
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 

z czterdziestej szóstej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 25 czerwca 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 Szymon 

3. Halupczok Krzysztof 

4. Kalla Rajmund 

5. Klama Andrzej 

6. Kobienia Alfred 

7. Patoła Anna 

8. Pietruszka Zygmunt 

9. Schreiber Waldemar 

10. Szymik Ewa 

11. Urban Rudolf 

12. Wilk Waldemar 

Stanowi to 80% frekwencji. 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 

2. Chudowska Magdalena – Zastępca Wójta 

3. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

4. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Nieobecni Radna Bożena Piechówka, Radny Dyga Dawid i Klimek Krystian – nieobecności 

usprawiedliwione. 

Radny Waldemar Schreiber opuścił salę o godz. 10:35 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji; 

1. Otwarcie XLVI 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2017 r.  

7. Przedstawienie informacji Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów 

Opolski za 2017 r. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy   

     za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję   

      Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy 



Tarnów Opolski za rok 2017. 

13. Podejmowanie innych uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

3) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski; 

5) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

(dot. ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim); 

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022; 

7) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Kąty Opolskie; 

8) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Nakło; 

9) Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów 

Opolski; 
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

14. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

15. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. oraz protokołu XLV sesji   

       odbytej w dniu 25 maja 2018 r. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18.  Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że zmieniony został tytuł uchwały w 

punkcie 9) podejmowanie uchwał na treść: projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o dodanie do  porządku sesji: 

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie 

Opolskim; 

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia   26 kwietnia 2018 r. 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. 

Projekty zostały omówione na komisjach stałych Rady Gminy. 

W obecności 12 radnych projekty zostały jednogłośnie przyjęte do porządku sesji. 

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

W obecności 12 radnych porządek sesji został jednogłośnie 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: 

- wszyscy Radni otrzymali informację wójta, że wraz z aktywacją usługi Plus Famoc PRO 

wprowadza się monitoring na urządzeniach mobilnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 



przetwarzania danych osobowych. Radni nie wnieśli uwag. 

- pismo Prokuratury Rejonowej w Opolu Sygn. akt PR Pa 13.2018 w sprawie przesłania 

uchwał podjętych w zakresie dotyczącym określenia zasad wydzierżawiania lub 

wynajmowania nieruchomości. Przewodniczący w odpowiedzi na pismo poinformował, że 

Gmina nie posiada niniejszej uchwały. 

- pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie stanu technicznego 

nawierzchni pętli autobusowej komunikacji miejskiej w Przyworach. W myśl niniejszego 

pisma Samorząd Mieszkańców Wsi Przywory poinformował, że przekaże kwotę 2 000 zł na 

naprawę w/w pętli. 

W dyskusji głos zabrali: Wójt, Sekretarz, Radny Zygmunt Pietruszka i Przewodniczący Rady 

Gminy. ostatecznie stwierdzono, że należy sprawdzić właściciela nieruchomości a następnie 

zająć się sprawą. 

- pismo z Wodociągów i Kanalizacji w Opolu z dnia 25 maja 2018 r. przekazujące projekt 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem dokonania analizy przez Radę 

Gminy Tarnów Opolski i podjęcia stosownej uchwały do dnia 12 sierpnia br.  Niniejszy 

projekt został przekazany radnym na maile 8 czerwca br. 

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Tarnów Opolski z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2017. 

- pismo Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2018 r. dotyczące uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast. Organ nadzoru przypomina  

o konieczności dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Przewodniczący 

Rady podkreślił, że w dzisiejszym porządku sesji jest projekt uchwały. 

- uchwała nr 162/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Tarnów Opolski za 2017 rok. 

- Wójt Gminy przedłożył sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 

rok 2017 wraz z korektą bilansu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obydwa w/w dokumenty były analizowane na 

posiedzeniach komisji w miesiącu czerwcu br.  

- pismo Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z dnia 7 czerwca br. przekazujące 

Oświadczenie Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  

dotyczące rozporządzenia w sprawie wynagradzania Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

Miast. 

- pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. , którym przekazuje 

stanowisko burmistrzów i wójtów gmin Śląska Opolskiego w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. 

