
zcńęrdziest'""**łl3f;T'oł"iliłiilfi'ltinyTamówopolski
odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.

S_esja odbYła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworco wa4 ogodz. 9:00.W sesji udział wzięli radni:
1. Bahryj Zbigniew
2. Dyga Dawid
3. Dyga Sąrmon
4. Halupczok Krzysżof
5. Kalla Rajmurrd
6. KlamaAndrzej
7. Klimek Krystian
8. Kobienia Alfred
9. PatołaAnna
10. Piechówka Bożena
1l. PietruszkaZygmlxi
12. Szymik Ewa
13. Urbarr Rudolf
14. Wilk Waldemar

Stanowi to 93oń frekwencji.
Ponadto w sesji udzińwzięli:
1. Muż Krzysńof - Wójt Gminy
2. Chudowska Magdalena - Zutępcawójta
3. Ifuapik Aneta- Skarbnik Cminy
4. Bargiel Czesław- Sekretarz Gminy

Ad. l
PrzewodniczącYPtńY Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecnośó 14 radnych, co stanowi
§w"y* do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecly Radny Waldemar Schreibęr - nieobecność usprawiedliwiona.

tsfr 
Zbigniew Bahryj przyszedłna sesję o godz. 9:05, ńatomiast Radny Krystian Klimek o godz.

Ad.2
Przęwodniczący Rady.lminy przedstawił porządek sesj i;l. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

_ _- 
przedstawienie porządku obrad sesji;

3, Informacje Przewodni cząc,ego Rady b działaniań podejmowanych w okresie między sesjami;4, SPrawozdanie zdzińalności Wbjta wokresie miiazy sesjami, zwłaszcza zwykonaniauchwał Rady;
5. sprawozdanię z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
6. Przyjęcie,,oceny zasobów pomocy społecznej,u ZÓn iir''.
7. Podejmowanie uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uuoz"tiw"3 na rok 20Is:
3) Projekt uchwałY w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokaliŹacji przystaŃu
.. lomunikacYjnego ptzy ul. Kościelnej Nr tosoog Ó* ńi.i:.."*"s.iŃ"pł",
4) Projekt uchwałY w sPrawie ,u*uróiu porozumienia międzygminnego dotyczącegowsPÓłdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji opoĘrz y iJallizacji zadaniapolegającego na aktualizacji obszaru i granic frtomerac.li opole;



5) Projekt uchwały w sprawie Wrńęnia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
w miejscowości Tarnów Opolski;

6) Projekt uchwały w sprawie wyrżenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy;

7) Projekt uchwały w sprawie Wrużenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;

8) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego;

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół
podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych;

10) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęó pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy
zawodowego;

11) Projekt uchwały w sprawie za,warciaumowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice.
7. Informacj a z bieżącej działalno ści komi sj i ;

8. Przyjęcie protokofu zobrńpoprzedniej sesji odbytej w dniu 26.03.2018 r.;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i informacje;
1l.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o dodanie do porządku sesji
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2.
Przystąpienie do zmiany planu jest w pełni zasadne, dotyczy dopuszczalnej wysokości hal
produkcyjnych poza terenem mieszkalnym dla terenów przy ul. Wiejskiej w Przyworach, która
wynosi 13m, natomiast przedsiębiorca zainteręsowany jest budową obiektu 16-metrowego
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały do porządku
sesji.
W obecności 1 3 radnych proj ekt został j ednogłośnie przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porądku sesji po zmianach.
W obecności 13 radnych porządek sesji zostałjednogłośnie przyjęty.

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 Swiąt Wielkanocnych przesłali: Agnieszka Okos i Sandra Mlłzicz.
- kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich Radnych od Pana Pawła
Grabowskiego Posła na Sejm RP.
- stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie sprawie pisma Pana Jarosława
Sachajko posła Klubu KUKIZ 15 z dnia7 marca 2018 r.
- Wójt Gminy 29 marca 2018 r złożył sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów
Opolski za20l7 rok, które zostało przesłane Radnym na maile następnęgo dnia.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim pismem nt ZI.4I30.5.3.2018
z dnia 30.03.2018 r. przekazało sprawozdanie z dziŃalności Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Ptzeciwdzińania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia
20|7 r. do 31 grudnia2017 r.



