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PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2017 

z trzydziestej ósmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 30 października 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. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

4. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radny Dawid Dyga przyszedł na sesję o godz. 9:10 

Radny Zbigniew Bahryj przyszedł na sesję o godz. 9:30 

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji: 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXVIII 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.   Podejmowanie uchwał: 

 Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski; 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 



 2 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Kątach Opolskich; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

w Nakle; 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim  

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

7. Informacja na temat prac Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w miesiącu  

październiku  2017 r. 

8.  Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji odbytej w dniu 25.09.2017 r.; 

9.  Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

11. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 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: 

- pismo Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim z dnia 27.10.2017 r. przekazujące 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnów Opolski za rok szkolny 2016/2017.  

w/w informacja zostanie przekazana na maile Radnych w dniu 30.10.2017 r., 

- Podziękowania Dyrektor PSP w Kątach Opolskich Pani Joanny Migoń dla Rady Gminy Tarnów 

Opolski za dbałość o wysoki poziom funkcjonowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy 

oraz wsparcie finansowe, 

- informacja Wójta Gminy o złożonych przez radnych w terminie oświadczeniach majątkowych,  

w których nie stwierdzono nieprawidłowości, 

- pismo Wojewody Opolskiego Nr PN.I.414.1.158.2017.PJ z dnia 18.10.2017 r. dotyczące wyników 

analizy złożonych oświadczeń majątkowych Pana Krzysztofa Mutz – Wójta Gminy Tarnów Opolski 

oraz Pana Rudolfa Urbana – Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski, 

- informację Urzędu Skarbowego  w Brzegu z dnia 16.10.2017 r. dotyczącego wyników analizy 

złożonego oświadczenia majątkowego Pana Dariusza Galla – Dyrektora Publicznego Gimnazjum  

w Tarnowie Opolskim, 

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 października 2017 r., które opiniuje 

pozytywnie przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, 

- Pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych  w Opolu dotyczące prośby o obniżenie  

przynajmniej o 10% podatku od środków transportowych. Wniosek zostanie przenalizowany  

w listopadzie podczas omawiania stawek podatkowych na 2018 rok, 
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- wniosek Zarządu Klubu Sportowego  Unia Raszowa Daniec o dofinansowanie modernizacji  

i systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Raszowej oraz o ujęcie i zapewnienie  

w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na w/w inwestycję, 

- pismo Sołtysa wsi Raszowa z dnia 17.10.2010 r. o ujęciu w budżecie gminy na  2018 rok zadań 

inwestycyjnych wymienionych w piśmie oraz wykaz przyznanych środków do dyspozycji sołectwa na 

2018 rok, 

- pismo Pana Krystiana Anioła z Tarnowa Opolskiego z dnia 12.10.2017 r. dotyczącego zmiany 

szerokości drogi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ul. Słonecznej  

w Tarnowie Opolskim. Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek został przekazany 

Przewodniczącym Komisji z którego wynika, żeby zgodnie w myśl planu przestrzennego droga nie była 

poszerzana. Głos zabrał Radny Halupczok, który wyjaśnił, że ulica Słoneczna jest 12 metrowa a 

miejscami 16 metrowa i ma pozostać tak jak jest. Przewodniczący Rady pozostawił wniosek do wglądu 

osobom zainteresowanym. Rada Gminy nie zajęła stanowiska w sprawie jednakże wniosek zostanie 

ponownie rozpatrzony na etapie opracowywanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, 

- pismo Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej w Poznaniu w sprawie badań bezpieczeństwa finansów 

samorządowych z prośbą o wypełnienie ankiety, która została przesłana radnym na skrzynki mailowe. 

- pismo Pani Anny Kalinowska Majcher z Nakła z dnia 08.10.2017 o uwzględnienie w planie 

budżetowym w 2018 roku remontu nawierzchni na ulicy Nowej w Nakle. 

