7 do 

16 w sprawie wydysponowania funduszu na 2018 rok i na dokończenie budowy ok. 100m drogi 

Chopina (położenie kostki). 
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Ad. 4 

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

Rady 

- odbyło się spotkanie z Panem Prezydentem Miasta Opola w sprawie projektu partnerskiego na 

budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Tarnowie Opolskim. Wójt wyjaśnił, iż jest szansa na 

częściowe sfinansowanie realizacji projektu w ramach partnerstwa, jednakże brane są pod uwagę 

również inne gminy co może skutkować mniejszym dofinansowaniem. Należy wówczas rozważyć, 

możliwość remontu pozostałych dróg: Kościuszki, Kopernika szczególnie ulica Nakielska, która  

nie przebiega w faktycznej linii osi i jest bardzo niebezpieczna. Trzeba przeanalizować tematykę  

i kolejność modernizacji dróg w Tarnowie Opolskim. 

- trwa remont Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Podjęto działania, żeby przeprowadzić 

jeden konkretny, gruntowny remont: pomalować klasy, wykonać gruntowną wymianę parkietu na 

sali gimnastycznej, zakupić nowy sprzęt do stołówki szkolnej, wygospodarować nową salę dla 

dzieci klas początkujących jak również wymienić ogrodzenie i zaprojektować zieleni by autobus 

szkolny mógł bezpiecznie parkować i odstawiać dzieci pod samą szkołą; 

- Wójt Gminy podziękował prywatnemu sponsorowi, który przeznaczył dodatkowe środki na 

wykonanie szaty graficznej na nowej nawierzchni w sali gimnastycznej; 

- poinformował, że będzie zakupiony nowy serwer i oprogramowanie do Urzędu Gminy celem 

usprawnienia i poprawienia warunków pracy pracowników, jak również przeprowadzona zostanie 

modernizacja schodów w budynku Urzędu Gminy; 

- jeszcze w tym roku ma powstać projekt na budowę tężni solankowej w Tarnowie Opolskim, przy 

skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Koraszewskiego dofinansowanego przez Zakład Wapienniczy 

Lhoist S.A. w ramach Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu obejmującej zakłady  

w Polsce 

- odbyło się spotkanie w sprawie cyklicznego finansowania GKSu Skalnik. Pozyskiwane są 

również środki finansowe na przygotowanie się do Biegu Tarnowskiego. 

W dyskusji radni zwrócili się do Wójta: 

Radny Szymon Dyga: Radni nie są poważnie traktowani, wpływają projekty uchwał, które są 

publikowane a mieszkańcy pytają co dokładnie będzie robione, np. w szkole. Na komisjach nie ma 

przygotowanych materiałów w sposób prawidłowy i rzetelny.  

Wójt: Przeprosił Radnych, którzy poczuli się niedoinformowani i zdezorientowani oraz wyjaśnił,  

że pracownicy zostali już poinstruowani. 

Radny Rajmund Kalla: Czy rozmawiał Pan z Wójtem Gminy Chrząstowice na temat finansowania 

remontu boiska w Raszowej? 

Wójt: Nie rozmawiałem. Zarząd LZS miał się zobligować do tego w jaki sposób podejdą do tematu 

i kiedy zaczną się prace na boisku. Jeżeli będzie informacja o kosztach i rozpoczynających pracach 

Pan Wójt Ciecior dofinansuje zadanie.  

Radna Ewa Szymik zapytała Wójta czy Projektant poniesie jakieś konsekwencje w związku  

z dodatkowymi pracami w projekcie na termomodernizację szkoły? 

Wójt w swej odpowiedzi poinformował, że analizuje z Mecenasem tę sprawę oraz wyjaśnia,  

że jeżeli nawet projektant by przyjął te czynności, które miałyby być wykonane, to mieścilibyśmy 

się  w tych samych kwotach co teraz. Należy wykonać te prace, które są do zrobienia. Wyjaśnił, że 

prawo zamówień publicznych nie daje nam możliwości wyboru projektanta lecz oferty z najniższą 

ceną. Wspomniał, że Gmina Tarnów Opolski była na I miejscu z pośród wszystkich Gmin 

Aglomeracji Opolskiej za projekt na termomodernizację szkoły w Tarnowie Opolskim, którym 

koordynatorem była Pani Maria Bochańska. Wójt podziękował całemu zespołowi, pod 

przewodnictwem Pani Magdaleny Chudowskiej za bardzo dobrą współpracę i zrealizowanie tego 

projektu. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Radcy Prawnemu, który poinformował, że priorytetem 

w tej chwili jest zakończenie tego projektu, natomiast po jego zakończeniu będą podjęte działania. 

