
PROTOKOŁ Nr XLV/2018
zcńętdzięstej piątej sesji VII kadencji Rady Gminy Tamów Opolski

odbytej w dniu 25 maja20l8 r.

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tamowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 15:00.
W sesji udzińwzięli radni:

l. Bńryj ZbigŃew
2. Dyga Szymon
3. Halupczok Krzysztof
4. Klama Andrzej
5. Klimek Krystian
6. Kobienia Alfred
7. Piechówka Bożęna
8. Pietruszka Zygmlxfi
9. Szymik Ewa
l0. UrbanRudolf
l l. wilk waldemar
12. Wa]demar Schreiber

Stanowi to 80% frekwencji.
Ponadto w sesji ud^ałwzięli:
l. Muż Krzysńof - Wójt Gminy
2. Chudowska Magdalena - ZasĘpcawójta
3. Knapik Aneta- Skarbnik Gminy
4. Gięrłach Bartosz - Radca Prawny

Ad. 1

Przewodnicący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny Radny Dyga Dawid - nieobecność usprawiedliwioną

Kalla Rajmund - nieobecność usprawiedliwioną
Patoła Anna - nieobecnośó usprawiedliwiona.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji;
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
- przedstawienie porządku obrad sesji;

3. Podejmowanie uchwał:
o projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
o Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaĘ budzetowej na rok 2018;
o Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrlego wsi Przywory -2.
4.Zakończenie sesji.
W obecności 12 radnych porządek sesji zostałjednogłośnie przryjęty.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, ze sesja Rady Gminy została zwołana z powodu
otrzymania zawiadomienia Wojewody Opolskiego o wszczęciu z lxzędu postępowania
nadzorczego dotyczącego Uchwały nr XLIV|343120I8 r Rady Gminy Tarnów Opolsń. z dnia
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2 z powodu nieczytelne go załąĆznika
graficznego uchwały.



Ad.3
Podejmowanie uchwał:
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w niniejszym projekcie są zgodne z zmiananti w projekcie
uchwały finansowej.
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowńo 12 radnych.
Uchwała nr XLY l 3 4 4 l 20 I 8 zostńa podj ęta j edno gło śnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budZetowej na rok 2018;
Pani Skarbnik przedstawiła nowe zadanię w Planie zadń inwestycyjnych na 2018 rok tj.
budowa Streęt Workout na terenie placu zabaw w Przyłvorach w kwocie 12 000,00 ń w tym
Sołectwo Przywory 6000,00 zł.
W obecności 12radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała nr XLY l 3 4 5 l 20 I 8 została podj ęta j edno gło śnie.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrlego wsi P rzyw ory - 2.
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowńo 12 radnych.
Uchwała nr XLY l 3 46 l ż0 18 zo stała po dj ęta j edno głośnie.

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Wójtowi, który poinformował, ze:
- ,,rozstrzygnął się przetatgna remont GOKu w Przyworach. Złożona oferta przekaczabudzet
o ok 400 000 zł. co należ przemyśleć.
- Gmina nie będzie wycofywać deklaracji, którą rodzice złoży\i zwięaną z nauką języka
mniejszości narodowej - j. niemieckiego. Rodzice mogą byó spokojni.
- nie złożono żadnej oferty przetargowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej Tamów Opolski-
Miedziana.
- powiększony został teren wykopalisk dla Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych
i w Opolu.
- niebawem przyjadą geofizycy z Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu z Instytutu Badania
Ziemi celem zbadarlia źrodła wody, poniewż poziom wód gruntolvych jest niski i zbiorniki
należy zasilraó sztucznie".
- w ostatnich dniach w Gminie Tarnów Opolski gościł Burmistrz Miasta Partnerskiego Bad
Blankenburg Frank Persike. Wójt podziękował radnym za zaangńowanie i poświęcony czas.
Przewodniczący Rady Gminy otrzymał od Burmistrzapaniątkowy talerz z grawerem.

Głos zabrał Radny Szymon Dyga pytając Pana Wójta o możliwość postawienia progów
nvalńającychprzy placu zabaw w Kosorowicach lub wyz;raczyó streĘ zamieszkania poza ulicą
Sw. Jacka i ul. Opolską z powodu szybko jeżdżących samochodów.
Wójt pozytywnie zaopiniował wypowiedz Radnego otaz wspomniał, że nie tylko
w Kosorowicach jest taki kłopot. Sądzi, że cńa Gmina powinna byó objęta regułą prawej strony w
ruchu drogowym.

Radny Szymon Dyga wysunął wnioseko rozwńenie możliwości ustawienia znaków w strefach
zamieszkania na drogach, na terenie Gminy Tarnów Opolski, vlyłączając drogi powiatowe
i wojewódzkie.
W obecności 12 rńnych wniosek zostŃ przyjęty jednogłośnie.

Radny Krzysztof Halupczok zŁożył interpelację, aby sprawdzić, czy w projekcie na budowę
ścieżki pieszo - rowerowej Tarnów Opolski - Miedziana zostńa ujęta budowa chodnika na
odciŃu ulicy Dworcowej w Tarnowie Opolskim, w kieruŃu przejazdukolejowego.



RadnY KrzYsńof HaluPczok zwrocił się do Pana Wójta z pytaniem w sprawie tęźni.WÓjt Poinformował, że aktuąlnie trwają ustaienia nad nową lókal inćiĄtęirtt, 
" 

po*oau zastueżęńi Pretensji mieszkańców do póprzedniego miejsóa- Wóji' ń. ' 
uiry*uł oburzeniai nadmienił,że gdYjY w9zystko byio ustaloi. i po}goiowane pod budowę, okazałosię, zemieszkńcY Tamowa OPolskiego będą protestować i-ńe dopu szczą do budowy szkodliwegovuĄdzęńa,które emifuje solankę. W Ńizku zpovlyższymtrwają ustalenia nad nową optymalnąlokalizacją. W dyskusji głos zabrali: Sz. Dyga, i.rlarnąz. Pińszu,Z.ńadi.

Ad. ll
Zakończęńe sesji

[,ff* 
zwYczerPańem porządku sesji Przewodnic zący Ftńy Gminy zamkĄobrady o godz.

Integralnq częŚĆ protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów opolski znajdujqcesię w ahach ORR,0002.5,20]8

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Jolanta Bioły
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