- GminnY OŚrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim pismem Nr GopS.412,1.2018
z dnia 1 6 kwietnia_?9 

L8 
.. przekazuje do przyj ęci u prr"ŻRadę Gminy ocenę zasobów pomocy

społecznej zarok20l7.
- WÓjt GminY Tarnów opolski informuje pismem Nr GTD.0003.10.2018 o potrzebie wymiany
wiat przystankowych w miejscowości: wilidrogi, Tarnów opolski i Raszowa.
- oświadczenia majątkowe złożyli radny waldęńar wilk i Rajmund kalla.- wniosek Pana Łukasza Kosińskiego o zmianę w Studium Uwarunkowń i KieruŃów
Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenia dzińkinr 83 we wsi Walidrogi.
PrzewodniczącY RadY zapytń radnych czy sąuwagi do wniosku. Rada Gminy nie podjęła
stanowiska w przedmiotowym zakresie,

Ad.4
SPrawozdanie zdziałalności Wójta wokresie międry sesjami, 

",łłaszcza 
zwykonania

uchwał Rady.
- Wójt poinformował, iżrozpoczęła się budowa ronda.
- Powiat OPolski wYkonuje nową nawierzchnię asfaltow ą na częściulicy Klimasa w TamowieOPolskim, co bardzo PoPrawi wizerunek wsi, natomiast iręzowinę 

^oiruzagospodarować nautwardzeni ę zniszczonych dróg.
- ,,w najbliŻszYm czasie należy stworzyć z Sołtysami biznesplan w sprawie nowych punktów
oŚwietlęniolvYch i ustalenia priorytetowy chzadińw danym Sołectwie lub ustalić pe}vną kwotę
na kazde Sołectwo jako Propozycję własnego zagospodarowania, żeby Rada Śołecka, gdyż jest
9lganem wybranym pr zez mie szkńców, mo gła iokonać więksĄ in*.rit".; i'.
Głos zabrał RadnY SzYmon Dyęa,który zaproponował, aby nie dzielió kwoty naposzczególne
Sołectwa tYlko Podzielió na zadaniapriorytetowe, tj. budowa chodnika w RaŚzowej itp. Naleźydobrze zastanowić się nad takim roiwiązaniem.
WÓjt doPowiedział, Że to Rada Gminy decyduje o realizowanych inwestycjach, jednak
stwierdził, iŻ należY wymyślić, obmyśieć taki plan, żeby było wiadomo, które zadaniarealizować w pierwszej kolejności w Sołectwie.
- WÓjtPoinformował, Że niebawem odbędzie się spotkaniezprzedstawicielami KółŁowieckichi rolnikami w sPrawie szacowania szkódłowieclicn oru.,zę odbyło się spotkanie znowąpaniąDYrektor Przedszkola Publiczne go zOddziałamilntegracyjnymi w Tamówie opolskim zpaniąKingą Patoła, która jest bardzo energiczną osobą, góto*i na wiele wyznańi pragnącą robićwiele ciekawYchrzeczy. Do przedsikola uczęstirł :r,O'd.ieci, istniój. *ołi*ość budowydodatkowej sali do cwiczeń sensorycznych dla dzieci 1 dysfunkcjami, cmina chciałabywesPrzeĆ te działania i pomóc rodzicom w rehabilitacji ich po.i..t. Ro*rri. ważnymelementem jest 

___.yymiana pokrycia aacno*ego, która możę nastąpićw PrzYszłYm roku, WÓjt zwrócił się do Przewodni 
"rą"y"hKomisji celem *yrnu"r"nia wrazzPanią,DYrektor PriołYtetó.w jakie są do wykonania w Przedszkolu i wesp. ,*Ź t" działania.- w najbliŻszYm czasie gmina otrzymasroót<i finansowe dla Sołectwa Miedziana na pokryciedachowe Domu Kultury.

Po wYstąPieniu Pana WÓjta Przewodni czący Rldy Gminy zwrocił się z pytaniem w sprawie
Problemu nowej interPretacji Ministerstwa ńauhÓ;i Nu.oaowej co dó rożóziaŁu nauki językaniemieckiego - obcego języka mniejszości i czy * c*ini. były podej-o*un. jakieś ruchyw tej kwestii?
Odpowiedzi udzieliła Pani Magdalena
z Kuratorium Oświaty, obecna klasa VII i
arkuszach organizacyjnych nie ma zmian.
tak jak było.

