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PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 

z czterdziestej drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 26 lutego 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. 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. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 

3. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

Ad. 1 

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

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radny Alfred Kobienia przyszedł na sesję o godz. 15:15  

Radny Zbigniew Bahryj o godz. 15:35. 

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji, 

1. Otwarcie XLII 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 2018; 

 Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie Opolskim; 

 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 

 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
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 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

      7. Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2017 r.  

8. Sprawozdanie z prac komisji za 2017 rok; 

9. Informacja z bieżącej działalności komisji; 

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 29.01.2018 r.; 

11. Interpelacje i zapytania radnych; 

12. Wolne wnioski i informacje; 

13. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku sesji Projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski. 

Planowany dodatkowy projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  

z Gminą Izbicko do porządku obrad nie został wprowadzony. Przewodniczący Rady Gminy oddał 

głos Prezesowi Wojciechowi Sagańskiemu, który wyjaśnił iż trwają uzgodnienia w sprawie nowych 

taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z Gminą Izbicko w związku z tym projekt został przesunięty 

na kolejną sesję co pozwoli doprecyzować stanowisko w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o zmianę kolejności podejmowanych uchwał. 

Według Państwowej Komisji Wyborczej w pierwszej kolejności powinna zostać podjęta uchwała  

w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, a następnie uchwała w sprawie podziału 

Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie projektu uchwały do porządku sesji. 

W obecności 13 radnych projekt został przyjęty jednogłośnie. 

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

W obecności 13 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał Pana Krystiana Anioła, który złożył pismo do Rady 

Gminy w sprawie zmiany szerokości ulicy Słonecznej w Tarnowie Opolskim po czym oddał 

mu głos. 

Pan Anioł szczegółowo przedstawił stanowisko i wyjaśnił, że można zrezygnować z rozgraniczenia 

drogi o szerokości 16m i pozostawić obecnie istniejący stan 12m na całej długości ulicy. Poinformował 

również, że sprawa ulicy Słonecznej nadal nie została wyjaśniona, stąd ponownie zwraca się do Rady 

Gminy z prośbą o pozytywne jej załatwienie i ujęcie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi Tarnów Opolski szerokość 12m. 

Po wyczerpującej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi do 

pisma.  

Radny Krzysztof Halupczok: znam sytuację ulicy Słonecznej i uważam, że niepotrzebna jest szerokość 

16m. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wniosek, by już teraz  zasugerować planistom  jednolitą 

szerokość ulicy Słonecznej, o treści: Rada Gminy wnioskuje do Wójta  by w przygotowywanym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnów Opolski ulicę Słoneczną (była 

Zawadzkiego) zaplanować na całej długości o szerokości 12m. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejną korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy: 
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- Pismo Sołtysa wsi Nakło z dnia 23 lutego br. w sprawie uregulowania organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Polna - Krótka w Nakle tj. ustawienie stosownego oznakowania oraz ustawienia 

w tamtym miejscu lustra drogowego. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi do pisma. 

Głos zabrała radna Anna Patoła: proszę o ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Polna 

– Fiecha w Nakle. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wniosek o treści:  

Rada Gminy wnioskuje o przekazanie do realizacji Wójtowi Gminy wniosek Sołtysa wsi Nakło  

w sprawie uregulowania organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Polna - Krótka tj. ustawienie 

stosownego oznakowania oraz ustawienia w tamtym miejscu lustra drogowego oraz ustawienia 

lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Ficha i Polna w Nakle. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Oferta Pana Włodzimierza Chorązki z Krakowa dotycząca wykonania nowego projektu herbu, 

flagi, banneru i pieczęci Gminy Tarnów Opolski. 

- Wójt przekazał do wiadomości Radnych sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017 z Gminy Tarnów Opolski. Sprawozdanie zostało 

przesłane radnych na maila 26 lutego br. 

- Uchwała nr 64/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  

w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok.  

Przewodniczący pozostawił pismo dla zainteresowanych do wglądu. 

- Uchwała nr 21/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Gminy Tarnów Opolski. 

Przewodniczący pozostawił uchwałę dla zainteresowanych do wglądu. 

