
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 

z czterdziestej ósmej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 12 września 2018 r. 

 

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:00. 

W sesji udział wzięli radni: 

1. Bahryj Zbigniew  

2. Dyga Dawid 

3. Dyga Szymon 

4. Halupczok Krzysztof 

5. Kalla Rajmund 

6. Klama Andrzej 

7. Klimek Krystian 

8. Kobienia Alfred 

9. Patoła Anna 

10. Piechówka Bożena 

11. Pietruszka Zygmunt 

12. Schreiber Waldemar 

13. Szymik Ewa 

14. Urban Rudolf 

15. Wilk Waldemar 

Stanowi to 100% frekwencji. 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Mutz Krzysztof – Wójt Gminy 

2. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

3. Bargiel Czesław – Sekretarz Gminy 

4. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 15 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radny Andrzej Klama przyszedł na sesję o godz. 9:10, Radny Waldemar Schreiber o godz. 9:30. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji; 

1. Otwarcie XLVIII 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 przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2018 r. 

7.   Podejmowanie 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 przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania 

własnego Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie 

drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku oraz 

zawarcia w tym przedmiocie porozumienia. 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania  

i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 



tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

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

6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim. 

7) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania gruntu 

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnów Opolski. 

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Walidrogach. 

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości Walidrogi. 

10) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów 

Opolski. 

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości  

Tarnów Opolski. 

12) Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.  

     8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

9.   Przyjęcie protokołu z XLVII sesji odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. 

10.  Interpelacje i zapytania radnych. 

11.  Wolne wnioski i informacje. 

12.  Zakończenie sesji. 

 

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

Projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

W związku z trwającym remontem  GOK-u w Przyworach należy przenieść siedzibę lokalu 

wyborczego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyworach. 

W obecności 13 radnych projekt został jednogłośnie przyjęty do porządku sesji. 

 

Wójt wnosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin z powodu braku opinii Związków 

Zawodowych. 

W obecności 13 radnych za wycofaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych. 

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

W obecności 13 radnych porządek sesji został jednogłośnie przyjęty.  

 

Ad. 3 

Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

- W imieniu całej Rady Gminy Przewodniczący podziękował wszystkim mieszkańcom 

a w szczególności Pani Ewie Loster za wszelkie wsparcie, pomoc i zaangażowanie przy 

organizacji tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się w Nakle.  

- Przewodniczący przekazał podziękowania dla Rady Gminy z Zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Raszowej za pomoc i uczestniczenie w obchodach jubileuszu 90-lecia jednostki. 

- Wpłynęło pismo do Rady Gminy mieszkańca Nakła w sprawie placu przy ulicy 

Raszowskiej, w miesiącu lipcu doszło do nieprzyjemnych zdarzeń. Mieszkaniec, prosi  

o wsparcie lub interwencję Pana Wójta w tej sprawie. 

- Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o prawidłowo złożonych 



oświadczeniach majątkowych:  Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Analiza 

oświadczeń majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do 

wszczęcia postepowań w sprawie. 

- pismo Krajowego Biura  Wyborczego w Opolu przekazujące Postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu opolskiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu. Gmina Tarnów Opolski wpisana jest w okręgu wyborczym Nr 3 a liczba radnych 

wybieranych w okręgu to 3. 

- informacja Wojewody Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. mówiąca o tym, że kadencja 

upływa 16 listopada 2018 r. w związku z czym oświadczenia majątkowe należy złożyć do 

17.09.2018 r. z uwagi na fakt, że termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy 

(niedzielę). Ponadto w przypadku tych Radnych, którzy złożyli przed wskazanym terminem 

oświadczenie majątkowe, konieczne będzie dokonanie  aktualizacji na stan 16 września  br. 

Przewodniczący zapytał radnych, czy mają pytania do w/w korespondencji. 

Radny Waldemar Wilk zapytał, czy należy zrobić aktualizację oświadczenia majątkowego, 

czy złożyć nowe? 