- pismo Pana Marcina Wójcik z ponowną prośbą o przeznaczenie środków z budżetu gminy na 

wykonanie oświetlenia ulicznego w Nakle przy ulicy Kani nr 40-44; 

W sesji uczestniczyli mieszkańcy Nakła, których przywitał Przewodniczący Rady, po czym oddał głos 

Sołtysowi. Pan Rafał Zmuda przedstawił potrzeby mieszkańców w sprawie remontu ulic i prosi  

o konkretną deklarację w jakim terminie będą one remontowane. Wójt Gminy wyjaśnił, że jest organem 

wykonawczym i że jako Gmina Tarnów Opolski stara się wykorzystywać i pozyskiwać wszelkie środki 

finansowe. Wspomniał, że Gmina Tarnów Opolski znalazła się w pierwszej dziesiątce Gmin 

Województwa Opolskiego, które pozyskały najwięcej środków unijnych. Rozumie potrzebę 

mieszkańców i prosi o kierowanie pytania do Rady Gminy.  

Po wyczerpującej dyskusji, w której głos zabrali: mieszkańcy Nakła, Sołtys, Radny Pietruszka, Radny 

Halupczok i Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że na tą chwilę nie zadeklaruje 

żadnego terminu wykonania remontu dróg w Nakle, natomiast proponuje spotkanie z mieszkańcami 

gdy będzie projekt budżetu na 2018 rok. 

Mieszkaniec Nakła zgłosił, iż na ulicy J. Kani jest ogromna dziura i prosi o interwencję w tej 

sprawie. 

 

Ad. 4 

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

Rady 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami: 

- kończy się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim; 

- będą przekazane środki finansowe na oznakowany samochód dla policji (naszych dzielnicowych); 

- przystępujemy do remontu Domu Kultury w Przyworach; 

- poinformował, że Pani Barbara Mruk – dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim 

przeszła na emeryturę a jej obowiązki przejęła p.o. dyr. Pani Monika Silarska; 

- Wójt podziękował Prezesowi W. Sagańskiemu i Pani M. Bochańskiej za zaangażowanie przy 

remoncie PSP w Tarnowie Opolskim. 

Głos zabrał Radny Rajmund Kalla i zaproponował by przyjąć pewną kwotę na remonty dróg  

w sołectwach, a Rada Sołecka zadecyduje, które drogi w pierwszej kolejności będą ujęte. 

Radny Szymon Dyga potwierdził propozycję. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 

uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVII sesji w dniu 25 września 2017 r: 

 Uchwała Nr XXXVII/275/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - 

realizowana 

 Uchwała Nr XXXVII/276/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017- 

Obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 11.10.2017 r.  poz. 2527 

 Uchwała Nr XXXVII/277/2017 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–  Obowiązuje. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Op. 02.10.2017 r.  poz. 2382 

 Uchwała Nr XXXVII/278/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości w miejscowości  Nakło – w realizacji 

 Uchwała Nr XXXVII/279/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości w Tarnowie Opolskim – w realizacji 

 Uchwała Nr XXXVII/280/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Kosorowicach – w realizacji 

 Uchwała Nr XXXVII/281/2017 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Anny 

Woźnickiej na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski –  przekazana do Wojewody 

Opolskiego i Skarżącej 

 Uchwała Nr XXXVII/282/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej - w realizacji 

 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Realizacja wniosków  z XXXVII sesji odbytej w dniu 25 września 2017 r. 

WNIOSEK Nr 31/2017 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  

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 z Stawową w Kosorowicach. 

Miedziana: 

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

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

naprawę skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Łowiecką. 

Przywory: 

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

 

Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Nr GTD.0003.4.2017 z dnia 

03.10.2017 r. 

W sprawie wycinki drzew w Tarnowie Op. i Miedzianej uprzejmie poinformowano, że: 

-po przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych Panem 

Markiem Kozieł w dniu 5.10.2017 r. stwierdzono, że drzewo z gatunku lipa drobnolistna rosnąca 

przy wjeździe na parking do sklepu Tomi Markt zostanie ujęta do wycinki w planie wyrębu drzew 

2018 r. 

- natomiast drzewo z gat. lipa rosnąca na skrzyżowaniu dróg ul. Słonecznej, Nakielskiej  

i Cmentarnej jest w dobrym stanie zdrowotnym , usytuowana jest około 20 m od skrzyżowania i 

obecnie nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zaleca się jego obserwacje i pielęgnację 

poprzez przycięcie konarów. 

