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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2017 

z trzydziestej dziewiątej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 27 listopada 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. Pietruszka Zygmunt 

11. Szymik Ewa 

12. Urban Rudolf 

13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 86% frekwencji. 

Nieobecni: Piechówka Bożena: obecność usprawiedliwiona  

      Waldemar Schreiber: obecność usprawiedliwiony 

Radny Zbigniew Bahryj opuścił salę o godz.10:15 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 

2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta Gminy 

3. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

4. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 

5. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 

 

Ad. 1 

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

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad. 2 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie XXXIX 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych; 
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 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski; 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii; 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.; 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości Kąty Opolskie; 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których 

Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym; 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2018 roku”. 

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji; 

8. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji odbytej w dniu 30.10.2017 r.; 

9. Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

11. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku obrad sesji: 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej 

na okres 3 lat, 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ujęcie w porządku w/w projektu. 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

- projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ujęcie w porządku w/w projektu. 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

- projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ujęcie w porządku w/w projektu. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

Kolejny wniosek Przewodniczącego Rady Gminy ujęcie w porządku sesji: 

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za rok 

szkolny 2016/2017. 

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

W obecności 13 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący przywitał mieszkańców Osiedla „Kwiatowego” w Tarnowie Opolskim, którzy 

uczestniczyli w sesji. Przedstawiciel osiedla zgłosił potrzebę poprawy nawierzchni ulicy Fiołkowej, 

Słonecznikowej, Wrzosowej. Podczas omawiania poruszył również zagadnienia związane  

z niebezpieczeństwem jakie napotykają mieszkańcy na w/w drogach. Po wyczerpującej wypowiedzi 
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przedstawiciel podkreślił, że w budżecie gminy znajdują się środki m.in. na tężnię czy monitoring,  

a potrzeby inwestycyjne są inne. 

W dyskusji udział wzięli Radny Rajmund Kalla, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, 

Krzysztof Halupczok i Przewodniczący Rady Gminy. Radni podkreślili, że  

w każdej miejscowości są drogi wymagające remontu, a zwłaszcza te przy których mieszkają ludzie 

starsi i płacą podatki od wielu lat. Należy spojrzeć obiektywnie, przecież gmina ciągle się rozwija, 

standard zmienia się na lepsze.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek mieszkańców Osiedla Kwiatowego  

w Tarnowie Opolskim zostanie uwzględniony przy dyskusji na temat ustalania budżetu gminy na 2018 

rok. Po dyskusji w powyższej sprawie mieszkańcy opuścili salę obrad. 

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: 

- Zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na Konferencję  w dniu 1.12.2017 r. 

pt. „Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego dobre praktyki, wyzwania, tradycja”, 

- Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych. 

Poinformował, że działając na podstawie art. 24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym w wyniku analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych wg 

stanu na dzień 31.12.2016 r. wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie  

i w komplecie. 

- informacje urzędów skarbowych dotyczące wyników analiz złożonych oświadczeń majątkowych: 

1) Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27.10.2017 r. odnośnie terminowego 

złożenia  i stwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym Pani Małgorzaty Cybulskiej 

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach; 

2) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30.10.2017 r. odnośnie oświadczeń  

majątkowych złożonych przez radnych oraz kadrę kierowniczą Urzędu Gminy i jednostek gminy 

rozliczających podatek w tym Urzędzie z wyszczególnieniem u niektórych osób nieprawidłowości  

w oświadczeniu; 

3) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 27.10.2017 r. odnośnie oświadczenia 

Pani Gabrieli Gmernickiej Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tarnowie Opolskim, które złożone 

zostało w ustawowym terminie i nie zawiera nieprawidłowości; 

4) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 26.10.2017 r. odnośnie oświadczenia Pani 

Kariny Cebula-Gajowy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim, które 

złożone zostało w ustawowym terminie i nie zawiera nieprawidłowości; 

- pismo Ministerstwa Cyfryzacji z Warszawy z dnia 5.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia 3 naboru  

wniosków o dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z prośbą o rozpowszechnienie pisma pośród Radnych. 