Sprawa nie zostanie bez rozpatrzenia. 



 4 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 

uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI sesji w dniu 30 sierpnia 2017 r: 

 Uchwała Nr XXXVI-272-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 

realizowana 

 Uchwała Nr XXXVI-273-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 –  
Obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 04.09.2017 r  poz. 2253 

 Uchwała Nr XXXVI-274-2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski nr 

XXXI/225/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie - została przekazana do organu 

nadzoru: Wojewody Opolskiego oraz przesłana do WSA w Opolu 

 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Realizacja wniosków  z XXXVI sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 r. 

 

Radny Andrzej Klama zgłosił wniosek formalny o opublikowanie na stronie internetowej gminy, 

w gazetce gminnej i gablotach Urzędu Gminy aktualne dane adresowe Kół Łowieckich Gminy 

Tarnów Opolski i Gmin sąsiedzkich. 

Odpowiedzi udzieliła Pani A. Sekula informując,  że  na stronie internetowej urzędu gminy  

w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW w podstronie ROLNICTWO przygotowano informację na 

temat obwodów łowieckich funkcjonujących na terenie gminy i kół dzierżawiących poszczególne 

obwody wraz z mapą obrazującą teren danego obwodu. Ponadto wystosowano pisma i e-maile  

z urzędu do Kół Łowieckich (na terenie naszej gminy i gmin sąsiednich) z prośbą  

o przedstawienie aktualnych danych wraz z kontaktem telefonicznym osoby zajmującej się 

szacowaniem szkód w uprawach rolnych. Po uzyskaniu kompletnych danych informacje te 

zostaną niezwłocznie zaktualizowane. 

 

Ad. 6 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje nie wniosły uwag do sprawozdania. 

 

Ad. 7 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 przeciw, 2 wstrzymało się 

od głosu. Większością głosów uchwała nr XXXVII/275/2017 została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji stałych Rady Gminy: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

Komisja Oświaty i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Komisja Finansowa  nie wyraziła opinii. 

Podczas analizy w/w projektu uchwały (pozycji 24) Radny Zbigniew Bahryj wysunął WNIOSEK  

o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych kwoty 30.000zł  na budowę ścieżki pieszo-rowerowej  

pomiędzy miejscowościami Tarnów Opolski a Nakło i zmniejszenie o kwotę 30.000zł na zadaniu 

budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miedziana –Kosorowice. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 5 przeciw, 3 wstrzymało się 

od głosu.  

Większością głosów wniosek został przyjęty. 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13772/uchwala-nr-xxxv-269-2017-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/13770/uchwala-nr-xxxv-270-2017-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-rok-2017.pdf
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (po zmianach) 

 

42 600 60016 

Przebudowa   

skrzyżowania drogi 

gminnej ul. Św. 

Marcina do drogi 

powiatowej Nr 1712 w 

Tarnowie Opolskim 

15 000,00 

Poprawa stanu 

technicznego 

i bezpieczeństwa 

na drogach 

W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

43 921 92195 

Budowa parkingu 

przed budynkiem 

wielofunkcyjnym w 

Nakle 

12 500,00  

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

gminy 

W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się 

od głosu. 

44 600 60016 

Program funkcjonalno-

użytkowy budowy 

ścieżki pieszo-

rowerowej pomiędzy 

miejscowościami 

Tarnów Op. a Nakło 

30 000,00  

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

gminy 

W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 przeciw, 2 wstrzymał się 

od głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały (po zmianach) 

W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 przeciw, 1 wstrzymał się 

od głosu. Większością głosów uchwała nr XXXVII/276/2017 została podjęta.  

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Tarnów Opolski do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/277/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości  Nakło 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/278/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/279/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Kosorowicach 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/280/2017 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Anny Woźnickiej na działalność Wójta 

Gminy Tarnów Opolski 
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/281/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi Opolskiemu  poprzez 

udzielenie dotacji celowej 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała nr XXXVII/282/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8 

Sprawozdanie z działalności komisji 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na 

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

oraz przyjęła bez uwag  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. 

Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 17/2017 pod obrady Rady Gminy o wypoziomowanie 

wszystkich włazów studzienek kanalizacyjnych na ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim (droga 

powiatowa).Radny Krzysztof Halupczok poinformował, że Komisja Rolnictwa również wysunęła 

taki wniosek. Radny Zygmunt Pietruszka wycofał WNIOSEK Nr 17/2017. 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu  

21 września br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja omówiła sprawy z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz inwestycji  

i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski. W posiedzeniu uczestniczyli 

zaproszeni Sołtysi, natomiast ze względu na chorobę  nie uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Pan Jacek Dziatkiewicz. Sołtysi przedstawili potrzeby związane  

z powyższą tematyką a Komisja wysunęła  WNIOSEK Nr 31/2017 o zwrócenie się do Zarządu 

Dróg Powiatowych o wykonanie następujących prac w poszczególnych Sołectwach: 

Nakło: 

1)   wykonać wyrównanie poboczy na drodze powiatowej  z Nakła do Raszowej; 

2) w związku z systematycznym podwyższaniem poziomu wody po opadach deszczu, 

wyremontować  skrzyżowanie ulicy Tarnowskiej z Ligonia i części ulicy Tarnowskiej obok 

przepompowni ścieków, 

Tarnów Opolski : 

1)  usunąć częściowo suche drzewo przy ul. Dworcowej przy wjeździe na parking sklepu Tomi 

Markt oraz przed skrzyżowaniem ulic Nakielskiej, Słonecznej i Cmentarnej; 

2)  wyrównanie części gruntowej ulicy Powstańców Śląskich; 

3)  udrożnienie kanalizacji burzowej na ulicy Dworcowej; 

4)  wyrównanie do wysokości powierzchni asfaltu włazów studzienek kanalizacyjnych  na drodze 

powiatowej ulicy Ks.Klimasa. 

Kosorowice:  

1) naprawa skrzyżowania na drodze powiatowej z Kosorowic w stronę Kamienia Śląskiego 

     z drogą betonową (wyjazd z magazynów materiałów wybuchowych Lhoist); 

2) naprawa, w ramach gwarancji, części drogi powiatowej 1712 O obok posesji nr 52  

     (po opadach deszczu są duże kałuże); 

3)  naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Opolskiej ze Stawową w Kosorowicach. 

Miedziana: 

1) przegląd drzew wzdłuż ulicy Wiejskiej, wyciąć drzewa, które stwarzają zagrożenia dla 

użytkowników drogi; 

2) w związku z systematycznym podwyższaniem poziomu wody po opadach deszczu wykonać 

naprawę skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Łowiecką. 



 7 

Przywory: 

1)  wykonanie wymiany dalszej części nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1712 O od 

boiska sportowego w Przyworach do ulicy Krapkowickiej, 

2)  usunięcie ściętych krzewów przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Tarnowską, 

Raszowa: 

1) wykonanie dalszej budowy chodnika w Raszowej 

Kąty Opolskie: 

1) wyczyszczenie, udrożnienie studzienki chłonnej na wysokości budynku nr 17 na ulicy   

Kościelnej w Kątach Opolskich. 

2) sprawdzenie szerokości pobocza na ulicy Szerokiej (działka nr 121 obręb Kąty Opolskie 

 stanowiąca drogę powiatową – w stronę łączenia z drogą powiatu  Krapkowickiego). Pobocza są 

zaorywane przez rolników. W kwestii wyjaśnienia jakiej szerokości pobocze winno być na 

przedmiotowej ulicy? 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku nr 31/2017  głosowało 15 radnych 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

WNIOSEK Nr 32/2017    przesłać Wniosek NR 31/2017 do wiadomości Starosty Powiatowego 

Pana Henryka Lakwy i Rady Powiatu Opolskiego, natomiast odpowiedzi na wnioski Sołtysów 

przesłać do ich wiadomości. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

WNIOSEK 33/2017 o przedłożenie Radnym na maila dokumentacji projektowej budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 21.09.2017 zapoznała się również z pismem Radnego Powiatu 

Opolskiego Pana Jana Karpa w sprawie zbilansowania funkcjonowania spółek wodnych  

i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w gminach powiatu opolskiego. 

Komisja nie wysunęła wniosków ze względu na brak istniejących spółek wodnych w Gminie 

Tarnów Opolski. Wszelkie prace melioracyjne są zlecane przez Gminę. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 21 września br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy. Komisja nie wyraziła opinii do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2017.Przyjęła bez uwag  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I 

półrocze 2017 r. 

