
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 

z czterdziestej trzeciej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 26 marca 2018 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. Kobienia Alfred 

8. Patoła Anna 

9. Piechówka Bożena 

10. Pietruszka Zygmunt 

11. Schreiber Waldemar 

12. Szymik Ewa 

13. Urban Rudolf 

14. Wilk Waldemar 

Stanowi to 93% frekwencji. 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 

2. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

3. Bartosz Gierłach – Radca Prawny 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 14 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Nieobecny Radny Krystian Klimek – nieobecność usprawiedliwiona 

Radny Andrzej Klama przyszedł na sesję o godz. 9:15 , opuścił salę o godz.10:00 

Radny Rajmund Kala o godz. 9:20 

Radna Anna Patoła o godz. 9:26 

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji, 

1. Otwarcie XLIII 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 rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim; 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 

2018’’; 



 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza ; 

 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej okręgów wyborczych  

w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego; 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Tarnów Opolski’’; 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tarnów Opolski 

zadań powiatu Opolskiego; 

7. Informacja z bieżącej działalności komisji; 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26.02.2018 r.; 

9. Interpelacje i zapytania radnych; 

10. Wolne wnioski i informacje; 

  11. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o wycofanie z porządku sesji 

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego  

w sprawie współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu budowy ścieżek 

rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, w ramach Działania 3.1.2. Strategie 

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wycofanie projektu uchwały z porządku sesji. 

W obecności 13 radnych projekt został jednogłośnie wycofany. 

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 przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy  

w okresie od ostatniej sesji: 

- życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych przesłali: Starosta i Wicestarosta Opolski. 

- pismo z Biura Poselskiego Pana Jarosława Sachajko w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 

chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych 

do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach 

Rolniczych. Przewodniczący Rady Gminy pozostawił pismo do wglądu w  Biurze Rady. 

- pismo Państwa Bromma z Kątów Opolskich z dnia 12.03.2018 r. w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawcy w załączniku nr 2 do uchwały nr 

XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.03.2017 r. poprzez zamianę 

przeznaczenia działki 1224/237 położonej we wsi Kąty Opolskie k.m.2 z terenów 

przeznaczonych na cele mieszkaniowe na tereny przeznaczone do zabudowy produkcyjno – 

usługowej (PU). 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do wniosku. Głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił 

kwestię wnioskodawców oraz Radca Prawny informując, iż zapoznał się  

z sprawą oraz wyjaśnił, że Wnioskodawcy nie złożyli żadnego wniosku na etapie wyłożenia 

studium i planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie. Odpowiedź na złożone 

wezwanie zostanie udzielona. 

- wniosek Aleksandry i Piotra Raniczkowskich z Walidróg z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie 

zakupu nieruchomości nr 245/153 stanowiącej własność Gminy Tarnów Opolski  

przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos 

Wójtowi, który uważa, że Gmina powinna skorzystać z szansy możliwości sprzedaży w/w 

działki. 



- wniosek Pana Piotra Lachowicza z dnia  14.03.2018 r. o wykonanie dodatkowego oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Dąbrowickiej w Walidrogach, na pograniczu miejscowości i granicy lasu 

w kierunku Falmirowic . 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi, który wyjaśnił iż należy podejść 

kompleksowo, racjonalnie i zgodnie z ustaleniami do tego zadania. Wspólnie z Radą Gminy, 

Sołtysami i Przewodniczącymi Komisji należy ustalić priorytety w każdym sołectwie oraz 

kolejność ich realizacji. 

W dyskusji głos zabrali: Radna Ewa Szymik, Radny Szymon Dyga. 

- informacja Wójta Gminy Tarnów Opolski nr GTK.6720.4.1.2018 z dnia 20.03.2018 r.   

o wydanym postanowieniu, w którym zaopiniował z uwagami przedłożony projekt studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. Przewodniczący Rady 

Gminy pozostawił pismo do wglądu w biurze rady. 

- Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do 

dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

Ad. 4 

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

uchwał Rady.  

- Wójt poinformował, że do budżetu gminy wpłynęło 7mln zł z różnych działań, złożył 

podziękowania Radnym, Referatowi Gospodarki Terenowej i Inwestycji, Pani Skarbnik, 

Zastępcy Wójta, oraz pracownikom urzędu, 

- Gmina Tarnów Opolski dostała się do Partnerstwa z Miastem Opole w sprawie budowy 

ścieżki pieszo– rowerowej ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. 

- w najbliższym czasie rusza budowa ronda.  

- zbliża się otwarcie tężni solankowej w Tarnowie Opolskim.  

- aktualnie trwa rewitalizacja terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim, 

zamierzano ogłosić konkurs dla młodzieży celem zaprojektowania w/w terenu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację  

o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XLII sesji w dniu 26 lutego 2018 r: 

 Nr XLII/317/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

- realizowana 

 Nr XLII/318/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  07.03.2018 r. poz. 644 

 Nr XLII/319/2018 w sprawie funduszu sołeckiego; 

- wykonana, została przesłana do organu nadzoru: Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 Nr XLII/320/2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie Opolskim; 

- obowiązuje.   