- pismo Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 15.11.2017 r. o zorganizowanie 

spotkania z Radą Gminy w sprawie gminnej sieci szkół, 

- pismo Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Op. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej  z Miastem Beerse w północno-wschodniej Belgii. 

- Pismo Pana Krzysztofa Hruzik z Kosorowic z dnia 10.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia środków 

pieniężnych na wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej w Kosorowicach.  

- Wniosek Rady Sołeckiej w Miedzianej o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 rok na remont 

dachu świetlicy, przeniesienie przewodów energetycznych wiszących nad placem zabaw oraz 

utwardzenie ulic Poziomkowej i Sosnowej w Miedzianej. Głos w tej sprawie zabrał Radny Alfred 

Kobienia, który przychyla się do pisma Pani Sołtys. 

Wójt Gminy uważa, że obiekty w Miedzianej i Kosorowicach należy wyremontować i może uda się 

zrealizować inwestycję w przyszłym roku. 

- pismo Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 15.11.2017 r. w sprawie zorganizowania 

spotkania z Radą Gminy i uzyskania informacji dotyczącej gminnej sieci szkół na podstawie ustawy  
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o dostępie do informacji publicznej; Przewodniczący przedstawił odpowiedź na pismo Nr 

OR.0004.46.2017  z dnia 23.11.2017 r. 

- pismo Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16.11.2017 r.  

o wykazanie, w trybie informacji publicznej, argumentów za decyzją Rady Gminy o niewłączeniu 

Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie 

Opolskim. Przewodniczący przedstawił odpowiedź na pismo Nr OR.0004.47.2017 z dnia 23.11.2017, 

- pismo Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 22.11.2017 w sprawie udzielenia 

informacji publicznej dot. uzasadnienia decyzji Rady Gminy o niewłączeniu gimnazjum do PSP  

w Tarnowie Opolskim przy jednoczesnym włączeniu gimnazjum w Przyworach do PSP w Kątach  

Opolskich. Przewodniczący przedstawił odpowiedź na pismo Nr OR.0004.46.2017  z dnia 27.11.2017, 

- pismo Wojewody Opolskiego z dnia 31.10.2017 r. przekazujące skargę na bezczynność Wójta Gminy 

w sprawie braku odpowiedzi na skargę na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej złożoną przez Pana G.P z Tarnowa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował skarżącego pismem nr OR.1510.4.2017, że załatwienie sprawy nastąpi do dnia  

31 stycznia 2018 r., 

- 15 listopada br. wpłynął projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok, który został przekazany 

Radnym na maile tego samego dnia. 

 

Ad. 4 

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

Rady 

Wójt przywitał  I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Rafała 

Drozdowskiego, który podziękował za bardzo dobrą współpracę z samorządem gminnym. 

Poinformował, że od stycznia 2018 roku w Tarnowie Opolskim będzie funkcjonował na stałe rewir 

dzielnicowy, służbę będzie pełniło 5 policjantów w systemie zmianowym. Koszty utrzymania 

rocznego posterunku ponoszone przez Policję są wysokie, stąd wniosek Komendanta  

o dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych. Wójt przychylił się do prośby Komendanta 

i zwrócił się do Radnych z prośbą o zaakceptowanie dofinansowania. Podkreślił, że sytuacja  

w naszej gminie się zmieni, gdy będzie stała obsada policyjna. 

Głos zabrał Radny Zygmunt Pietruszka pytając co z środkami, które przekazano na zakup 

samochodu nieoznakowanego? Komendant poinformował,  że samochód był sponsorowany przez 

kilka jednostek samorządu terytorialnego. W dyskusji głos zabrali: Alfred Kobienia, Krystian 

Klimek, Szymon Dyga oraz Wójt, który również omówił temat monitoringu w naszej gminie. 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami: 

- W związku z budową ronda, nieunikniona będzie wycinka kilku drzew. Ścieżka pieszo-rowerowa 

poprowadzona będzie w pasie drogowym poza dębami. Niestety wszystkich drzew nie da się 

uratować. W przyszłym roku planowane są nasadzenia drzew. 

