
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 

z czterdziestej siódmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 26 lipca 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. Klimek Krystian  

7. Kobienia Alfred 

8. Pietruszka Zygmunt 

9. Schreiber Waldemar 

10. Urban Rudolf 

11. Wilk Waldemar 

Stanowi to 73% 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 11 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Nieobecni: Radna Ewa Szymik, Anna Patoła, Bożena Piechówka, Radny Dawid Dyga – 

nieobecności usprawiedliwione. 

Radny Krystian Klimek przyszedł na sesję o godz. 9:10, Radny Krzysztof Halupczok o godz. 

9:20, Radny Zbigniew Bahryj o godz. 10:30 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji; 

1. Otwarcie XLVII 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 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  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości    

     Kosorowice; 

4) Projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości Tarnów Opolski; 

5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Nakło; 

6) Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów 

Opolski; 

 



7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

     i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski”. 

8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów 

Opolski  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych. 

9)  Projektu uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski  

nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego   w przedszkolach publicznych oraz 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę Tarnów Opolski. 

10) Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

11) Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów 

Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

7. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji odbytej w dniu 25 czerwca 2018 r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10.  Zakończenie sesji. 

 

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

 Projektu uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski  

nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego   w przedszkolach publicznych oraz 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę Tarnów Opolski. 

 Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

 Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów 

Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

W obecności 9 radnych projekty zostały jednogłośnie przyjęte do porządku sesji. 

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

W obecności 9 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: 

- podziękowania z Sołectwa Kosorowice oraz od Wójta Gminy dla Rady Gminy za wsparcie 

 i pomoc podczas budowy placu zabaw w Kosorowicach. 

- zaproszenie Starosty Opolskiego i Burmistrza Prószkowa na Dożynki Powiatowo- Gminne, 

które odbędą się 9 września 2018 r. w Złotnikach. 

- zaproszenie z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego z Brzegu dla 

wszystkich radnych na spotkanie w Opolu z Posłem Pawłem Kukizem. 

- wniosek Pani Izabeli Blaut ABC Akademia Rozwoju z Tarnowa Opolskiego o ujęcie  

w budżecie gminy środków i zwiększenie dotacji na każde dziecko przebywające w klubie 

dziecięcym. 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Izabeli, która przedstawiła radnym działalność 

klubu dziecięcego i zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe. W dyskusji udział wzięli: 

Skarbnik, Wójt, Radny R. Kalla. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że temat 

zostanie poruszony przy podejmowaniu stosownej uchwały. 

 



- wniosek mieszkańców ulicy Norwida w Tarnowie Opolskim o montaż dodatkowych 

punktów oświetleniowych. 

Głos zabrał radny Szymon Dyga, który wyjaśnił, że Sołtysi otrzymali pismo z Urzędu Gminy 

w sprawie określenia nowych punktów oświetleniowych, natomiast odpowiedzi nie zostały 

jeszcze złożone. Przewodniczący Rady Gminy postanowił wystosować odpowiedź na pismo 

do mieszkańców informując, że z Urzędu Gminy zostało wystosowane pismo w sprawie 

oświetlenia i tym samym jest to na etapie przygotowań. 

- wniosek Pani Anny Kowalczyk z Tarnowa Opolskiego o uwzględnienie w przyszłorocznym 

budżecie gminy środków finansowych na wykonanie drogi asfaltowej na ulicy Borowej. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że niniejszy wniosek zostanie przekazany do ujęcia 

w przyszłorocznym budżecie gminy. 

- Wójt Gminy wnioskuje o przeznaczenie środków finansowych i ujęcie w planie zadań 

inwestycyjnych  wymianę sześciu wiat przystankowych w związku z ich złym stanem 

technicznym, zgodnie z pismem nr GTD.7021.6.a.2018 

W dyskusji głos zabrali: Wójt, Szymon Dyga, Alfred Kobienia i Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Rada Gminy ustaliła, że wnosi o kompleksowe i sukcesywne rozwiązanie kwestii wymiany 

wiat przystankowych na terenie całej gminy z uwzględnieniem wkładu własnego Sołectw. 