- Pismo do informacji Rady Gminy: Wójt Gminy Tarnów Opolski negatywnie zaopiniował 

przedłożony projekt zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”. 

Przewodniczący pozostawił pismo dla zainteresowanych do wglądu. 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny doręcza odpis skargi kasacyjnej z dnia 9 lutego 2018 r. 

wniesionej przez Alfreda Tatura i Ryszarda Tatura reprezentowanych przez r. pr. Sebastiana 

Hajdasa od wyroku Sądu z dnia 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi na uchwałę Nr XXXI/225/2017 

Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Przewodniczący wyjaśnił, że Gmina Tarnów Opolski może wnieść do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie 14 dni od jej doręczenia. Należy 

więc podjąć decyzję, czy Gmina będzie wnosiła odpowiedź na skargę kasacyjną czy nie. 

Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy przedstawiając szczegóły sprawy jednocześnie proponując 

radnym dalszą obronę swojej pozycji. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, by udzielić 

odpowiedzi na skargę kasacyjną w ustalonym terminie przez WSA. 

W obecności 14 radnych za udzieleniem odpowiedzi na skargę kasacyjną głosowało 13 radnych,  

1 wstrzymał się od głosu. 

- Skarga na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

w sprawie naruszenia prawa do prywatności w rodzinie oraz nieadekwatnego i nieproporcjonalnego 

podejmowania sposobu załatwienia sprawy. Zgodnie z procedurą skarżąca została poinformowana 

pismem nr OR.1510.1.2018   o terminie rozpatrzenia skargi do dnia 31 marca 2018 r.  

Przewodniczący Rady nawiązał, iż projekt uchwały w tej sprawie jest w dzisiejszym porządku 

podejmowanych uchwał. 
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Ad. 4 

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

Rady.  

- Wójt otrzymał zaproszenie z Miasta Partnerskiego Bad Blankenburg obchodzącego rocznicę 185 - 

lecia istnienia chóru ludowego. Zainteresowanych radnych Wójt prosił o zgłoszenie. 

- niebawem nastąpi otwarcie Komisariatu Policji w Tarnowie Opolskim, wiadomo, że 15 marca br. 

będzie Minister w Opolu wraz z głównym Komendantem z Warszawy w związku z czym mogliby 

wziąć udział w naszej uroczystości. Wiąże się to jednak z wyremontowaniem elewacji na budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolski bądź  powieszeniu tymczasowo baneru na 

elewacji GOK-u. Wójt prosił radnych o opinię. W dyskusji udział wzięli: radny Sz. Dyga, W. Wilk, 

R. Kalla, Z. Pietruszka wspólnie ustalono aby remont wykonać raz i porządnie. 

- Wójt poinformował, że był na spotkaniu u Prezydenta Miasta Opola i uzyskał informację o 60 % 

dofinansowaniu do ulicy Św. Jacka w Tarnowie Opolskim.  

- jest ogłoszony przetarg na budowę ronda, które ma zostać wykonane do końca 2018 r.  

- W Tarnowie Opolskim będą zakładane kolejne filtry na kominy Zakładów Wapienniczych 

LHOIST celem zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu.  

- Wójt prosił o zajęcie stanowiska w sprawie gazyfikacji  w Gminie Tarnów Opolski, stąd wniosek 

o treści: 

Wójt Gminy wnioskuje o wystosowanie zapytania  do Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział 

Gazowniczy w Opolu o określenie terminu przewidywanej rozbudowy sieci gazowniczej  

w sołectwach Gminy Tarnów Opolski. Wniosek spowodowany jest licznymi zapytaniami 

mieszkańców Gminy w tej sprawie, gdyż jest liczne zainteresowanie oraz chęć przyłączenia 

gospodarstw domowych w celu korzystania z sieci gazowej. 

Radny K. Halupczok skierował pytanie do Wójta Gminy: czy będą dopłaty do wymiany piecy 

gazowych, czy na ekogroszek? 