- Chciałbym, żeby przy pomocy strażaków z Tarnowa Opolskiego  zamontować na placu 

strażackim rurę, do której będzie można włożyć dużą choinkę i ładnie ozdobić. 

- Gmina Tarnów Opolski zdobyła 3 miejsce na 1170 złożonych projektów w ramach konkursu Tu 

mieszkam, tu zmieniam Fundacji BZ WBK  na utworzenie „herbaciarni pod kasztanami”   

w miejscowości Raszowa. Autorką projektu była Pani Magdalena Chudowska. W ramach projektu 

mają zostać wyremontowane pomieszczenia w budynku biblioteki i muzeum wiejskiego  

w Raszowej. Wójt podziękował  Sołtysowi z Raszowej za zaangażowanie i współpracę, 

- Gmina znajduje  się w pierwszej 10-tce  w ocenie projektu na przebudowę Osiedla Dębowego  

w Tarnowie Opolskim, przygotowany jest również projekt ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim. 

Droga w niektórych miejscach będzie miała tylko 2,5 m szerokości. 

Radny Andrzej Klama uważa, że droga powinna być szersza ze względu na szerokość maszyn 

rolniczych. Wójt poinformował, że ulica Ogórkowa do Stacji ujęcia wody będzie miała 3 metry, 

natomiast dalej będzie wyasfaltowana z utwardzonym poboczem i szerokością 2,5m. 

- Temat remontu dachu w świetlicy w Kosorowicach wywołał dużo kontrowersji, należałoby się 

zastanowić czy na obecną chwilę jest to konieczne. Jeżeli nie, to proszę ewentualnie pomyśleć  
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o przesunięciu środków np. na remont skrzyżowania ulicy Dworcowej  

z ulicą Kopernika, który musi być zrobiony. 

- w ostatnim czasie wykonane zostały inwestycje w Tarnowie Opolskim, dzięki którym 

miejscowość  wygląda coraz lepiej, 

- Wójt przypomniał, że obiecano obniżkę podatku od środków transportowych i chciałby, żeby  

stawki zostały obniżone, 

Wójt zaprosił radnych do zadawania pytań: 

Radny Krystian Klimek wyjaśnił stanowisko mieszkańców ulicy Fiokowej w Tarnowie Opolskim, 

poinformował, że droga jest w gorszym stanie niż była, wykonawca powinien ponieść 

konsekwencje.  

Wójt potwierdził, że widział w jakim stanie jest droga i dobrze wiemy, że Gmina Tarnów Opolski 

posiada 8 sołectw, na które trzeba podzielić pieniądze. Wniosek zostanie przekazany do budżetu 

gminy. Wraz z Panią Skarbnik przyjęto bardzo rozsądną wersję budżetu, tak żeby można było 

zrealizować inwestycje, np. wymiana centralnego ogrzewania w Raszowej, przekrycie dachu  

w Miedzianej czy pozostałe inwestycje w Tarnowie Opolskim. 

Radny Szymon Dyga wyjaśnił potrzebę remontu dachu świetlicy w Kosorowicach. W budynku 

znajduje się sala, w której odbywają się wszystkie większe imprezy i nie tylko, w budynku znajdują 

się również samochody strażackie i biuro mniejszości niemieckiej. Dach przecieka. Wycena jest na 

kwotę 250,000zł natomiast wszystko okaże się po zdjęciu blachy z dachu. Radny Prosił  

o pozostawienie kwoty w budżecie na wykonanie w/w inwestycji. 

Radna Anna Patoła zapytała Wójta o zmianę przedmiotu inwestycji w Nakle w roku 2018  

z remontu ul. Nowej na Dunikowskiego i Konopnickiej. Wójt powiedział, że każde Sołectwo 

posiada pewną kwotę do wykorzystania i jeżeli  Radni będą wnioskować o taką zamianę, to nie 

stanowi to problemu. Wójt nie chce ingerować w to, co ma być w danej miejscowości. 