- Wojewoda Opolski pismem Nr PN.III.4131.1.91.2018.AP z dnia 19 lipca 2018 r. 

zawiadamia o  wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały  

Nr XLVI/358/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych  oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

Przewodniczący Rady Gminy w odpowiedzi na pismo wyjaśnił, iż przedmiotowa uchwała 

zostanie podjęta na dzisiejszym posiedzeniu rady. 

- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uczestniczył w spotkaniu oraz festynie 

lawendowym w Gminie Partnerskiej  Bad Blankenburg w Niemczech. 

 

Ad. 4 

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

uchwał Rady.  
- 25 lipca odbyło się Święto Policji, na którym Gmina Tarnów Opolskim została wyróżniona 

za działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

- Wójt podziękował Radnym za wsparcie przy utworzeniu posterunku policyjnego. 

- Tężnia powstanie przy budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. 

- Rozpoczął się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach. 

- Przebudowa ulicy Dębowej w Tarnowie Opolskim została zakończona. 

- Otrzymano propozycję kupna kotłowni i placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie 

Opolskim. Wójt uważa, że warto przychylić się do tej propozycji i zainwestować oraz 

uporządkować teren wraz z ogrodzeniem stadionu. Wspomniał również, że Spółdzielnie 

chciałyby wyremontować plac zabaw przy wsparciu Gminy i zaangażowaniu mieszkańców. 

Wójt podsumował, iż zależy mu na tym, by mieszkańcy zaczęli się integrować. 

W dyskusji głos zabrali: Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Zygmunt 

Pietruszka, Andrzej Klama. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację  

o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XLVI sesji w dniu 25 czerwca 2018 r. : 

 Nr XLVI/347/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 

2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. – wykonana. 

 Nr XLVI/348/2018w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów 

Opolski za rok 2017. – wykonana. 



 Nr XLVI/349/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

- realizowana. 

 Nr XLVI/350/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  06.07.2018 r. poz. 2009. 

 Nr XLVI/351/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych. -  realizowana. 

 Nr XLVI/352/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  03.07.2018 r. poz. 1960. 

 Nr XLVI/353/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

- wykonana.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  03.07.2018 r. poz. 1961. 

 Nr XLVI/354/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2018 – 2022. 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  03.07.2018 r. poz. 1962. 

 Nr XLVI/355/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Kąty Opolskie. – realizowana. 

 Nr XLVI/356/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Nakło. – realizowana. 

 Nr XLVI/357/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości  Tarnów Opolski. – realizowana. 

 Nr XLVI/358/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. – zostało wszczęte 

postępowanie nadzorcze przez Wojewodę Op. (w porządku obrad ujęta jest 

poprawiona uchwała). 

 Nr XLVI/359/2018 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. 

- wykonana.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  03.07.2018 r. poz. 1964. 

 

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

z dnia 25 czerwca 2018 r.  

1. 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.  

Odpowiedź na wniosek zawarta w piśmie nr  GTD.0003.15.2018 do wglądu w Biurze Rady. 

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

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

Wysłano pismo 6 lipca br. do GDDKiA w Opolu z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

Brak odpowiedzi. 

3. 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 odpowiedzi poinformowano, że dokonano przeglądu dróg i w przypadku pojawienia się 



ewentualnych ubytków w jezdni czy poboczu będą sukcesywnie remontowane przez służby 

drogowe . 

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

budowy punktów oświetleniowych w gminie”? 

Wystosowano pismo do Sołtysów. Brak odpowiedzi. 

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

poboczy”? 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść udzielonych odpowiedzi, które są do wglądu  

w Biurze Rady Gminy. 

6. 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. 

Wystosowano pismo do WIKu. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. 

7. 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”. 

Informacje dotyczące tegorocznej suszy zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu 

Gminy. Komisja ds. szacowania oszacowała straty na terenie gminy 11 lipca 2018 r. 

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

Nie udzielono odpowiedzi. 

 

Ad. 6 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt omówiła Pani Skarbnik 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/360/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/361/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości   

Kosorowice. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/362/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości Tarnów Opolski. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/363/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Nakło. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/364/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 



Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów 

Opolski. 