Przewodniczący wyjaśnił, że należy złożyć nowe oświadczenie majątkowe na stan  

16 września 2018 r. 

 

Ad. 4 

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

uchwał Rady.  
- Wójt podsumował, że ostatni czas był bardzo pracowity. Podziękował Radnym za udział  

w uroczystościach i tegorocznych dożynkach gminnych, zwłaszcza Pani Dyrektor Ewie 

Loster wraz z pracownikami. Włodarz Gminy podziękował również Pani Annie Patoła, Panu 

Rudolfowi Urbanowi, Panu Adrianowi Sobel i wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie, 

wystrój i wspaniałą atmosferę. Wspomniał, że warunki organizacyjne nie były łatwe, należy 

zastanowić się nad zagospodarowaniem terenu pod rekreację i rozrywkę w Nakle.  

- Wójt podziękował i pogratulował Pani Dr Małgorzacie Wysdak (Prezes Stowarzyszenia Pro 

Liberis Silesiae w Raszowej) za zdobytą nagrodę Złotej Tarniny. Wspomniał, że szkoła jest 

rozbudowana, wyremontowana, posiada boisko tartanowe, plac szkolny, a w planach 

przewiduje się  wybudowanie  sali gimnastycznej. W urzedzie czekają jeszcze dwie 

inwestycje budowy Sali gimnastycznych w Kątach Opolskich i w Nakle, by dzieci mogły 

rozwijać się prawidłowo. 

- Trwa przebudowa wielofunkcyjnego budynku GOK-u w Przyworach, który ma służyć 

częściowo jako obiekt sportowy. Wójt chciałaby zabezpieczyć środki na dodatkowe prace 

remontowe m.in. wymianę instalacji elektrycznej. 

- Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego otwarto, po kapitalnym remoncie, Publiczną Szkołę 

Podstawową w Tarnowie Opolskim. Wójt Gminy podziękował Pani Dyrektor  Karinie 

Cebula-Gajowy i pracownikom oraz wszystkim rodzicom, za zaangażowanie i pomoc przy 

przeprowadzonym remoncie szkoły, przy wsparciu Spółki PTI w Przyworach. W placówce 

jeszcze przed remontem zainwestowano w program oświatowy tzn. tablice interaktywne, e-

dzienniki  

i wszystko co było związane z medializacją i komputeryzacją. Aktualnie trwają poszukiwania 

pieniędzy na wyposażenie i doposażenie w sprzęt informatyczny Szkoły Podstawowej  

w Przyworach, Kątach Opolskich oraz Nakle. 

- Wójt wspomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy ustalono dofinansowanie w kwocie 

400,00 zł na klubik dziecięcy, prosił, by radni udali się po odbytej sesji na proponowany plac 

budowy żłobka, którego temat był już  w zeszłym roku poruszany, po czym przedstawił 

projekt w wersji papierowej. Propozycja Wójta jest taka, by żłobek i przedszkole ze sobą nie 

kolidowały, ale funkcjonowały jako jeden obiekt. Planowanym miejscem budowy stałby się 

plac przy budynku tzw. Klamowni. Obiekt może kosztować pomiędzy 1 200 000,00 zł  

do 1 500 000, 00 zł i przewiduje się na start ok 150 dzieci, obecnie do przedszkola uczęstrza 

120 dzieci. Istnieją również dopłaty do obiektów żłobkowo- przedszkolnych, które zapewne 



zostaną wykorzystane przez Gminę w tym celu.  Projekt w wersji papierowej został 

rozpowszechniony wśród radnych gminy. 

- W miejscowości  Kosorowice istnieje możliwość powstania jednostki Caritasu w budynku 

szkoły, ze względu na przejście klas 1-3 do PSP w Tarnowie Opolskim, umożliwiałoby to 

mieszkańcom rehabilitację na miejscu, by nie musieli tak długo czekać i dojeżdżać do 

sąsiedniej gminy.  