Komisja  przeanalizowała wniosek LZSu Unia Raszowa – Daniec na podstawie kosztorysu z dnia 

20.09.2017r. Informacji na temat działalności LZS udzielili zaproszeni  przedstawiciele Klubu 

przedstawiając zakres potrzeb i wydatków do realizacji dalszej modernizacji boiska. Uzyskano 

informację z Gminy Chrząstowice o współpracy w tym przedsięwzięciu. 

Ustalono, że oferty na modernizację boiska  zostaną  przekazane Przewodniczącym Komisji oraz 

Wójtowi Gminy. 

Komisja analizując projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,  na 

podstawie punktu 11 i 38 w planie zadań inwestycyjnych na rok 2017 wysunęła WNIOSEK Nr 

27/2017 o przedstawienie kosztorysu i zakresu dodatkowych prac związanych  

z termomodernizacją budynku szkoły w Tarnowie Opolskim oraz podanie rodzaju sprzętu 

AGD, który ma być zakupiony do stołówki szkolnej. Informację proszę przekazać wszystkim 

Radnym na sesji 25 września br. 

Wniosek nr 27/2017 został zrealizowany bez głosowania. 
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Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 15 września  2017r  dokonała kontroli w zakresie 

skargi Pani Anny Woźnickiej oraz zapoznała się z dokumentami związanymi ze sprawą, w tym  

z pismem nr 1/2017/Tarnów Opolski przedsiębiorcy Gison Sp. z o. o. z/s w Krakowie, który 

świadczy na rzecz Gminy Tarnów Opolski usługi informatyczne w zakresie infrastruktury 

informacji przestrzennej. Komisja oceniła, że złożona skarga jest bezzasadna. 

 

Ad. 9 

Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji odbytej w dniu 30.08.2017 r. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy czytać protokół z poprzedniej sesji radny Zbigniew 

Bahryj zgłosił wniosek o nieczytanie go. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

Większością głosów protokół nr XXXVI/2017 został przyjęty. 

 

Ad. 10 

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 

-Radny  Rudolf  Urban zapytał Wójta czy, w związku z przygotowaniami do budżetu, wnioski 

mieszkańców są już brane pod uwagę? Wójt odpowiedział, że zawsze. 

-Radny  Rudolf  Urban wnioskuje, by pracownik merytoryczny Referatu Gospodarki Terenowej  

i Inwestycji znalazł alternatywne i tańsze rozwiązanie na utwardzanie dróg gruntowych lub na których 

wykonano konserwację.  

Wójt wyjaśnił, że żaden konstruktor nie zgodzi się na to, żeby zaprojektować drogę bez odpowiedniej 

grubości podbudowy. Nie możemy planować dróg z nawierzchnią stałą bez podbudowy. 

-Radny Rudolf Urban wnioskuje o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad w Opolu z żądaniem o natychmiastowe przywrócenie przystanków autobusowych  

w Centrum Wsi Nakło  na swoje dotychczasowe miejsca. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

-Radny Waldemar Wilk  wnioskuje  o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego  

o przywrócenie rowu melioracyjnego przy ulicy Konwalii w Walidrogach do stanu pierwotnego. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

-Radny Andrzej Klama wnioskuje o udrożnienie rur odprowadzających wodę deszczową na ulicach 

Dworcowej, Kopernika i Torowej w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

-Radny Andrzej Klama zapytał Wójta czy będzie podwyżka za odpady? 

Wójt odpowiedział, że nie będzie podwyżki w 2018 roku. 

- Radny Alfred Kobienia zwrócił się do Wójta z wnioskiem  o zamontowanie studzienki chłonnej na 

ulicy Łowieckiej w Miedzianej. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

- Radny Krystian Klimek powiedział, że drogi wysypywane kamieniem wyglądają gorzej niż 

wcześniej jak w Nakle czy w Tarnowie Opolskim. 

Wójt wyjaśnił, że granulacja kamienia musi być odpowiednia, będziemy rezygnować z wysypywania 

drogi kamieniem ponieważ budzi to kontrowersje. Najlepiej byłoby wykonać to w maju lub czerwcu 

frezowiną. 

- Radna Ewa Szymik zwróciła się z zapytaniem do Wójta o remont Domu Kultury w Przyworach? 
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Wójt udzielił odpowiedzi, że na chwilę obecną jesteśmy zaabsorbowani remontami, myślę, że po 

zakończeniu remontu w szkole w Tarnowie Opolskim zajmiemy się Domem Kultury w Przyworach. 

 

Ad. 11 

Zakończenie sesji 

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

11:45. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły     

         Przewodniczący Rady Gminy 

                /-/ Rudolf Urban 

 

 