Chudowska informując, iZ po konsultacjach
VIII będzie objęta starym systemóm. W aktualnych
Przepisy się nie zmieniły i na dzień dzisiejszy jest

W dYskusji głos zabrał WÓjt, który podkreślił, ze chciałby, aby dzieci miały jak najwięcejmoŻliwoŚci uczenia się jęzYka obóego. Po rozmowie , |o-ysłodawcą i rodzicami istnieje
ProPozYcj a nauki j ęzYka angielski ego przezsport - załozenie szkółki bej sbolowej . Wójt zwrociłsię do RadnYch, abY rozwużyó taią mozliwość Nu po"rątku miejscem tierringu może być



boisko ORLIK, które jest ogrodzone, natomiast jeżeli będzie duże zainteresowanie
mieszkańców, treningi mogłyby się odbywać przy kortach na stadionie w Tarnowie Opolskim.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przęz Wójta Gminy informację
o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XLIII sesji w dniu 26 marca 2018 r:

o Nr 
'<LIIa325l2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- realizowana.

o Nr XLIII|326|2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 12.04.2018 r. poz.1233.

o Nr XLlIIl327l2018 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na dzińalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim;
- zr ealtzow ana, or az _pr zekazana skarżąc ej .

o Nr XLIII/328|2018 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów
Opolski na rok 2018";
- obowiązuje. Opublikowana wDz. Urz. Woj. Op. 06.04.2018 r. poz.1079.

o Nr XLIIIl329l20l8 w sprawie okręślenia zasad udzielania dotacji celowych ze
środków budZetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie
powietrza;
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 09.04.2018 r. poz. lI25.

o Nr XLIII/330|20L8 w sprawie wydania opinii dotyczącej okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego;
- o b owi ązuj e, chwała zo stała pr zekazana Zar ządowi P owi atu Op o l s ki e go.

o Nr XLIII/331|2018 w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Tarnów Opolski";
- obowiązuje.

o Nr XLIII/332|2018 w sprawie wytażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tarnów
Opolski zadń Powiatu Opolskiego.
- obowiązuj e, zrealizowana.

Ad.5
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
Realizacja wniosków zXLIIJ sesji odbytej w dniu 26muca2018 r.
Komisja OświaĘ, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny
i Jej Problemów wysunęła WNIOSEK Nr 18/2018 proponuje, aby sprawy z zabesu
oświetlenia ulicznego były rozpatrywane kompleksowo na terenie całej Gminy,
w polozumieniu z sołtysami poszczególnych miejscowości; tak jak już wcześniej było
zgłaszane,
Odpowiedź na wniosek brzmi:
Sołtysi zostanq poinformowani o możliwości współpracy z gminq w ramach planowania
NOWCH punktów oświetlenia ulicznego oraz poproszeni o odpowiedź w formie wniosku wraz
z naniesieniem przez nich na załqczniku mapowym lolralizacji proponowanego oświetlenią
(celem uściślenia).
Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej wysunęła WNIOSEK Nr 34/2018 aby zamieścić w gazetce gminnej
informację dla mieszkńców z prośbą o pilnowanie własnych psów, w przeciwnym razie psy
będą łapane na koszt właściciela.

Treść artykułu:

APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE

W ostatnim okresie na terenie naszej gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez
żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpieczeństwo



mięszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadkó w zwieruęta mająswoich właŚcicieli,., a pojawiające się tzw. ,,bezdomne" p.y'io głównie zńeruita
nieodPowiednio dopilnowane przęzmięszi<ńców. ńardzo często właścicień czworonogównie
trzYmają ich na uwięzi, w kojcu czy zaml<niętej posesj i, pozwalając psom biegać samowolnie
po wsi.
Urząd GminY TarnÓl OPolski przypomina, że zapsa zawszę odpowiada jego właściciel i tona nim sPoczlwa obowi%ek odpowiednie pilnowania czwoionoga. 