- pismo z Urzędu Gminy Ciasna przekazujące stanowisko Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w sprawie: obniżenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych 

na podstawie wyboru i powołania oraz stanowisko w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów 

ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne 

w uprawach i płodach rolnych. 

- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z Wydziału Infrastruktury  

i Nieruchomości z dnia 7 czerwca br. informujące, iż organ nie podejmuje rozstrzygnięcia  

w sprawie uchwały nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Przywory – 2. 

- zaproszenie z Miasta Partnerskiego Bad Blankenburg na Święto lawendy, które odbędzie się 

22 lipca br. 

 

 

 

 



Ad. 4 

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

uchwał Rady.  
- Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę ścieżki pieszo rowerowej 

pomiędzy Miedzianą a Kosorowicami. Wykonawca złożył ofertę o 1,5 mln większą niż 

przewidywano. Ścieżka powinna zostać wykonana do końca przyszłego roku, ale już 

wiadomo, że trzeba będzie przedłużyć termin realizacji; 

- również przetarg na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach został 

rozstrzygnięty. Wykonawca złożył ofertę na kwotę ok. 1 248 450,00 zł, przy czym gmina 

zamierzała przeznaczyć 900 000,00 zł. Wójt poinformował, że w gminie jest jeszcze dużo 

inwestycji do wykonania, lecz budynek w Przyworach wymaga naprawdę modernizacji,  

a Strażacy i Mieszkańcy  Przywór na to zasługują. 

- Wójt przekazał, że chciałby wymienić dach w Wiejskim Domu Kultury w Miedzianej, 

zwłaszcza, że mieszkańcy zobligowali się do pomocy.  

- niebawem będzie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa ronda. 

- prace przy ulicy Dębowej w Tarnowie Opolskim dobiegają końca. Wójt podziękował 

wszystkim radnym za wsparcie tej inwestycji. 

- Wójt poinformował, że po długich namysłach tężnia powstanie na terenie przy budynku 

Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Uważa, że mieszkańcy Tarnowa zasługują na lepszą 

jakość życia, zwłaszcza że największy zakład generujący uciążliwość wsparł finansowo 

inwestycję, za co bardzo dziękuje. Wójt podziękował również radnemu Zygmuntowi 

Pietruszka za obronę realizacji tego zadania. Natomiast podkreślił, że szkoda, iż ludzie, którzy 

nie znają tematu działania tężni solankowych postępują impulsywnie i w sposób zbyt 

chaotyczny. Jednocześnie zaprasza oponentów do sprawdzenia po 2 latach, czy samochody 

zardzewiały. 

- niebawem nastąpi oficjalne otwarcie posterunku policji w Tarnowie Opolskim, mieszczącym 

się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Wójt serdecznie zaprasza 

wszystkich radnych na uczestniczenie w oficjalnym otwarciu. Wspomniał, również, że GOK 

działa bardzo aktywnie i uważa, iż w przyszłym roku należy zająć się modernizacją sali 

kinowej, która niestety wymaga już remontu. Jednocześnie chciałby zakupić nowy fortepian 

dla GOKu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację  

o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XLIV sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r i na XLV 

sesji z dnia 25 maja 2018: 

 Nr XLIV/333/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

- realizowana. 

 Nr XLIV/334/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;  

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  09.05.2018 r. poz. 1472. 

 Nr XLIV/335/2018   w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego przy ul. Kościelnej Nr 105069 O w miejscowości Nakło; 

- realizowana. 

 Nr XLIV/336/2018   w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole; 
- obowiązuje. 

 Nr XLIV/337/2018   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 

przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy; 
- obowiązuje.  

 Nr XLIV/338/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 

przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego; 

- obowiązuje.   



 Nr XLIV/339/2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Kątach Opolskich poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego;   

- obowiązuje.   

 Nr XLIV/340/2018 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; 
Obowiązuje od 1 września 2018 r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.04.2018 r. 

poz. 1355. 

 Nr XLIV/341/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć pedagoga,  psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego;  

Obowiązuje od 1 września 2018 r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.04.2018 r. 

poz. 1356. 

 Nr XLIV/342/2018 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą 

Krapkowice; 

- obowiązuje.   

 Nr XLIV/343/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2; 
Uchwała utraciła moc w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIV/346/2018 w dniu 25 

maja 2018 r.  