- Gmina chciałaby zrealizować plan funkcjonalno-użytkowy dla ulicy Nakielskiej. Trudności 

pojawiają się na odcinku wjazdu od Sklepu Dino w kierunku Nakła. Należy zweryfikować i 

ustalić  

z właścicielami ok 100 działek trasę ścieżki pieszo rowerowej. 

- Został rozstrzygnięty przetarg na ścieżkę pieszo-rowerową Tarnów Opolski -Miedziana. 

Umowa zostanie niebawem podpisana. ’W końcu ruszy kolejna inwestycja’ powiedział Wójt 

Gminy. 

- Głos zabrał Radny Rajmund Kalla, pytając wójta kiedy rozpocznie się inwestycja  

w Raszowej? Wójt podkreślił, że w ostatnim czasie w Raszowej został wykonany plac zabaw, 

modernizacja boiska do piłki siatkowej, budowa wiaty, zakupiono nowe stoły do świetlicy 

oraz nowy samochód strażacki. Wójt podkreślił, że pragnął by zrobić jeszcze więcej, gdyby 

było za co. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację  

o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na XLVII sesji w dniu  26 lipca 2018 r. : 

W trakcie realizacji : 

 Nr XLVII/360/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

 Nr XLVII/362/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości   Kosorowice; 

 Nr XLVII/363/2018 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w miejscowości Tarnów Opolski; 

 Nr XLVII/364/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Nakło; 

 

Obowiązujące, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 Nr XLVII/361/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 

 Nr XLVII/368/2018 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. 

 Nr XLVII/369/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

Nr XLVII/370/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów 

Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 Nr XLVII/365/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej   dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Tarnów Opolski. – w załącznikach nr 1 i 2 został poprawiony błąd techniczny. 

Uchwała została ponownie podpisana i wysłana. 

Trwają wyjaśnienia z RIO (zapis w protokole nie jest wystarczający będzie 

uzupełnienie do protokołu w dalszym porządku obrad). 

 Nr XLVII/367/2018 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów 

Opolski  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych – obowiązuje. 

Uchwała Nr XLVII/366/2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

 i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski” została przekazana do Wód 

Polskich w Gliwicach, WIKu  i PTI Przywory . 

 

 



Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji z XLVI sesji Rady Gminy  

z dnia 25 czerwca 2018 r.  

Rada Gminy wniosła wniosek o kompleksowe i sukcesywne rozwiązanie kwestii wymiany 

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

Przedstawiono korespondencję z sołtysami w sprawie rozwiązania kwestii wymiany wiat 

przystankowych. Sołectwa deklarują wkład w nowym roku budżetowym, jednocześnie istnieje 

potrzeba zabezpieczenia środków finansowych gminy. 

 

Radny Krzysztof Halupczok wnioskował, 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. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dzisiejszym porządku obrad będzie 

podejmowana uchwała w tej sprawie. 

Otrzymano pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, które przesłane zostało radnym na 

maila. 

Otrzymano odpowiedź z GDDKiA na wniosek Przewodniczącego Rady o ponowne 

rozpatrzenie wniosku dotyczącego wydłużenia istniejącego lewoskrętu w ulicę J. Kani  

w miejscowości Nakło. 

GDDKiA w Opolu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 19 kwietnia br. 

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

budowy punktów oświetleniowych w gminie”? 

Rozesłano pismo wraz z załącznikiem mapowym odpowiedniego obrębu do sołtysów 

wszystkich wsi w gminie, w jego treści zawarto prośbę o naniesienie propozycji punktów 

oświetleniowych. Do tej pory na pismo odpowiedzieli tylko sołtysi wsi: Tarnów Opolski, 

Miedziana, Walidrogi. 

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. 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu udzieliła odpowiedzi na w/w wniosek pismem nr TI-2250-

35/17 z dnia 27 lipca 2018 r. 

   

Ad. 6 

Rozpatrzenie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje nie wniosły uwag do sprawozdania. 