"W 
przypadku niewYwiązYwania się ?ww. obowiązku, posiadaczówi zwierzęcia wymie|ronumoże zostać kara

aresztu, ograniczenia wolności, grzywny bądź nagany .
Gmina ma obowiązek podjęcia interwencji- wyłapania i umiesz czenia psów
w schroniskach w sYtuacji gdy potwierdzona jest ión bezóomność lub stanowią zagrozenie (są
agresYwne i atakują mieszkńców). Często zdarzają się jednak przypadki, wkńrych kilkagodzin Po wYłaPaniu zwierzęcia odnajduje 

-się ';ego 
wiasóiciet z oskarżeniami

o bezPrawne odebranie muzwięrzęcia. W 1*i.j ,ytuu.ji wła]ściciel wyłapanego psa zmuszonybędzie do Poniesienia wszystkich 
-kósztów 

związanych z odłowieniem
i przekazartięm zwierzęcia do schroniska!
ProsimY zatem wszYstkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoichczworonogach i skutecznę zabezpieczali furtki i Ógrodzenia pbsesii, tak by psy nie mogły jej

::::::"" bez właŚciciela. Psy nie mogą biegać * -iel.ca.trpublicznychbĆz-oapo*i"j'niąónaozoru.
K9Ti:jl wYsunęła kolejny WNIOSEK Nr 35/2018 o gruntowny remont ulicy Lawendowej
w Walidrogach (najlepiej gdyby to była zdrapka);
OdPowiedŹ na wniosek brzmi: Remont zostanie ujęty w planie remontów w olłesie wiosenno_
letnim br. w ramach posiadanych środków na biz'ql, ,irry*onie dróg.

RadnY Zbigniew Bahryj wnioskuje o to, aby protokoły z Sesji były przesyłane radnym naadresy mailowe.
Protokół z PoPrzedniej sesji został przesłany radnym na mąila ] 6 kwietnia br. oraz dodątkowozostął wyłożony do wglqdu na Komisjach Śałych-nc.

RadnY Waldemar Yilk wnioskuje o tozważęnie mozliwości podwyższęnia wynagrodzenia
zapraaę dla pracownik_ów urzędu Gminy i jednostek podległycń
OdPowiedzi udzielił Wójt Gminy stwiórdŹając, żejest bardzo zadowolony ze współpracyZ Placownikami i cieszY się, że Rada Gńńy poprr", sygnały mieszkńc ów zauważyłaaktYwnoŚĆ Pracowników i złożyła niniejszy *nior.t. poałrJsułiówniez, ze trudno byłobyrozPattzYĆ ProPozYcję w szerszym kontekście, należy do każdego p.u.o*nika podejśćindYwidualnie, zgodnie z wykonywaną ptacą.Reasumująó wo.;t ,up"ńił,' ze na wniosek RadyGminy podzieli premie i nagrody dla pracowników.

DOTYCZY wNlosKow zatwierdzonych na sesji RG w dniu 26lutego 2018 r.1, WÓjt GminY wnioskował o wystosowanie pisma do ZarząduDróg powiatowych w opolui do wiadomoŚci RadY Powiatu Ó natychmiasiowe 
"poąńię"ie drogi powiatowej l7l2o nacałym odcinku w Tarnowie Opolskim.

-Zlrzłd Dróg PowiatowYch w Opolu ałrócił się z prośbq o doprecyzowanie wniosku.WYstosowano Pismo nr GTD.00oi.ą.zola z prośbj o iykonanie mechanicznego zamiątaniadrgsi w zwiqzku z, 
. 
zalegajqcym piaski.em po ,i*,oriń ufuzymaniu dróg oraz zebraniezalegajqcYch odPadów 
ą9 wkonaniu pielęgnicji zywopiirw miejscowości iąrnów opolski(spraw a ORR. 000 3, 3 5. 2 0 1 S).

2' WÓjt GminY wnioskował o ustawienie lustra w Kosorowicach w miejscu kończącej sięŚcieŻki Pieszo-rowerowej Przy sbzyzowaniu z ulicą Polną w celu poprawy bezpieczeństwaruchu rowerowego.