 Nr XLIV/344/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018; 

- realizowana. 

 

 Nr XLIV/345/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  06.06.2018 r. poz. 1673. 

 Nr XLIV/346/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2; 

- obowiązuje. 

 

Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji z XLIV sesji Rady Gminy  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. i na XLV sesji z dnia 25 maja 2018 r. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wysunęła: 

WNIOSEK Nr 43/2018 o przygotowanie wykazu działek rolnych i leśnych z podziałem na 

dzierżawione i niedzierżawione. 

W trakcie realizacji. 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wysunęła:  

WNIOSEK Nr 43/2018 o usunięcie zbędnych słupów oświetleniowych znajdujących się za 

ulicą Działkową w Tarnowie Opolskim po wymianie sieci oświetleniowej i posadowieniu 

nowych punktów oświetleniowych. 

Tauron Dystrybucja zwrócił się z proźbą  o doprecyzowanie informacji nt. likwidacji słupów 

i zaplanowanej inwestycji. Jeśli przedmiotowe elementy oświetlenia stanowią własność 

Tauron Dystrybucja S.A  proszę o szczegółowe wskazanie lokalizacji oraz formy rozliczenia 

za tę usługę. Pomocniczo  do pisma dołączony został skan sieci  ul Działkowej celem 

ułatwienia ustalenia lokalizacji. 

 

 

 



Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wniosła uwagi  

do obecnego stanu rowów melioracyjnych na terenie gminy: 
- w miejscowości Raszowa wykonać czyszczenie syfonu znajdującego się w sąsiedztwie 

działki 66 ark. mapy 6 i działki 281/160 ark. mapy 2 oraz czyszczenie odcinka rowu R-127 od 

syfonu do ul. Ozimskiej.  

Zostało wystosowane pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego z prośbą  

o udrożnienie rowu. 

 

- w miejscowości Kąty Opolskie wykonać udrożnienie rowu RJ-21 (rów znajdujący się 

wzdłuż działek od nr 5 do 38). 

W sprawie udrożnienia prywatnych rowów w miejscowości Raszowa i Kąty Opolskie zostało 

wystosowane pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego z prośbą o zmobilizowanie 

właścicieli do wyczyszczenia rowów. 
- w miejscowości Tarnów Opolski zarurować rów na długości ok 40m przy ulicy Kopernika  

w sąsiedztwie parkingu firmy Tomiczek. 

W trakcie realizacji. 
- wyczyścić rów R-9 i wykonać remont przepustów, 

Brak środków w bieżącym roku. 

 

Komisji Rolnictwa podczas przeglądu technicznego dróg polnych położonych na terenie 

gminy stwierdziła zły stan techniczny: 
- priorytetowo w miejscowości Tarnów Opolski stwierdzono konieczność wykonania  

w bieżącym roku przedłużenia ulicy Skalnej w kierunku Kosorowic oraz przedłużenia 

odcinka drogi gruntowej Powstańców Śląskich w stronę przejazdu Kolejowego (odcinek 

łączący drogę gruntową Powstańców Śl. z ulicą Ogórkową). 

Ponadto: 

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

w lewo oraz boczną drogę ulicy Dworcowej – za apteką w kierunku Kosorowic. 

- w miejscowości Nakło przedłużenie ulicy J. Kani w kierunku „Ogórka” i ulicy Polnej  

w stronę   Otmic oraz przedłużenie drogi gruntowej ulicy Dzierżonia w 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. 

poinformowano, że bieżąca konserwacja dróg polnych będzie możliwa po rozliczeniu 

konserwacji dróg gminnych w związku z ograniczonymi środkami na bieżące utrzymanie 

dróg. W zakresie dróg polnych sołectwom Kąty Op., Raszowa i Przywory przy współpracy  

z rolnikami zakupiono kamień, celem wykonania prac naprawczych dróg transportu 

rolnego. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  wysunęła:  

WNIOSEK Nr 36/2018 o wyasygnowanie z budżetu gminy  kwoty 20.000 zł na wyposażenie 

Ochotniczych Straży Pożarnych przy równomiernym podziale. 