- w miejscowości Miedziana systematycznie dokonywana jest selekcja drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i mienia 

 

WNIOSEK Nr 32/2017  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska: 

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. Wniosek przekazano pismem OR.2011.26.2017 

 

WNIOSEK 33/2017 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  

o przedłożenie Radnym na maila dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

wzdłuż Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. poinformowano, że 

- dnia 25.09.2017 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w zadaniach inwestycyjnych na 

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy 

Ks. Klimasa na odcinku od ul. Nakielskiej do drogi krajowej 94 w Tarnowie Opolskim; 

- umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana dnia 12.10.2017 r. z Panem 

Marcinem Galbierz  „Inntest” Usługi w Budownictwie Krapkowice; 

- termin wykonania powyższego opracowania został ustalony na dzień 15.12.2017 r. 

 

 

Interpelacje i wnioski wysunięte na XXXVII sesji w dniu 25.09.2017 

-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. Informację przekazano Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Terenowej i Inwestycji w dniu 2 października 2017r. 
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-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 miejscowości Nakło  na swoje dotychczasowe miejsca.  W piśmie Nr O.Op.Z-

2.4070.75.2017.1.pk z dnia 23.10.2017 GDDKiA w Opolu informuje, że poprzednia lokalizacja 

przystanku autobusowego zagrażała bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Istniejący pas 

jezdni w poprzedniej lokalizacji nie miał odpowiedniej szerokości, zapewniającej bezpieczne 

zatrzymywanie się autobusu. Nowa lokalizacja przystanku została przewidziana za przejściem dla 

pieszych, w miejscu gdzie autobus ma możliwość zatrzymania się poza jezdnią. Przedmiotowa 

organizacja ruchu została zatwierdzona i wprowadzona. 

 

-Radny Waldemar Wilk  wnioskuje  o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego  

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

Dnia 25 kwietnia 2017 r. zostało wystosowane pismo do Starosty w sprawie niedrożności rowu 

melioracyjnego nr R-186 w miejscowości Walidrogi (przy ul. Konwalii) z prośbą o zmobilizowanie 

właścicieli prywatnych rowów melioracyjnych do ich wyczyszczenia lub odtworzenia.  

Z przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem Starostwa ustalono, że zostały wystosowane pisma do 

właścicieli z prośbą o konserwację rowu w terminie do 31 października 2017 r. 

 

-Radny Andrzej Klama wnioskuje o udrożnienie rur odprowadzających wodę deszczową  

na ulicach Dworcowej, Kopernika i Torowej w Tarnowie Opolskim. Interpelacja została 

przekazana  do realizacji  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Udrożnienie w drogach Kopernika  

i Torowej może zostać wykonane w kolejnym roku budżetowym. 

 

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

na ulicy Łowieckiej w Miedzianej. Informuję, iż przedmiotowe zadanie zostanie wykonane  

w przyszłym roku budżetowym w związku z brakiem środków finansowych w 2017 r. 

 

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/283/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/284/2017 została podjęta jednogłośnie. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji stałych Rady Gminy: 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.  

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/285/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/286/2017 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Kątach Opolskich 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/287/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

w Nakle 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/288/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/289/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XXXVIII/290/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 

Informacja na temat prac Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w miesiącu 

październiku 2017 r. 

 

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

posiedzeniu w dniu 25 października br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady 

Gminy.  

Komisja w dniu 20 października 2017w składzie: Zygmunt Pietruszka, Ewa Szymik i Rajmund 

Kalla r. złożyła wizytę w Łubniańskim Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej  

oraz  Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu w celu zapoznania się w tamtejszej Gminie  

z działalnością w/w placówek. Dyrektor  Krystian Czech, który jest zarządcą w/w obiektów 

oprowadzał przedstawiając pracowników, pracownie oraz program działania Ośrodka tj.  

organizację zajęć: tanecznych, plastycznych, muzycznych, edukacyjnych, kulinarnych  

i teatralnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. W budynku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, 

która wspólnie z Łubniańskim Ośrodkiem organizuje wiele wydarzeń, imprez czy konkursów. 

Komisja nie wysunęła wniosków. 