Zarzqd Dróg Powiatowychw Opolu, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, przekazał wniosek
pismem nr DT.522,46,20]8. WD do Starostwa Powiatowego w Opolu celem dokonania wizji
w terenie z udziałem przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Opolu i podjęcia decyzji
w przedmiotowej sprawie (sprawa ORR. 0003, 3 5. 20 1 8),

3. Radny Andrzej Klama wnioskował o wymianę lustra drogowego na wysokości wyjazdu
zp|acu kościelnego przy ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim.
Wystosowano pismo Nr GTD.0003.4.2018 do Zarzqdu Dróg Powiatowych w Opolu w dniu 16
marca 20]8 r. do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi.
4. Radny Rudolf Urban wnioskował o wystosowanie pisma do GDDKiA w Opolu
o wydłużenie lewoskrętu od strony Strzelec Opolskich do ulicy J. Kani w Nakle.
W odpowiedzi uzyskano informację, że zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie nie jest możliwe wykonanie lewoslcrętu (sprawa
oRR,0003.35.2018),

Ad.6
Prryjęcie,,oceny zasobów pomocy społecznej za2017 rok".
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ocena omawiana była na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy, które nie wniosły uwag do przedłożonej oceny. Poddał jej przyjęcie pod
głosowanie.
W obecności 14 radnych ocena została przyjętajednogłośnie.

Ad.7
Podejmowanie uchwał:
Projekt uchwaĘ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wprowadzono zmienię w projekcie uchwały związaną
z uzyskaniem dotacji na wypłatę podatku akcyzowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego.
Głos zabrał Wójt Gminy, który dodał, że po negocjacjach z firmą Tauron zostanie
wymienionych 75 opraw oświetleniolvych na ledowe przy ul. Klimasa w Tarnowie Opolskim,
co spowoduje kolejny spadek poboru energii elektrycznej.
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowŃo 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/333l20I8 została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zńączniku projektu uchwały dokonano przeniesienia kwoty
86.000zł z zadaria,,Modernizacja dachu na budynku wielofuŃcyjnym w Kosorowicach" na
nowe zadanie ,,Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Tamowie Opolskim (etap I).
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowŃo 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/3 3 4 l 20 I 8 została podj ęta j edno głośnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji prrystanku
komunikacyjnego prry ul. Kościelnej Nr 105069 O w miejscowości Naklo;
Radny Rudolf Urban zaznaczył, że teoretycznie niniej sza |okalizacja przystaŃu ma byó
alternatywą, do moze w przysńości, powrotu przystaŃu na ulicę Strzelecką, miejsca gdzie
kiedyś był usytuowany, oraz ma nadzieję, że proponowana lokalizacja nie będzie docelową.
Radny Urban poinformował również, że GDDKiA w Opolu nie udzieliła informacji, czy
istnieje techniczna możliwośó, by przystanek powrócił na poprzednie miejsce.
Głos w sprawie zabrń Radny Halupczok, który stwierdził, że przy proponowanej lokalizacji
mieści się kościół, wiele gospodarstw rolnych, co wiąże się z przejazdem dużych maszyn
i większym natężeniem ruchu. Podkreślił również, iż istniej obawa, że kierowca autobusu
w swojej trasie pominie przystanek. Radny Halupczok uwńa,żeto zła lokalizacja.



W obecnoŚci 14 radnychza podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, l wstrzymał się od
głosu. Większością głosow Uchwała nr XLIV/33 5l2OI8 została podjęta.

Projekt uchwaĘ w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
wsPÓłdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji,uduniu
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opote;
w obecności 14 radnyclr za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/33 612018 została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
w miejscowości Tarnów Opolski;
Komisja OŚwiaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny
i Jej Problemów wraz z Komisją Społeczno Gospodarczą, Gospodarki Finansowej, Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej negatywnie zaopiniowały proj ekt uchwały,
RadnY HaluPczok: ,,nabycie drogi nie jest w interesie gminy, więc zgodnię z wcześniejszymi
ustaleniami powinna by c przekazana nieodpłatnie'',
W obecnoŚci 14 radnych przeciw głosowało l 1 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
Uchwała nr XLIV/33 4l20I8 nie została podjęta.

Projekt uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy;
W obecnoŚci 14 radnychza podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od
gło su. Uchwała nr XLIV/3 3 7 l 20 1 8 zo stała podj ęta.

Projekt uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
w obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/3 3 8 l 20 1 8 została podj ęta j edno gło śnie.