Obecnie trwa doposażenie w sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Ministerstwa 

Sprawiedliwości, w którym kwota na w/w zadanie wynosi 25 480,00 zł. Wydatki na bieżące 

potrzeby jednostek realizowane są ze środków budżetu gminy 

 

Radna Ewa Szymik wnioskowała o : 

1) uporządkowanie odcinka drogi Wojewódzkiej w Przyworach po pracach inwestycyjnych. 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że prace zostały wykonane do dnia 15 

maja 2018 r. (pismo nr WD.4032.54.2018.TMR z dnia 4 czerwca 2018 r.) 



2) uporządkowanie pobocza drogi Powiatowej w Przyworach (ul. Tarnowska) po wykonanych 

pracach z zakresu przebudowy linii kablowej. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zwrócił się do Inwestora TAURON Dystrybucja S.A  

w Opolu do natychmiastowego uporządkowania pobocza w m. Przywory. 

(pismo Nr DT.5421.14.2018.AM.2 z dnia 22.05.2018 r.) . 
3) wykonanie ścinki poboczy i uprzątnięcie zalegąjącego piasku po zimowym utrzymaniu 

dróg na wiadukcie w Przyworach. 

W odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  poinformował, że nie planuje w br. 

ścinki poboczy z uwagi na brak środków. Natomiast czyszczenie drogi z piasku po zimowym 

utrzymaniu wykonywane jest tylko w niezbędnym zakresie  na jezdniach ograniczonych 

krawężnikiem, co zostało już w br. na drogach powiatowych wykonane. 
 

Wójt Gminy: „wystosować pismo do Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu i Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu o wskazanie bezpiecznego przejścia przez wiadukt mieszkańców ulicy 

Wiejskiej w Przyworach z uwagi na brak utwardzonego pobocza”. 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu informuje, że z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia wizji w terenie oraz dużego napływu spraw w stosunku do 

liczby pracowników sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 29 czerwca 2018 r.  
 

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 odpowiedzi z dnia 12 czerwca br. GDDKiA informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko 

zawarte w dotychczasowej korespondencji (pismo Nr O.Op.Z-2.4070.32.2018.s). 

 

Wójt Gminy wnioskował o ustawienie lustra w Kosorowicach w miejscu kończącej się 

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

ruchu rowerowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu otrzymał stanowisko Komisji ds. organizacji ruchu na 

drogach powiatowych i gminnych powołanej przez Starostę Opolskiego informujące, że po 

wizji lokalnej członków komisji w przedmiotowym miejscu nie występuje ograniczenie 

widoczności wymagające zastosowania lustra drogowego. 

 

Radny Andrzej Klama wnioskował o wymianę lustra drogowego na wysokości wyjazdu  

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu poinformował pismem z dnia 11.05.2018 r., że lustro 

zostało wymienione. 
 

Radny Szymon Dyga wnioskował o rozważenie możliwości ustawienia znaków w strefach 

zamieszkania na drogach, na terenie Gminy Tarnów Opolski, wyłączając drogi powiatowe  

i wojewódzkie. 

Odpowiedź na wniosek: Znak D-40 „strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania 

ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego 

(pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20km/h, parkowanie 

tylko w miejscach wyznaczonych).Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na 

wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach 

zabudowanych na ulicach, również,  pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch 

tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w  dzielnicach willowych i 

zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno być poprzedzone szczegółową 

analizą  zasadności ich umieszczenia opartą m.in. o statystykę wypadków drogowych .Na 

odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają  jazdę z 

prędkością przekraczającą   prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń lub 



rozwiązań wymuszających powolną  jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, 

punktowe przewężenia jezdni). Rozwiązania takie mogą nie być oznakowane znakami 

ostrzegawczymi. 

Wprowadzenie przedmiotowej organizacji  musi posiadać odpowiednie UZASADNIENIE, 

aby mogło być zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Opolu.  Decyzję o wyznaczeniu 

strefy zamieszkania podejmuje organ zarządzający ruchem na drogach.  

 

Interpelacja Radnego Krzysztofa Halupczok: sprawdzić, czy w projekcie na budowę 

ścieżki pieszo – rowerowej Tarnów Opolski - Miedziana została ujęta budowa chodnika na 

odcinku ulicy Dworcowej w Tarnowie Opolskim, w kierunku przejazdu kolejowego. 