Radna zapytała jeszcze Wójta, czy konsultował decyzję wykonania monitoringu z Radnymi  

i skoro będzie posterunek, to po co monitoring, ponieważ nie spotkała się z pozytywną opinią na ten 

temat. Wójt poinformował, że dyskusja na ten temat trwa już kilka lat, razem z Radnymi  

i z policjantami, wspólnie stwierdzono, że ma powstać monitoring w każdym Sołectwie, który ma 

pomóc wykryć sprawców wykroczeń czy przestępstw. 

Radny Szymon Dyga potwierdził, że miał już kilka sytuacji, gdy dzięki monitoringowi wykryto 

przestępców, ponieważ policja miała punkt zaczepienia. 

Radna Patoła zapytała jeszcze Pana Wójta o trwające prace przy remoncie mieszkań w Nakle. 

Wójt poinformował, że opóźnienie prac spowodowane jest przesunięciem ekipy remontowej do 

Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Nie zna terminu ukończenia remontu w Nakle. 

Mieszkania mają być dla ludzi, którzy potrzebują dobrego startu w życiu. 

Radna Patoła: czy to prawda, że ludzie nie składają deklaracji, pomimo tego mają wywożone kubły 

z odpadami? 

Wójt: Nie, nie ma takiej możliwości, może być że ci ludzie zalegają z opłatami. Musimy to 

sprawdzić. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 

uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji w dniu 30 października 2017 r: 

 Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów  np. 2698. 

 Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;- 

realizowana. 

 Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017- 

Obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 10.11.2017 r.  poz. 2805. 

 Uchwała Nr XXXVIII/286/2017  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 
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w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg; Obowiązuje. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Op. 08.11.2017 r.  poz. 2779. 

 Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kątach Opolskich; wykonana, obowiązuje. 

 Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle  

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Nakle; wykonana, obowiązuje. 

 Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Tarnowie Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  

w Tarnowie Opolskim; wykonana, obowiązuje. 

 Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski;- Obowiązuje. 

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 03.11.2017 r.  poz. 2699. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Realizacja wniosków  z XXXVIII sesji odbytej w dniu 30 października 2017 r. 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 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. Witacz w miejscowości Tarnów Opolski został zasponsorowany przez osobę prywatną w 

związku z tym brak jest możliwości zmiany nazwy. Procedura posadowienia witacza została 

uzgodniona z ZDP , zgodnie z podjętą uchwałą zarząd nie nalicza opłat za umieszczenie tablicy 

informacyjnej typu „witacz”. Zmiana lokalizacji wiąże się  

z uzgodnieniami z GDDKiA oraz ponoszeniem opłat za umieszczenie tablicy, co wiąże się  

z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez gminę.  

 

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 – informuję, że do ewentualnej kontroli zostaną wytypowane nieruchomości, 

w sprawie których od początku sezonu grzewczego otrzymujemy sygnały  

o spalaniu prawdopodobnie odpadów.  

Osoba kontrolowana ma prawo odmówić wpuszczenia pracownika urzędu na teren 

nieruchomości, a tym samym do kotłowni. 

Zaleca si,ę aby kontrola była przeprowadzana w asyście policjanta, który na miejscu  

w przypadku stwierdzenia wykroczenia ma prawo nałożyć mandat, gdyż pracownik urzędu nie ma 

takiego prawa. 

W przypadku badania próbki z pieca centralnego ogrzewania należy liczyć się z dość dużym 

nakładem finansowym. Koszt poboru i badania wynosi ok. 800 złotych, gdyż na terenie naszego 

województwa nie ma firmy bądź instytucji, która pobiera i dokonuje analizy popiołu.  