Projekt uchwaĘ w sprawie przekształcenia Publicznej SzkoĘ podstawowej
w kątach opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego;
Przewodniczący poinformował, że po konsultacji , o.guńem nadzoru ńienia się treść § 4.
w załączonej uchwale na:

§4.
Uchwąła wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
tj. nie podlega publikacji w Dzienniku urzędowym wojewó dztwaopolskiego.
w obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/339/2018 została podjęta jednogłośnie,

Projekt uchwaĘ w sPrawie zmiany uchwaĘ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
Przez Gminę Tarnów OPolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych,
PublicznYch Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pubticzńych szkoiach
podstawowych;
w obecności l4 radnych za podjęciem uchwały głosowńo 14 radnych.
Uchwała nr XLIY l 3 40 l 20 18 została podj ęta j ednogłośnie.

Projekt uchwaĘ w sPrawie zasad udzielania i rozmiaru zniżekw realizacji tygodniowego,
obowiązkowego wYmiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powieńno stanowiska
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga,
p_sychologa, logopedy, terapeufy pedagogic znego i doradcy ru*ódoro.go;
w obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała nr XLIY l 3 4 1 l 20 I 8 zo stała podj ęta j edno gło śnie.



Projekt uchwaĘ w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice.
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
U chwała rlr XLIY l 3 42 l 20 I 8 zo stała p o dj ęta j edno gł o śnie.

Projekt uchwały w sprawie prrystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi P rryw ory - 2.
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowńo 14 radnych.
Uchwała nr XLIV/3 4 3 l 20 I 8 zo stała podj ęta j edno gło śnie.

Ad.7
Informacj a z bieżącej działalności komisji;
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny
i Jej Problemów na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. dokonała ana|izy projektów uchwał
pod obrady Rady Gminy. Rozpatrując sprawy bieżące Komisja wysunęła interpelację: ,,Jaki
jest pomysł na zagospodarowanie budyŃu Szkoły filialnej przy ul. Opolskiej 53
w Kosorowicach i budynku przy ul. Kościelnej 12 w Kątach Opolskich"?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który poinformowń, że trwają przygotowania, aby szkoła
w Kosorowicach była punktem rehabilitacyjnym lub Domem Dziennego Pobytu bądż
prywatnym punktem lekarskim, do którego mieszkańcy mogliby uczęszczać. Ieżeli chodzi
o Przedszkole w Kątach Opolskich, mieszkńcy mają się okręślió, co do przeznaczenia
budynku. Pani Zastępca Wójta dodała, że dopóki nie będzie zamknięta szkoła przez Kuratora,
Gmina nie może rozpocząc żadnych prac.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu
19 kwietnia br.;
a) dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy.
b) dokonała przeglądu technicznego dróg polnych położonych na terenie Gminy Tamów
Opolski. Podczas przeglądu stwierdziła zły stan techniczny gruntowych dróg gminnych:
- priorytetowo w miejscowości Tarnów Opolski stwierdzono konieczność wykonania

w bieżącym roku przedłużenia ulicy Skalnej w kieruŃu Kosorowic oraz przedłużenia
odciŃa drogi gruntowej Powstańców Sląskich w stronę przejazdu Kolejowego (odcinek
łączący drogę gruntową Powstańców Sl. z ulicą Ogórkową).

Ponadto:
- w miejscowości Tarnów Opolski przedłużenie ulicy Św. Jacka za przejazdem kolejowym

w lewo orazboczną drogę ulicy Dworcowej - zaaptekąw kieruŃu Kosorowic.
- w miejscowości Nakło przedłużenie ulicy J. Kani w kierunku,,Ogótka" i ulicy Polnej w stronę
Otmic orazprzedłużenie drogi gruntowej ulicy Dzierżoniaw kierunku Raszowej.

- w miejscowości Raszowa przedłużenie odcinka drogi gruntowej ulicy Ozimskiej w stronę
posesji nr 1

- w miejscowości Kosorowice przedłużenie ulicy Zapłotnej w kierunku Przywór oraz ulicy
Leśnej w lewo w stronę Przywór.

-c) Komisja dokonała przegląd rowów gminnych i wniosła następujące uwagi:
- w miejscowości Tarnów Opolski zarurowaó rów na długości ok 40m przy ulicy Kopernika
w sąsiedztwie parkingu firmy Tomiczek oruz Wezyścić rów R-9 i wykonać remont
przepustów.
- wmiejscowości Raszowawykonaó czyszczenie syfonu znajdulącego się w sąsiedztwie działki
66 ark. mapy 6 i dzińki2811160 ark. mapy 2 oraz czyszczenie odcinka rowu R-l27 od syfonu
do ul. Ozimskiej.
- w miejscowości Kąty Opolskie wykonać udrożnienie rowu zu-21 (rów znajdujący się wzdłuż
działek od nr 5 do 38).