Przedmiotowy projekt nie przewiduje budowy chodnika na tym odcinku, natomiast budowa 

chodnika ujęta została w innym projekcie będącym w posiadaniu Gminy i sporządzony przez 

Pana Witolda Dziwisa. 

 

Ad.6.  

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2017 r.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie analizowane było na posiedzeniach 

Komisji stałych Rady Gminy i Komisje nie wniosły do niego uwag. Zapytał radnych, czy 

chcieliby jeszcze odnieść się do budżetu? Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad.7. 

Przedstawienie informacji Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów 

Opolski za 2017 r. 
Informacja o stanie mienia komunalnego dołączona była do sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy. Radni nie wnieśli do niej uwag. 

 

Ad.8.  

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym 

przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszyscy Radni otrzymali treść uchwały  

nr 162/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, która zawiera pozytywną opinie sprawozdania Wójta  

z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 r.  

 

Ad.9.   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy  za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
W obecności 12 radnych uchwała nr XLVI/347/2017 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10.  

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. Zapytał radnych, czy zgadzają się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej? Radni nie 

wnieśli uwag. 

 

Ad.11.  

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję  Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszyscy Radni otrzymali treść uchwały  

nr 295/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 



Obrachunkowej w Opolu, która pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy 

Tarnów Opolski za rok 2017. 
W obecności 12 radnych uchwała nr XLVI/348/2018 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 13 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/349/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nastąpiła zmiana w załączniku inwestycyjnym w związku  

z rozstrzygniętym przetargiem na modernizację budynku GOK w Przyworach zwiększono 

wydatki o kwotę 363 500,00 zł oraz 5 000 zł na dodatkowe patrole policyjne. 

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

zajęła stanowiska w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych, oczekiwała wyjaśnień. 

Wyjaśnienia:  

1. Modernizacja boiska sportowego wraz z wykonaniem systemu nawadniającego  

w Raszowej przedstawia się następująco: 
- kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na samo wykonanie nawodnienia na całej płycie 

boiska. 

- kwota 10 000 zł ma być przeznaczona na wykonanie prac glebogryzarką, niwelacji terenu, 

zakup i  rozplantowania ziemi, zasianie oraz walcowanie trawy, demontaż bramek oraz zakup   

paliwa i randapu. Pozostały zakres prac zostanie wykonany we własnym zakresie przez LZS. 

 2. Rozbudowa sieci wodociągowej do działki nr 2308/290 na ulicy Ogrodowej w 

Tarnowie Opolskim:    
- zwiększenie środków o kwotę: 1 940 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej 

w Tarnowie Opolski  związana jest z wykonaniem aktualizacji kosztorysu wykonawczego  

z stycznia 2017 r. 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/350/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/351/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/352/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/353/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

 



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu.  

Uchwała Nr XLVI/354/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Kąty Opolskie. 
Przewodniczący zaznaczył, że w projekcie uchwały wystąpił błąd w numeracji działki, 

powinien być nr 729/111. 

W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/355/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  

Nakło.  
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/356/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  

Tarnów Opolski.  
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/357/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 
W obecności 12 radnych za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/358/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia   26 kwietnia 2018 r. 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. 
W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XLVI/359/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
W obecności 11 radnych, przeciw głosowało 11 radnych.  

Uchwała  jednogłośnie nie została podjęta. 

 

Ad. 14  

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

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

i Jej Problemów na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał 

pod obrady Rady Gminy.  

Rozpatrując sprawy bieżące komisja nie wysunęła wniosków. 

 

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

21 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 45/2018 o przegląd dróg gminnych asfaltowych w celu 

usunięcia dziur po okresie zimowym, które stwarzają zagrożenie dla korzystających.  



W odpowiedzi na wniosek poinformowano, iż przeglądy dróg asfaltowych wykonane zostały 

w miesiącu maju br. Aktualnie po zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę, który po 

podpisaniu umowy rozpocznie prace związane z usunięciem ubytków masą asfaltową na 

drogach gminnych. 

 

Radny K. Halupczok stwierdził, że dzieje się to zbyt późno, ubytki powinny być wcześniej 

usunięte. 