 Nr XLII/321/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi; 

- Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r. rozpatrzyła sprawę  

dotyczącą złożonej skargi. 

 Nr XLII/323/2018 w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu; 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  01.03.2018 r. poz. 566. 

- przekazano Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 

 Nr XLII/322/2018 w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych; 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  01.03.2018 r. poz. 567. 

- przekazano Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 



  Nr XLII/324/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski. 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  01.03.2018 r. poz. 568. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

Realizacja wniosków  z XLII sesji odbytej w dniu 26 lutego 2018 r. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 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. 

Informuję, że dnia 19.03.2018 r. zostały wysłane pisma do wszystkich właścicieli lasów  

o dokonanie pielęgnacji drzew  poprzez przycięcie wystających gałęzi zwisających nad drogą. 

 

Rada Gminy wnioskuje do Wójta, aby w przygotowywanym Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnów Opolski ulicę Słoneczną (była Zawadzkiego) 

zaplanować na całej długości o szerokości 12m. 

Po przeanalizowaniu wniosku zostanie przekazany planistom przygotowującym 

dokumentację. 

 

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. 

Wniosek został przyjęty do realizacji. Organizacja zostanie wprowadzona po zatwierdzeniu 

przez Starostwo Powiatowe w Opolu.  

 

Rada Gminy wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez Alferda 

i Ryszarda Tatura w ustalonym terminie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Opolu. 

Odpis skargi kasacyjnej przekazano Radcy Prawnemu w dniu 02.03.2018 r. 

 

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. 

Pismo zostało skierowane do PSG Oddział w Opolu w dniu 16. 03. 2018 r.(brak odpowiedzi) 

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. 

Wystosowano pismo Nr GTD.0003.4.2018 do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w dniu 

16 marca 2018 r. (brak odpowiedzi) 

 

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. 

Wystosowano pismo Nr GTD.0003.4.2018 do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w dniu 

16 marca 2018 r. (brak odpowiedzi) 

 

Radny Andrzej Klama wnioskuje o wymianę lustra drogowego na wysokości wyjazdu  

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



Wystosowano pismo Nr GTD.0003.4.2018 do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w dniu 

16 marca 2018 r. (brak odpowiedzi) 

 

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

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

Wystosowano pismo Nr GTD.0003.4.2018 do GDDKiA w Opolu w dniu 16 marca 2018 r. 

(brak odpowiedzi)  

 

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. 

Przedmiotowy rów nie jest rowem gminnym w związku z tym wystosowano pismo do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Zarządu Zlewni w Opolu celem 

usunięcia nieprawidłowości. 

 

Wniosek z Sesji nr XLI/2018 z dnia 29 stycznia br.  Radnego Waldemara Wilka 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. 

Otrzymano odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu nr 

O.Op.Z-2.071.1.2018.pk z dnia 06.03.2018  

 

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała nr XLIII/325/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

Po dyskusji Radnych, Wójta i Radcy Prawnego zaproponowano zmianę treści w punkcie 

nr 32 Planu zadań inwestycyjnych na rok 2018 z „Wykup sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej na ul. Nakielskiej w miejscowości Tarnów Opolski” na treść: „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Nakielskiej w miejscowości Tarnów Opolski” 

W obecności 13 radnych za zmianą głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.  

Nie głosował Radny A. Klama. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Nie głosował Radny A. Klama. 

Uchwała nr XLIII/326/2018 została podjęta jednogłośnie. 

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała nr XLIII/327/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018’’; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała nr XLIII/328/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza; 



Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. Natomiast Komisja Rolnictwa wysunęła Wniosek nr 42/2018 aby dofinansowanie 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski, w związku z wymianą systemu 

ogrzewania na paliwo ekologiczne było jednakowe dla wszystkich systemów ogrzewania;  

w wysokości 3000zł.  Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 6 przeciw, 1 wstrzymał 

się od głosu. Wniosek nie został przyjęty. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 przeciw. 

Uchwała nr XLIII/329/2018 została podjęta większością głosów. 

 

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej okręgów wyborczych w wyborach 

do Rady Powiatu opolskiego; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLIII/330/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Tarnów Opolski’’; 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała nr XLIII/331/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tarnów Opolski 

zadań Powiatu Opolskiego; 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

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

 

Ad. 7  

Informacja z bieżącej działalności komisji; 

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

i Jej Problemów na posiedzeniu w dniu 21 marca br.; 

- zapoznała się z działalnością PSP Tarnów Op. i PG w Tarnowie Op. – w posiedzeniu wzięli 

udział Dyrektor Szkoły - Pani Karina Cebula – Gajowy, Z-za Dyrektora - Pani Dorota Wiesner 

oraz Dyrektor Gimnazjum - Pan Dariusz Gala. 