Powyzszy wykaz przeglądu dróg polnych i rowów melioracyjnych został przekazany po sesji
na maile Radnych i Sohysów.
Radny Alfred Kobienia stwierdził, że kwota 17.000ń na utrzymanie rowów melioracyjnych
jest zbyt niska, należałoby w przyszŁym roku podwyzszyó kwotę na meliorację.
RozpatĄąc sprawy bieżące Komisja wysunęła:
WNIOSEK Nr 4312018 o przygotowanie wykazu działęk rolnych i leśnych z podziałem na
dzięrżawione i niedzierżawione.
W obecności 14 radnych wniosek został zatwiętdzony jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 4412018 o usunięcie zbędnych słupów oświetleniolvych znądujących się za
ulicą Działkową w Tarnowie Opolskim.
W obęcności 14 radnych wniosek zostŃzatwietdzony jednogłośnie.

Komisja SPołeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br, dokonałaanalizy projektów uchwał
Pod obrady Rady Gminy, zapoznała się z sytuacją finansową Ochotniczych Straży Pozarnych.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele jednostek. Komisja zapoznała się
również z sytuacją finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim, którą
przedstawiła i omówiła Pani Dyrektor Monika Silarska.
Przewodniaząay Komisji - Szymon Dyga oznajmił, że należałoby przekazać większe środki
finansowe na wyposażenie OSP, ponieważ rosną koszty stałe: legalizacje, badania, przeglądy,
ubezpieczenia, ogrzewanie, media i gdyby nie dodatkowe źtodła oraz polityka ';wewnątiz
oszczędnoŚciowao', to byłoby ciężko. Wspomniał , iż strażacy szukają sponsorów w lokalnych
firmach oraz starają się o dotacje unijne, które niestety wymagają wkładu własnego. Dzięki
ochotnikom, ich zaangazowaniu i sukcesom jakie zdobywają w zawodach pozńiczych -
nagrody przekazywane są na wyposażenie sprzętu pożarniczego.
W odniesieniu do wlpowiedzi Radny Halupczok jako Prezes Zarządu Gminnego oSp
Kosorowice potwierdził słowa Przewodniczącego Komisji i sądzi,że ,,straż jest i musibyć".
W dYskusji głos zabtał Wójt, który zna sytuację strażaków oraz uwńa, że Gmina dobrze
wsPÓłPracuje z jednostkami OSP, 3 z nich są w Krajowym Systemie Ratownictwa, co
Pozwoliło uzyskaĆ lepsze wsparcie oraz zmodernizowanie budynków. Pan Wójt serdecznie
Podziękował wszystkim strażakom za zaangńowanią pozyskiwanię wszelkich środków,
czyny społeczne, itp.
Głos zabrał również Radny ZygmuntPietruszka, który oznajmił, ze jednostki powinny ubiegać
się o finanse z Ministerstwa.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Komisji poinformowal, że negocjacje o uzyskanie
Środków z Ministerstwa ciągle trwają i przedstawił WNIOSEK Nr 36t2018Ó *yurygnowanie
z budZętu gminy kwoty 20.000 zł na wyposażenie Ochotniczych Strazy Pozarnych przy
równomiemym podziale.
w obecności 14 radnych wniosek zostałzatwięrdzony jednogłośnie.

Komisja RewĘjna - na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018r. dokonała analizy wykonania
Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Tarnów Opolski (Protokół nr 4612018)

Ad.8
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26.03.2018 r.;
przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
w obecności 14 radnychzaprzyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokół rr XLIIUZ}I 8 został przyję§ j ednogłośnie.