 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 

października br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja wysunęła  WNIOSEK Nr  34/2017 o zmianę treści napisu na witaczu z „Gmina Tarnów 

Opolski Witamy” na „Tarnów Opolski Witamy” umieszczonego na wjeździe do miejscowości 

Tarnów Opolski od strony drogi krajowej. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 3 przeciw, 4 głosy 

wstrzymujące. 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 
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Komisja zwróciła się do Pani Sylwii Harasimczuk  - inspektora ds. dróg w Urzędzie Gminy  

o informację w sprawie organizacji ruchu przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej  

w miejscowości Tarnów Op., przy ul. Klimasa, powodach zamknięcia drogi powiatowej,  podania 

terminu przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu oraz zaprzestania korzystania  

z objazdu przez drogę Św. Marcina. Pani Sylwia Harasimczuk poinformowała, że dokumentacja 

organizacji ruchu jest w posiadaniu Starostwa Powiatowego, natomiast skontaktuje się  

z wykonawcą i przygotuje informację celem przedstawienia stanowiska na Sesji Rady Gminy  

w dniu 30 października 2017 r. 

Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR w Opolu poinformował, że chwilowe zamknięcie ruchu  

w ciągu ul. Klimasa i wprowadzenie objazdu częścią ul. Św. Marcina spowodowane było awarią 

sieci wodociągowej i koniecznością jej usunięcia. Za powstałe utrudnienia Zakład przeprasza 

wszystkich mieszkańców oraz użytkowników ul. Klimasa i ul. Św. Marcina w Tarnowie Op. 

 

Ponadto Komisja dyskutowała z Panią Anną Seklula – inspektorem ds. ochrony środowiska na 

temat spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania, po czym komisja wysunęła 

WNIOSEK NR 35/2017 o rozważenie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli na terenie Gminy 

Tarnów Opolski mającej na celu sprawdzenie jakości spalanego paliwa grzewczego używanego 

przez mieszkańców. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

WNIOSEK NR 36/2017  umieszczenie informacji w Gazetce Gminnej o przeprowadzeniu 

wyrywkowych kontrolach na terenie Gminy Tarnów Opolski mających na celu sprawdzenie jakości 

spalanego paliwa grzewczego używanego przez mieszkańców. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 26 października br. dokonała analizy projektów uchwał 

pod obrady Rady Gminy  

Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 28/2017 aby zwrócić się do Posterunku Energetycznego Tauron 

Dystrybucja w Opolu o przycięcie gałęzi przy i na niezamieszkałej posesji  

w miejscowości Walidrogi ulica Opolska 62 i 6. 

WNIOSEK 29/2017 zastanowić się nad dwoma punktami do zbiórki odpadów BIO na terenie 

gminy Tarnów Opolski. 

 

Ad. 9 

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji odbytej w dniu 25.09.2017 r. 

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

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 XXXVII/2017 został przyjęty. 

 

Ad. 10 

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 

Wniosek Radnego Zygmunta Pietruszki o opracowanie nowego regulaminu targowiska w Tarnowie 

Opolskim 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
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Radny Rudolf Urban wnioskuje o wystosowanie pisma do GDDKiA w Opolu o znalezienie innej 

bezpiecznej lokalizacji przystanku PKS w Nakle -w stronę Opola, które spełniałoby wszelkie wymogi 

prawne z możliwością ustawienia zadaszenia oraz wcześniejszymi konsultacjami z Urzędem Gminy  

w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Radny Waldemar Wilk wnioskuje do GDDKiA w Opolu o naprawę barierek i chodnika  

w Walidrogach pomiędzy nr 4 i 6a przy ulicy Opolskiej. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Radny Andrzej Klama wnioskuje o rozważenie stworzenia zmian w planie organizacji ruchu przy 

skrzyżowaniu ul. Św. Marcina z ul. Nakielską z powodu parkujących w tym miejscu samochodów.  

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Radny Zbigniew Bahryj interpelacja o wzmożenie policyjnych patroli na terenie Tarnowa Opolskiego 

w okolicy lasu, u zbiegu ulicy Celnej i ulicy Słonecznikowej. 

 

Radny Rudolf Urban interpelacja o zabezpieczenie dziury na ulicy Jakuba Kani w Nakle. 

 

Ad. 11 

Zakończenie sesji 

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

11:20 

 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała: Jolanta Bioły 

         Przewodniczący Rady Gminy 

           /-/ 

          Rudolf Urban 

 

 