Wójt: jesteśmy na etapie przedstawienia radnym na najbliższej sesji projektu uchwały  

o przeznaczeniu kwoty 100.000 zł do likwidacji skutków smogu, ponieważ zostało to wpisane  

w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 

uchwał Rady Gminy podjętych na XLI sesji w dniu 29 stycznia 2018 r: 

 Nr XLI/312/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 6 .02.2018 r. poz. 355 

 Nr XLI/313/2018  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  
– obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 01.02.2018 r. poz. 298 

 Nr XLI/314/2018 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne  
– obowiązuje, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 01.02.2018 r. poz. 299 

 Nr XLI/315/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej 

 w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego  
– w trakcie realizacji 

 Nr XLI/316/2018 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy 

Tarnów Opolski – zrealizowana, została przekazana skarżącemu i do organu nadzoru. 
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Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

Realizacja wniosków  z XLI sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2018 r. 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  wysunęła WNIOSEK Nr   33/2018 o rozważenie ustawienia lustra drogowego  

na skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Powstańców Śl. w Kosorowicach. 

Informuję, iż aktualnie opracowywany jest projekt stałej organizacji ruchu.  

Po zatwierdzeniu projektu montaż lustra drogowego nastąpi w drugim kwartale 2018 r. 

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

ul. Opolskiej na wysokości budynku nr 48 - Restauracji „Myśliwska”. To najstarszy budynek  

w Walidrogach  i jedyna posesja, do której brakuje zjazdu z drogi w kierunku Opole – Strzelce 

Opolskie. Wniosek został przekazany do GDDKiA w Opolu w dniu 1 lutego br. (brak odpowiedzi 

do dnia 26.02.2018 r.). 
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. 

Informuję , iż przedmiotowe zdarzenie miało miejsce w 2016 r. i Polskie Koleje Państwowe 

doprowadziły drogę do stanu przejezdności jednocześnie wykonując naprawę nawierzchni 

 asfaltowej ul. Działkowej w Tarnowie Op. w ramach zgłoszonej interwencji.   

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

z ulicą Dworcową w Tarnowie Opolskim. 

Informuję, że Gmina dwukrotnie występowała z wnioskiem o uprządkowanie terenu wokół 

nastawni oraz w obrębie przejazdu  ul. Kopernika i Dworcowej w Tarnowie Opolskim. 

W odpowiedzi na pisma PKP Opole uporządkowało teren na przejeździe kolejowym od strony 

Ośrodka zdrowia. Natomiast rozpoczęto prace niwelowania terenu poprzez usuwanie korzeni po 

wyciętych drzewach od ul. Kopernika. 

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? 

Trwają rozmowy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gogolin, aby wywóz 

pojemników niebieskich odbywał się raz na dwa tygodnie lub na zgłoszenie telefoniczne.  

Sprawa kontenerów na papier wywołała wśród radnych dyskusję, w której głos zabrali Wójt, radny 

Z. Bahryj, A.Klama. 

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. 

Nie przewiduje się zmiany regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim, jedynie będą 

wyznaczone nowe miejsca parkingowe. 

 

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że aktualną wersję projektu uchwały radni otrzymali 

rano na maila, natomiast Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiana związana jest z wprowadzeniem 

nowego zadania w kwocie 34.000zł na modernizację schodów przy budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Tarnowie Opolskim, w związku z czym zmianie uległy załączniki w Projektach Uchwał 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/317/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

http://www.kpwgogolin.pl/
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/318/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje NIE wyraziły zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2019. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/319/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie Opolskim; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/320/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący. 

Większością głosów Uchwała nr XLII/321/2018 została podjęta. 

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/322/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała nr XLII/323/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski; 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie wszystkich Komisji: 

Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty: w obecności 4 członków projekt uchwały został negatywnie opiniowany. 

Propozycja Komisji Oświaty to 100zł   (3 za, 1 przeciw). 

Komisja Finansowa nie wyraziła opinii, odbyła posiedzenie przed otrzymaniem projektu uchwały. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad najdalej idącym wnioskiem Komisji Oświaty, czyli 

kwotą 100zł. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 7 przeciw, 2 wstrzymało się 

od głosu. Wniosek Komisji Oświaty nie został przyjęty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, w którym w §1 ustala się wysokość 

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy 

Tarnów Opolski w wysokości 200,00 zł. 
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W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 5 wstrzymało się 

od głosu. 

Większością głosów Uchwała nr XLII/324/2018 została podjęta. 

