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PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 

z czterdziestej pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 29 stycznia 2018 r. 

 

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 15:00. 

W sesji udział wzięli radni: 

1. Bahryj Zbigniew  

2. Dyga Dawid  

3. Dyga Szymon 

4. Halupczok Krzysztof 

5. Kalla Rajmund 

6. Klama Andrzej 

7. Kobienia Alfred 

8. Patoła Anna 

9. Piechówka Bożena  

10. Pietruszka Zygmunt 

11. Schreiber Waldemar 

12. Szymik Ewa 

13. Wilk Waldemar 

Stanowi to 86% frekwencji. 

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban: nieobecność usprawiedliwiona,  

Klimek Krystian: nieobecność usprawiedliwiona             

Radny Andrzej Klama przyszedł na sesję o godz. 9:15, Radny Rajmund Kalla o godz. 15:20 

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 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Alfred Kobienia dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 13 

radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad. 2 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie XLI 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 uchwały budżetowej na rok 2018; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 

godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

dla nauczycieli; 
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 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne; 

 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego; 

 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tarnów 

Opolski; 

7.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji; 

8.    Przyjęcie protokołu z XL sesji odbytej w dniu 28.12.2017 r.; 

9.    Interpelacje i zapytania radnych; 

10.  Wolne wnioski i informacje; 

11.  Zakończenie sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji.  

W obecności 13 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy  

w okresie od ostatniej sesji: 

- pismo Sołtysa wsi Nakło w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego na ulicę Kościelną  

w Nakle oraz zakupu wiaty przystankowej, poinformowanie przewoźników i właściwe oznakowanie  

ul. Kościelnej. 

Wójt Gminy: Nie do końca Samorząd jest adresatem tego pisma, to raczej Rada Sołecka powinna 

wystąpić do GDDKiA o zmianę lokalizacji przystanku i postawienie wiaty. 

- pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  z dnia 10.01.2018 r. Sygn. Akt II SA/Op 

449/17 o doręczeniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie oddalenia skargi Alfreda Tatury  

i Ryszarda Tatury na Uchwałę Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.03.2017 r.  

w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

- pismo Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej z dnia 28.12.2017 r. o wsparcie finansowe renowacji 

Katedry Opolskiej. 

Wójt Gminy: byłem na spotkaniu z Wójtami, Burmistrzami u ks. Biskupa w tej sprawie. Moglibyśmy 

udzielić wsparcia, jest to dobro wspólne, ale zostawiam ta kwestię do rozważenia Radzie Gminy. 

- pismo Pana Gerarda Przybyła z dnia 30.12.2017 r. w sprawie uzupełniania wniesionej skargi na 

bezczynność Wójta Gminy Tarnów Opolski. 

- pismo nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 12 stycznia 2018 r.  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z prośbą 

o ponowne rozpatrzenie możliwości włączenia Gimnazjum do PSP w Tarnowie Opolskim.  

Do pisma załączono projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że pismo w tej sprawie zostało zaadresowane do każdego 

Radnego i przekazane na maila 19 stycznia 2018 r. odbyło się również spotkanie radnych  

z nauczycielami w tej sprawie, więc wszystko zostało wyjaśnione. 

 

Ad. 4 

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

Rady 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Wójtowi: 

- już nie długo zostanie ogłoszony przetarg na budowę ronda, natomiast trwają ustalenia z Miastem 

Opole w sprawie budowy ścieżki pieszo- rowerowej od ulicy Klimasa do ronda. Mamy przygotowaną 

dokumentację Programu funkcjonalno – użytkowego. 

- powinna dojść do skutku inwestycja budowy ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej Kosorowice  

z Miedzianą, 

- wiemy, że sprawa tężni jest również bardzo zaawansowana, 
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- trwają ustalenia w sprawie przebudowy wjazdu i wyjazdu ulicy Św. Marcina w Tarnowie Opolskim, 

- jednym z priorytetów jest ulica Kopernika, która wygląda bardzo źle, zwłaszcza niebezpieczne 

przejście młodzieży w stronę Dworca, 

- gmina dostała dofinansowanie ze „schetynówek” na modernizację ulicy Dębowej w Tarnowie 

Opolskim, 

Wójt: większość spraw powinna się udać, chcielibyśmy spróbować ogłosić jeden duży przetarg na co 

najmniej 3 lub 4 ulice, żeby było taniej. Zobaczymy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację  

o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XL sesji w dniu 28 grudnia 2017 r: 

 Nr XL/304 /2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

- obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. 

 Nr XL/305/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok 
- obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 11.01.2018 poz.161 

 Nr XL/306/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

-  realizowana 

 Nr XL/307/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 10.01.2018 r. poz. 140  

 Nr XL/308/2017 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków 

- obowiązuje. 

 Nr XL/309/2017 w sprawie  nabycia nieruchomości w formie darowizny 

- obowiązuje, w trakcie realizacji. 

 Nr XL/310/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości 

Tarnów Opolski – obowiązuje, w trakcie realizacji 

 Nr XL/311/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw 

komunalizacji mienia gminnego - obowiązuje       

Uchwały zostały przekazane do organu nadzoru  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Realizacja wniosków  z XL sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. 

Radny Krystian Klimek: jakie są koszty obsługi Telewizji Lokalnej? 

Koszt za 2017 r. wynosił 24 150,00 zł z tytułu umowy + 1640,00 zł za transmisję z Dożynek Gminnych. 

 

Radny Rudolf Urban: 

1)   

Kilkakrotnie miałem  zgłaszane uwagi co do remontu w budynku wielofunkcyjnym w Nakle.  