Wójt Gminy: „jak już wspomniałem po raz kolejny mamy problem z znalezieniem 

wykonawcy, jest sporo takich ubytków 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu  21 czerwca br. dokonała analizy projektów uchwał 

pod obrady Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja nie wysunęła wniosków. 

 

Ad.15 
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. oraz protokołu XLV sesji   

odbytej w dniu 25 maja 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów 

W obecności 11 radnych za przyjęciem protokołów głosowało 11 radnych. 

Protokół nr XLIV/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół nr XLV/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.16 i Ad.17 

Interpelacje i zapytania radnych; 

Wolne wnioski i informacje; 

 

Interpelacja Przewodniczącego Rady Gminy - Należy zastanowić się,  czy w przyszłości 

nie będzie taniej zdrapać część asfaltu i wyłożyć nowy na powtarzających się odcinkach 

drogowych m.in. ul. Podleśnej w Raszowej, ul. Dzierżonia w Nakle,  ul. Powstańców Śl. w 

Kosorowicach, ul. Koraszewskiego czy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim i innych, zamiast 

każdego roku dokonywać remontów doraźnych.  

 

Radny Rudolf Urban: Pomimo otrzymanej odpowiedzi z GDDKiA w Opolu w sprawie 

wydłużenia lewoskrętu od ul. Strzeleckiej do ul. J. Kani w Nakle, ponowił wniosek  

o wystosowanie kolejnego pisma w tej sprawie. Lewoskręt jest bardzo potrzebny mieszkańcom 

dojeżdżających m.in. do Ośrodka Zdrowia i przedszkola.  Lewoskręt mógłby być tak 

namalowany jak istniał przed remontem DK94 w 2017 r. Wtedy był dłuższy i bezpieczniejszy dla 

korzystających. 
W obecności 11 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Interpelacja Radnego Rajmunda Kalla: wystąpić do WIKu w Opolu i sprawdzić na jakim 

etapie są prace związane z ustalaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy 

kanalizacji w Raszowej. 

 

Interpelacja Radnego Andrzeja Klama: „czy są informacje od Wojewody w sprawie 

powołania komisji ds. szacowania szkód z powodu suszy? Proszę o przekazanie takich 

informacji i poinformowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty”. 

 

Radny Szymon Dyga wnioskuje o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu i Rady Powiatu o wykonanie remontu drogi w szczególności poboczy  na drodze 

powiatowej między Nakłem a Raszową. 



W obecności 11 radnych wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Radny Szymon Dyga: dlaczego nie został zrealizowany wniosek w sprawie kompleksowej 

budowy punktów oświetleniowych w gminie? 

 

Radny Alfred Kobienia:  
1) Przypomniał o zastojach wody przy ulicy Łowieckiej w Miedzianej. 

2) Na żwirowni w lesie w Przyworach trwa remont wyjazdu z zakładu, czy wyjazd pozostanie? 

Wójt Gminy: „Właściciel chce dojeżdżać do swojego zakładu, stąd należałoby przesunąć 

barierkę, ale chcielibyśmy z projektantem, aby ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie i przejazd 

był tylko dla samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych”. 

 

Radna Ewa Szymik: „czy będziemy coś robić w sprawie wiaduktu w Przyworach oraz ścinki 

poboczy”? 

Wójt Gminy: „Moglibyśmy wykonać to sami, natomiast należy sprawdzić, czy istnieje 

możliwość odzyskania kosztów”.  

Wójt poinformował radnych, że Spółka PTI w Przyworach zakupiła wykaszarkę ramienną celem 

pielęgnacji zieleni. Pracownicy interwencyjni nie są w stanie wykonać takiej pracy w okresie 

wegetacji. 

 

Radna Ewa Szymik: podziękowała Wójtowi i radnym za przekazanie środków  finansowych na 

modernizację budynku GOK w Przyworach, w związku z tym zapytała kiedy ostatecznie 

rozpoczną się prace remontowe? 

Wójt powiedział, że na dniach ma zostać podpisana umowa, a prace mają się zakończyć do końca 

br. roku. 

 

Ad. 18 

Zakończenie sesji 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady  

o godz. 11:10. 

 

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

znajdujące się w aktach ORR.0002.6.2018 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

                       /-/ 

             Rudolf Urban 

 