 

WNIOSEK NR 36/2017 o 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 – informuję,  

że w wydaniu grudniowym gazetki gminnej zostanie umieszczona informacja na temat spalania 

odpadów w piecach centralnego ogrzewania i działaniach jakie zostaną podjęte  

z urzędu. 
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Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  wysunęła WNIOSEK Nr 28/2017 żeby 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 - dnia 13.11.2017 r. zostało wysłane pismo do 

Tauron Dystrybucja S.A w Opolu o dokonanie pielęgnacji drzew usytuowanych przy powyższych 

posesjach. 

 

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

gminy Tarnów Opolski - informuję, iż koszt jednorazowego podstawienia jednego kontenera 

wynosi jednorazowo 689,04 zł brutto należy tu jeszcze doliczyć koszty zagospodarowania odpadów 

(tj. 104,00 zł netto za tonę).  

W przypadku pozostawienia kontenera na dłuższy okres czasu należy w kosztach uwzględnić 

koszty dzierżawy kontenera od GUK Sp. z o.o. oraz koszty opróżnienia kontenera.  

W związku z powyższym proszę o propozycję miejsc podstawienia kontenerów oraz  

o informację na jaki okres czasu zamówić kontener. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców 

proponujemy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, podstawienie kontenerów  

w okresie jesiennym np. od 15 października do 15 listopada 2018 r. celem zbiórki liści.  

 

Radny Zygmunta Pietruszka wnioskuje o opracowanie nowego regulaminu targowiska  

w Tarnowie Opolskim – trwają przygotowania do realizacji w/w wniosku. 

 

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. – wystosowano pismo do GDDKiA  

nr GTD.0003.7.2017 z dnia 07.11.2017 (w załączeniu) 

 

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

w Walidrogach pomiędzy nr 4 i 6a przy ulicy Opolskiej. – wystosowano pismo do GDDKiA  

nr GTD.0003.6.2017 z dnia 07.11.2017 (w załączeniu) 

 

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.  

Powołana zostanie komisja celem ustalenia zmian w organizacji ruchu przy skrzyżowani ul. Św. 

Marcina z ul. Nakielską w Tarnowie Op. oraz opracowany zostanie projekt organizacji ruchu i 

przedłożony  Starosty Opolskiemu. 

 

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

w okolicy lasu, u zbiegu ulicy Celnej i ulicy Słonecznikowej. Wystosowano pismo Nr 

OR.2011.32.2017 z dnia 16.11.2017 r. do Komendanta Komisariatu Policji w Ozimku. 
 

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

Ubytek został zaasfaltowany. 

 

Ad. 6 

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnów Opolski za 

rok szkolny 2016/2017 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy radni otrzymali informację, zadał pytanie, 

czy są do niej uwagi. 

Radni nie zgłosili uwag.  
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Ad.7 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wójt zaproponował wycofanie 30.000zł z Programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Tarnów Op., a Nakło  i przekazanie kwoty 70.000zł 

na dofinasowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla 

Komisariatu Policji w Ozimku. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem zmiany głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu 

Uchwała nr XXXIX/291/2017 została podjęta większością głosów. 

 

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 12 radnych za przyjęciem zmiany głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 wstrzymało się od głosu 

Uchwała nr XXXIX/292/2017 została podjęta większością głosów. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych 

Wójt wyjaśnił, że stawki powinny być obniżone 

Komisja Oświaty przychyliła się do propozycji Wójta. 

Komisja Finansowa i Rolnictwa zaproponowała stawki: 

Komisja Finansowa: proponuje zmiany stawek, które przegłosowane zostały jednogłośnie: 

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 

12 ton wynoszą:  

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie     - 150,00 

b) powyżej 5.5 ton  do 9 ton włącznie - 280,00 

c) powyżej 9 ton i  poniżej  12 ton       - 380,00 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 

ton: przyjąć minimalne stawki Ministerstwa Rozwoju i Finansów 

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 

 z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 600,00 

   b) równej lub wyższej niż 12 ton: 548,00 

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego wynoszą: 

   a) od 7 ton i poniżej 12 ton: 200 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: JEDNA OŚ od 12 ton do 18 ton:313,00 

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

Mniej niż 22 miejsc: 450,00 

Równa lub Wyższa niż 22 miejsc: 800,00 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12  radnych.  