W dyskusji głos zabrali: Skarbnik, Wójt, Radca Prawny, Z. Pietruszka, A. Klama, Z. Bahryj, 

W. Schreiber, R. Kalla, K. Halupczok. Podsumowując Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił kwotę 400,00 zł  dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i 400,00 zł dotacji 

dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy. 

W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. 

Uchwała Nr XLVII/365/2018  została podjęta większością głosów. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski”. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

(Radny Z. Bahryj opuścił salę). 

Uchwała Nr XLVII/366/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski  

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych. 

W obecności 10 radnych za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/367/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projektu uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski  

nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego   w przedszkolach publicznych oraz 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę Tarnów Opolski. 

W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/368/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/369/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów 

Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Jednostki pomocnicze Gminy Tarnów Opolski nie zajęły stanowiska w sprawie, zgodnie  

z terminem, o którym mowa w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).  

W obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.  

Uchwała Nr XLVII/370/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji odbytej w dniu 25 czerwca 2018 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 

W obecności 11 radnych za przyjęciem protokołów głosowało 11 radnych. 

Protokół nr XLVI/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 



Ad.8 i Ad.9 

Interpelacje i zapytania radnych; 

Wolne wnioski i informacje; 

 

Radny Rajmund Kalla: czy jest możliwość wyasygnowania dodatkowych środków 

finansowych na prace przy boisku w Raszowej? 

Głos zabrał Radny Szymon Dyga. 

 

Rada Gminy wnosi o kompleksowe i sukcesywne rozwiązanie kwestii wymiany wiat 

przystankowych na terenie całej gminy z uwzględnieniem wkładu własnego Sołectw. 

W obecności 10 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

Radny Krzysztof Halupczok wnioskuje, aby przygotować na kolejną sesję Rady Gminy 

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Tarnów Opolski  

a Powiatem Opolskim dotyczący przyjęcia zadania  polegającego na utrzymaniu zieleni – 

poboczy przy drogach powiatowych w okresie letnim. 

W obecności 9 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych.  

(Radny Z. Pietruszka i A. Klama opuścili salę). 

 

Ad. 10 

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

o godz. 11:00. 

 

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

znajdujące się w aktach ORR.0002.7.2018 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzupełnienie stanowi załącznik do protokołu Nr XLVII/2018 z czterdziestej siódmej sesji 

VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy wnosi uzupełnienie do protokołu z poprzedniej sesji Rady 

Gminy Tarnów Opolski w następujący sposób: 

 

W części dotyczącej głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski przed głosowaniem w przedmiocie podjęcia 

uchwały padły trzy propozycje w wysokości kwoty dotacji, a mianowicie: 

-Pan Radny Waldemar Wilk 300 zł: , 

- Radny Zbigniew Bahryj 400 zł, 

- Radny Krystian Klimek 500 zł. 

W związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie przedstawionych 

propozycji poczynając od propozycji najniższej. 

I tak:  

Za propozycją Pana Radnego Wilka (300zł) głosowało: 3 za, 7 przeciw, 1 głos wstrzymujący 

Za Propozycją Pana Bahryja (400) zł: 5 za, 6 przeciw/wstrzymało się od głosu 

Za propozycją Pana Klimka (500) zł: 2 za, 4 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu 

 

W związku z wątpliwością czy w kwestii głosowania za propozycją Radnego Pana Bahryja  

6-ciu radnych opowiedziało się przeciw propozycji, czy też wstrzymało się od głosu, 

Przewodniczący postanowił ponowić głosowanie w przedmiocie tego wniosku w wyniku 

czego za propozycją Pana Bahryja (400zł) zagłosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 

0 przeciw.  

Następnie Przewodniczący przedstawił do głosowania projekt uchwały w sprawie wysokości  

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski uwzględniający przegłosowaną kwotę 400 

zł. W wyniku głosowania w obecności 11 radnych za podjęciem uchwały głosowało  

10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XLVII/365/2018  została podjęta większością głosów. 

 

 

 

Protokół uzupełniła:      Przewodniczący Rady Gminy 

Jolanta Bioły        /-/ Rudolf Urban 

12.09.2018 r. 

 