 

Ad.7 

Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił frekwencję radnych na sesjach Rady Gminy w 2017 r.  

 

Ad.8 

Sprawozdanie z prac komisji za 2017 rok; 

Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017,zawierające 

frekwencję członków komisji na jej posiedzeniach oraz zakres omawianych zagadnień.  

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. 

 

Ad. 9  

Informacja z bieżącej działalności komisji; 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny  

i Jej Problemów na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy oraz omówiła działalność Komisji za 2017 rok. Rozpatrując sprawy bieżące 

Komisja zwróciła się z zapytaniem: 

- ile firm transportowych przeniosło się do innych Gmin w 2017 roku, a ile powróciło i złożyło 

deklarację na podatek od środków transportowych w 2018 r.? 

Odpowiedź przedstawić na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego br. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik informując, że 3 firmy transportowe przeniosły się  

i 3 powróciły do naszej Gminy. 

 

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

22 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy oraz omówiła 

działalność Komisji za 2017 rok. Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła WNIOSEK  

Nr 40/2018 o zwrócenie się do prywatnych właścicieli lasów znajdujących się przy ulicy Leśnej  

w Tarnowie Opolskim, za skrzyżowaniem z ulicą Pieczarkową w stronę Nakła, o przycięcie 

wystających gałęzi nad drogą w celu umożliwienia przejazdu rolnikom. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu  15 lutego br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy, omówiła działalność Komisji za 2017 rok oraz omówiła realizację zadań 

ujętych w planie inwestycyjnym na 2018 r. oraz postęp robót w budynku przy ul. Zapłotnej  

w Kosorowicach. Komisja postanowiła, że na kolejnym posiedzeniu w miesiącu marcu dokona 

oględzin wykonanych robót. Rozpatrując sprawy bieżące Komisja zwróciła się z zapytaniem: 

- ile wynosi dofinansowanie do budowy tężni w Tarnowie Opolskim?  

Odpowiedź przedstawić na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego br. 

Nie uzyskano odpowiedzi na pytanie. 

 

Ad.10 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 29.01.2018 r.; 

Przyjęcie protokołu z XLI sesji odbytej w dniu 29.01.2018 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. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 
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W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

Protokół nr XLI/2018 został przyjęty. 

 

Radny Rudolf Urban wnioskuje o wystosowanie pisma do GDDKiA w Opolu o wydłużenie 

lewoskrętu od strony Strzelec Opolskich do ulicy J. Kani w Nakle. 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wójt Gminy wnioskuje o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i do 

wiadomości Rady Powiatu o natychmiastowe uprzątnięcie  drogi powiatowej 1712O na całym 

odcinku w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny Waldemar Wilk wniósł interpelację o następującej treści: proszę o wystosowanie kolejny 

raz pisma do właściwych instytucji o przywrócenie rowów w Walidrogach do stanu poprzedniego. 

 

Radny Andrzej Klama wnioskuje o wymianę lustra drogowego na wysokości wyjazdu  

z placu kościelnego przy ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wójt Gminy wnioskuje o ustawienie lustra w Kosorowicach w miejscu kończącej się ścieżki 

pieszo-rowerowej przy skrzyżowaniu z ulicą Polną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

rowerowego. 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wójt Gminy wnioskuje o wystosowanie zapytania  do Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział 

Gazowniczy w Opolu o określenie terminu przewidywanej rozbudowy sieci gazowniczej  

w sołectwach Gminy Tarnów Opolski. Wniosek spowodowany jest licznymi zapytaniami 

mieszkańców Gminy w tej sprawie, gdyż jest liczne zainteresowanie oraz chęć przyłączenia 

gospodarstw domowych w celu korzystania z sieci gazowej. 

W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radna Ewa Szymik zwróciła się z zapytaniem do Wójta w sprawie remontu Domu Kultury  

w Przyworach? 

Wójt: W zasadzie wszystko jest już załatwione, przeprojektowane zostały pomieszczenia zgodnie  

z życzeniem mieszkańców, czekamy na „zielone światło”. 

 

Ad. 13 

Zakończenie sesji 

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

16:45. 

 

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

w aktach OR.0002.2.2018 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły      Przewodniczący Rady Gminy 

           /-/ 

          Rudolf Urban 
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