Ze względu na prace remontowe dr Gospodarek musiał czasowo zamknąć Ośrodek Zdrowia  

a ostatnio nie miał dostępu do ciepłej wody i prądu w części pomieszczeń. Miała też być zamiana 

pomieszczeń ze względu na tworzenie mieszkań socjalnych. Kiedy nastąpi zamiana pomieszczeń? 

 

2)   

W trakcie remontu w budynku  wielofunkcyjnym w Nakle, od strony mieszkań socjalnych, zostały 

uszkodzone drzwi wejściowe do biura mniejszości niemieckiej przez firmę zewnętrzną, po ich 

wymianie otrzymano tylko 1 klucz zapasowy. Proszę o wyjaśnienia. 

Park Technologiczno – Innowacyjny w Przyworach udzielił odpowiedź na w/w  wnioski pismem 

nr P180101 z dnia 20.01.2018 r. 
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I 

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. 

II 

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. 

III 

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. 

IV 

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. 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu udzielił odpowiedzi na w/w  wnioski pismem Nr ZDP. 

DT.5547.163/2017 z dnia 09.01.2018 r.   

 

Otrzymano odpowiedź na 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 -  pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Nr 

ZDP.DT.5547.134/2017  z dnia 08.01.2018 r. , które zostało przesłane do wiadomości Sołtysów  

w dniu 23.01.2018 r. 

 

Otrzymano pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Nr ZDP.DT.5522-.143/2017 z dnia 

08.01.2018 r.  informujące, że tablice dwujęzyczne z poprawioną nazwą miejscowości Kosorowice  

w języku niemieckim – zostaną ustawione najpóźniej do końca czerwca 2018 r.  

 

Ad.6 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 
W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLI/312/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski  

z dnia 30 kwietnia 2009 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  

a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli; 

Uzyskano pozytywną opinię Międzyzakładowej Organizacji  Związkowej NSZZ Solidarność  

z Kadłuba. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLI/313/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLI/314/2018 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego; 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLI/315/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tarnów 

Opolski; 

Radny Halupczok: skarżący był wielokrotnie informowany o możliwości przyłączenia jego 

mieszkania do kanalizacji sanitarnej i rozwiązania problemu na który się powołuje, jednakże brak 

tego przyłączenia do dnia dzisiejszego wynika z bierności samego skarżącego.  

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLI/316/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 

Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji: 

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

posiedzeniu w dniu 18 stycznia br. odbyła wyjazdowe posiedzenie do Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Tarnowie Opolskim, gdzie zapoznała się z jej funkcjonowaniem. Komisja w dniu 24 

stycznia br. dokonała analizy projektów uchwał i nie wysunęła wniosków pod obrady Rady Gminy. 

 

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

 25 stycznia 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  25 stycznia br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy i wysunęła WNIOSEK Nr   33/2018 o rozważenie ustawienia lustra 

drogowego  na skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Powstańców Śl. w Kosorowicach. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 19 stycznia br. dokonała kontroli w zakresie 

wydatków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. 

Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski stwierdzając oszczędne i celowe gospodarowanie 

przyznanymi środkami. 

 

Ad.8 

Przyjęcie protokołu z XL sesji odbytej w dniu 28.12.2017 r.: 

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

Dyga zgłosił wniosek o nieczytanie go. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 

Protokół nr XL/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.9 

Interpelacje i zapytania radnych; 

Ad.10 

Wolne wnioski i informacje; 

Radny Waldemar Wilk: zgłosił wniosek o wykonanie linii przerywanej w Walidrogach przy  

ul. Opolskiej na wysokości budynku nr 48 - Restauracji „Myśliwska”. To najstarszy budynek  
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w Walidrogach  i jedyna posesja, do której brakuje zjazdu z drogi w kierunku Opole – Strzelce 

Opolskie. 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Radna Ewa Szymik: co z przetargiem w sprawie remontu GOK-u w Przyworach? 

Wójt Gminy: po spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Przywór stwierdzono, że budynek 

zostanie w takiej formie której jest. Unieważniono obecny przetarg. Należy dostosować instalację 

elektryczną i chcielibyśmy wykonać przyłącz gazu. Sądzę, że za 3 lub 4 tygodnie zostanie 

ogłoszony przetarg z nowym projektem. 

Radna Anna Patoła: zapytała Wójta o komisariat policji. 

Wójt Gminy: wszystko jest już potwierdzone. Czekamy na zakończenie prac związanych  

z renowacją pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim.  

Radny Zbigniew Bahryj: zgłosić do PKP o doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsca  

i pobliskiej drogi gruntowej po wykolejeniu się pociągu w Tarnowie Opolskim. Na drodze znajdują 

się duże kamienie co utrudnia mieszkańcom ulicy Działkowej dalszy przejazd do pól 

Wójt Gminy: ponownie zwrócić się do PKP o uporządkowanie terenu przy ulicy Kopernika  

z ulicą Dworcową w Tarnowie Opolskim. 

Radny Alfred Kobienia: nowe kontenery na papier są za małe, ludzie stawiają kartony obok 

kontenerów i robi się śmietnisko, a przy ostatnich wichurach wszystko fruwa. Czy byłaby 

możliwość, żeby częściej lub wcześniej odbierać odpady? 

Radny Alfred Kobienia: miał być opracowany nowy regulamin targowiska w Tarnowie Opolskim, 

są uwagi, że ludzie przechodzą na drugą stronę drogi, co stanowi na dzień dzisiejszy problem  

i niebezpieczeństwo. 

 

 

Ad.11 

Zakończenie sesji. 

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

16:30. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące się 

w aktach OR.0002.1.2018 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły 

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

         /-/ 

         Alfred Kobienia 