Komisja zapoznała się ze stanem Szkoły po termomodernizacji, remoncie kuchni oraz sali 

gimnastycznej, której remont jeszcze trwa. Przeprowadzono również wizję lokalną 

poszczególnych klas. Dyrektorzy przedstawili problemy personalne dotyczące likwidacji 

Gimnazjum.  

Omówiono możliwości zatrudnienia nauczycieli Gimnazjum w szkołach na terenie Gminy. 

- dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, 

Rozpatrując sprawy bieżące wysunęła: 

WNIOSEK Nr 18/2018  - Komisja proponuje, aby sprawy z zakresu oświetlenia ulicznego 

były rozpatrywane kompleksowo na terenie całej Gminy, w porozumieniu z sołtysami 

poszczególnych miejscowości; tak jak już wcześniej było zgłaszane. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw 

Większością głosów wniosek został przyjęty. 

 

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

22 marca br.; dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła:  



WNIOSEK Nr 41/2018 – Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości dofinansowania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących 

ochronie powietrza dla mieszkańców którzy już od początku roku 2018 dokonali wymiany 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ekologiczny. 

Wniosek został wycofany przez Przewodniczącego Komisji. 

WNIOSEK Nr 42/2018 – Komisja wnioskuje aby dofinansowanie dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Tarnów Opolski, w związku z wymianą systemu ogrzewania na paliwo 

ekologiczne było jednakowe dla wszystkich systemów ogrzewania; w wysokości 3000zł.   

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 6 przeciw, 1 wstrzymał 

się od głosu. Wniosek nie został przyjęty. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu  22 marca br.; 

- dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, 

- zapoznała się z sytuacją finansową Gminnego Zrzeszenia LZS, w którym udział wzięli 

przedstawiciele Klubów Sportowych: LZS Fiorentina Nakło – Rafał Bienias oraz Artur 

Wrzeciono; LZS Unia Raszowa – Daniec – Grzegorz Stróżyk; LZS Kosorowice – Krzysztof 

Halupczok; GKS Piomar – Marcin Chudala. 

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja złożyła zapytanie dotyczące finansowania tężni 

solankowej; czy będzie tak jak wcześniej było przedstawiane tj. 50%/50% oraz prośba  

o przedstawienie hipotetyczne kosztów utrzymania tężni na okres 10 lat. 

Komisja wysunęła również: 

WNIOSEK Nr 34/2018 – aby zamieścić w gazetce gminnej informację dla mieszkańców  

z prośbą o pilnowanie własnych psów, w przeciwnym razie psy będą łapane na koszt 

właściciela;  

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

WNIOSEK Nr 35/2018 – o gruntowny remont ulicy Lawendowej w Walidrogach (najlepiej 

gdyby to była zdrapka). 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 6 wstrzymało się od 

głosu. Wniosek został przyjęty. 

Komisja Rewizyjna –. przeprowadziła kontrolę ściągalności i zwolnień podatkowych w 2017 

roku. W szczególności kontrolę ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia spłaty na raty 

podatków i opłat za 2017 rok. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli.  

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. rozpatrzyła skargę na działalność Kierownika 

GOPS w Tarnowie Opolskim uznając skargę za bezzasadną. 

 

Ad.8 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26.02.2018 r.; 

Przyjęcie protokołu z XLII sesji odbytej w dniu 26.02.2018 r. 

Na pytanie Przewodniczącego 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. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez czytania. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 

Protokół nr XLII/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.9 i Ad.10 

Interpelacje i zapytania radnych; 

Wolne wnioski i informacje; 



Radny Szymon Dyga: Czy Spółka PTI mogłaby po każdej zimie sprzątać pobocza na terenie 

Gminy- przy użyciu zamiatarki? 

Wójt: Spółka pomaga nam w wielu pracach, jeżeli będą interpelacje radnych to istnieje taka 

możliwość. 

Radca Prawny: nie wszystkie działy są przekazane do realizacji Spółce, jeżeli Rada Gminy 

chciałaby przekazać utrzymywanie dróg i porządek na terenie Gminy Spółce PTI należałoby 

podjąć taką uchwałę.  

Wójt Gminy proponuję rozważyć  przygotowanie projektu uchwały o przekazaniu części 

zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski Spółce 

Park Technologiczny – Innowacyjny Sp. z o.o. w Przyworach. 

W dyskusji również głos zabrali radny Zbigniew Bahryj i Rudolf Urban. 

 

Radny Alfred Kobienia na ulicy Łowieckiej  w Miedzianej znów robią się zastoje wody. 

 

Radny Zbigniew Bahryj wnioskuje o to, aby protokoły z Sesji były przesyłane radnym na 

adresy mailowe. 

W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny Waldemar Wilk wnioskuje o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzenia  

za pracę dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych. 

W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 głos wstrzymujący. 

 

Ad. 11 

Zakończenie sesji 

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

10:40. 

 

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

się w aktach OR.0002.3.2018 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Gabriela Grandek i Marianna Stróżyk 

   

        Przewodniczący Rady Gminy  

               /-/ Rudolf Urban 

 

 