Ad.9 i Ad.10
Interpelacje i zapytania radnych;
Wolne wnioski i informacje;



Radny Alfred Kobienia:
1)" powtórnie apeluję o wykonanie ulicy Łowieckiej w Miedzianej;
2) droga przy boisku w Miedzianej jest dewastowana, należy podjąć jakąś decyzję w tym
zakresie;
3) zaangazować właścicieli obiektu Kotłowni na Osiedlu do utrzymania porządku w tym
miejscu;
4) lwńan,. ze Dom Dziennego Pobytu dla osób starszym w Kosorowicach to byłby bardzo
dobry pomysł, aczkolwiek zpoczątku wymaga on sporych inwestycji".
Radny Waldemar Wilk przypomniał, że kosńy utrzymania ptzez Gminę Ośrodka Pomocy
Społeczrej zbliżająsię do około 1 miliona ńotych.
Radny Szymon Dyga odniósł się do wypowiedzi i zaproponował rozeznarie i romvńeńe
możliwości wybudowaniaprzez Gminę Domu Dziennego Pobytu, miało by to wiele korzyści.
Wójt Gminy odpowiadającnapropozycję uwaiąże,,temŃ jest godny przeanalizowanią można
ronvuĘć i wykonać audyt w tym zakręsie oraz zapoznać się z Ę działalnością aby nie popehrió
błędów przy takduZej inwestycji".
Radny Krzysztof Halupczok zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o mozliwość dofinansowania
wydania płyty zespołu ,,Kosorowiczanki, co pozwoliłoby na większą promocję zespołu, który
działaw Gminie bardzo pręmie.
Wójt przychylił się do prośby i potwierdził, Ze padĘ propozycje dofinansowania również innych
chórów, poinformował, że niebawem chór z Kątów Opolskich będzie obchodził 20 lecie,
a nagranie chóru z Nakła wymaga czyszczenia.
Radny Alfred Kobienia korzystając zudziału w sesji Pani Redaktor, ńożył podziękowania dla
całej redakcj t za altykllły o Gminie ) aw szlzególności dotycące pomocy dla mieszkńca Przywór,
który utracił na zdrowiu.
Wójt Gminy również ńozył podziękowania dla Tygodnika Zięmi Opolskiej jak również dla
Radnego Szymona Dygi i całego Sołectwa Prrywór za zaangńowanie, wspólną pomoc
i poświęcony czas dlaposzkodowanego mieszkńca.
Radna Bwa Srymikzapytńa Wójta o termin remontu GOK w Przyworach.
Wójt poinformował, że zostńy odebrane wszystkie dokumenty, na których naniesiono zmiany
zgodnie zprzepisarrti i remont ruszy za2tygodnie.
Radna Ewa Srymik wspomnińa o natężeniu ruchu w Przyworach i prędkości poruszających
się samochodach.
Wójt zasugerowń, że jedynym rozuliązaniem zmniejszenia ruchu w Przyworach byłoby
wybudowanie w Malni długo planowanego mostu i zaproponował spotkanie mieszkńców
z Przywor z Radami Sołeckimi wsi Kąty Opolskie, Grotowice, Groszowice celem ustalenia
działania w tym zakresie.
Radna Ewa Srymik wnioskuje o :

1) uporządkowanie odcinka drogi Wojewódzkiej w Przyworach po pracach inwestycyjnych.
2) uporządkowanie pobocza drogi Powiatowej w Przyworach (ul. Tarnowska) po wykonanych
pracach z za|<resu przebudowy linii kablowej.
3) wykonanie ściŃi poboczy i uprzątnięcie zalegąlącego piasku po zimowym utrzymaniu dróg
na wiadŃcie w Przyworach.
W obecności 14 radnych wniosek zostń zatwięrdzony jednogłośnię.

Wójt Gminy: wystosowaó pismo do Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu i ZatząduDtóg
Powiatowych w Opolu o wskazaniebezptecznego przejściaprzezwiadukt mieszkńców ulicy
Wiejskiej w Przyworach z uwagi na brak utwardzonego pobocza.
W obecności 14 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.



Rudolf Urban: wystosować pismo do GDDKiA w Opolu z prośbą o informację jakie są
możliwości techniczne na to, aby przystanek w miejscowości Nakło w kierunku Opola powrócił
na swoje poprzednie miejsce przy ulicy Strzeleckiej w okolicach sklepu.
W obecności 14 radnych wniosęk zostńzatwiętdzony jednogłośnie.

Ad. 11

Zakończenie sesji
W związku zwyczerpańem porządku sesji Przewodńczący Rady Gminy zamlnął obrady o godz.
1l:00.

Integralnq część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji RaĄ Gmirty Tarnów Opolski znajdujqce
się w aldach ORR. 0002.4. 20 1 8

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: f olanta Bioły
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