Uchwała nr XXXIX/293/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
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Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.  

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/294/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/295/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/296/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2018 r. 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/297/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty 

Opolskie 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/298/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina 

Tarnów Opolski jest organem prowadzącym 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała nr XXXIX/299/2017 została podjęta większością głosów. 
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku” 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała nr XXXIX/300/2017 została podjęta większością głosów. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie 

zawartej na okres 3 lat 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/301/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.  

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała nr XXXIX/302/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi  

W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 

Uchwała nr XXXIX/303/2017 została podjęta większością głosów. 
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Ad.8 

Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji 

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

posiedzeniu w dniu 22 listopada br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja nie wysunęła wniosków, natomiast złożyła zapytanie do Wójta Gminy o podanie terminu 

rozpoczęcia remontu budynku Świetlicy w Przyworach. 

Komisja opracowała plan pracy na 2018 rok. 

 

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

23 listopada br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja nie wysunęła wniosków. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 23 listopada br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy. Komisja opracowała plan pracy na 2018 rok oraz wysunęła WNIOSEK Nr 

30/2017 o przygotowanie wykazu ilości samochodów w danej grupie tonażowej i wysłanie na 

maile Radnym Gminy, celem omówienia na sesji w dniu 27.11.2017 r. Informacja została 

wysłana Radnym na maila w dniu 24.11.2017 r. 

 

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 31 października  2017r  dokonała kontroli  

w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – Kalejdoskop ul. Wapiennicza 5,  

46-050 Tarnów Opolski. Komisja stwierdziła celowe i zasadne gospodarowanie kwotą 

przyznaną w dotacji. 

 

Ad. 9 

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji odbytej w dniu 30.10.2017 r. 

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

zgłosił wniosek o nieczytanie go. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 głos wstrzymujący 

Większością głosów protokół nr XXXVIII/2017 został przyjęty. 

 

Ad. 10 

Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  wysunęła WNIOSEK nr 31/2017 o przygotowanie i dopisanie  

w przyszłorocznej uchwale w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

informacji o ilości posiadanych samochodów w danej grupie tonażowej. 

 

 

Wnioski radnych wysunięte i zatwierdzone na sesji: 

 

Wniosek Radnego A.Klama o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz do 

wiadomości Rady Powiatu w sprawie remontu gruntowej części drogi Powstańców Śl.  

w Tarnowie Opolskim. Droga nie została wykonana w bieżącym roku, dlatego proszę o wykonanie  

w roku przyszłym tj. 2018. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 
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Wniosek Radnego A.Klama o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz do 

wiadomości Rady Powiatu o rozważenie możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze 

Powiatowej 1712 od skrzyżowania ulicy Nakielskiej do ulicy Dworcowej - przejazdu kolejowego. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 12 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek Radnego R.Kalla o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz do 

wiadomości Rady Powiatu o wykonanie kolejnego etapu budowy chodnika w Raszowej. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 12 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek Wójta Gminy o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz do 

wiadomości Rady Powiatu o przedstawienie sprawozdania dot. realizacji złożonych oraz 

zrealizowanych wniosków Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie remontów i inwestycji na drogach 

Powiatowych w mijającej kadencji. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 5 radnych, 1 przeciw, 6 wstrzymało się 

od głosu. 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

 

Wniosek Radnej E.Szymik o zestawienie kosztów i zakresu napraw doraźnych dróg gminnych 

w minionym roku. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 12 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek Radnego W.Wilk o wystosowanie pisma do firmy odbierającej odpady o odstawianie 

kubłów na właściwe ich miejsca – nie stanowiące zagrożenia dla mieszkańców. 

W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku  głosowało 12 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 11 

Zakończenie sesji 

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

13:00 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ 

Rudolf Urban 

 