Zapytał radnych czy mają pytania. Nikt nie zgłosił uwag. W obecności 15 radnych, 

informacja z przebiegu wykonania budżetu została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Znowelizowany projekt omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniając, że Wieloletnia Prognoza 

Finansowa została dostosowana do zmian w projekcie uchwały budżetowej, które nastąpiły  

w ostatnich dniach  m.in.: został wydłużony termin budowy tężni solankowej do 2019 r. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/371/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

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

W załączniku nr 1, w zadaniu nr 3 zwiększono kwotę o 74 500,00 zł w związku  

z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Kosorowice – 

Miedziana, w tym zawarto koszty nadzoru. 



W zadaniu nr 7, pozostaje kwota 154 000,00 zł. 

W zadaniu nr 12 zmniejszono kwotę o 220 000,00 zł  

W zadaniu nr 18 zwiększono kwotę o 7 500,00 zł. 

Nowe zadanie nr 34 Zakup i montaż systemu do głosowania  wraz z nagłośnieniem sali, 

zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad w kwocie 20 000,00 zł 

Nowe zadanie nr 35 Program funkcjonalno-użytkowy budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

pomiędzy miejscowościami Tarnów Opolski, a Nakło w kwocie 30 000,00 zł. 

W załączniku nr 2 zwiększono kwotę o 14 000,00 zł na zakup sprzętu na wyposażenie placu 

zabaw w Miedzianej. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do w/w zmian w projekcie. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały ze zmianami głosowało 15 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/372/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego 

Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku oraz zawarcia w tym 

przedmiocie porozumienia. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

(Radny Klama i Radny Klimek opuścili salę). 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/374/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

(Radny Klimek wrócił na salę). 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/374/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/375/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania gruntu 

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnów Opolski. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/376/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Walidrogach. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/377/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości 

Walidrogi. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/378/2018  została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów 

Opolski. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 



Radny Bahryj zapytał, czy zmiana będzie miała wpływ na zmianę okręgu wyborczego? 

Radca Prawny wyjaśnił, że projekt uchwały powstał z uwagi na to, że jest problem  

w dostarczaniu korespondencji do budynku i z ostrożności zaproponował nie podejmować 

uchwały przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 21 października 2018 r. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 15 radnych,  

0 głosów wstrzymujących 

Uchwała jednogłośnie NIE  została podjęta. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości  

Tarnów Opolski. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował radnych ,że niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały poprzedniej. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 14 radnych,  

1 głos wstrzymujący. 

Uchwała jednogłośnie NIE  została podjęta. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

Uchwała Nr XLVIII/379/2018  została podjęta jednogłośnie 

 

 Ad.8  

Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

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

6 września br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Komisja omówiła sprawy z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz inwestycji  

i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski. Na posiedzenie przybyli 

Sołtysi. Przedstawiono potrzeby związane z powyższą tematyką:  

Sołectwo Przywory: 

- kontynuacja kładzenia asfaltu aż do skrzyżowania z drogą krajową, 

- wykonanie chodnika na wiadukcie w Przyworach. 

Sołectwo Miedziana: 

- wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej i wyłożenie nowego asfaltu, 

- wykarczowanie krzewów w rowie pomiędzy Kosorowicami a Miedzianą oraz Miedzianą  

a Przyworami. 

Sołectwo Kąty Opolskie: 

- budowa chodnika wzdłuż ul. Kościelnej, 

- koszenie poboczy wzdłuż ul. Kościelnej. 

Sołectwo Nakło: 

- remont drogi powiatowej między Nakłem a Tarnowem Opolskim, 

-przygotowanie dokumentacji do budowy ścieżki pieszo – rowerowej między Nakłem  

a Tarnowem Opolskim, 

- utrzymanie terenów zielonych przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej z Tarnowską  

(przy przepompowni WIK), 

- rozważyć możliwość przyjęcia odcinka drogi między Raszową a Nakłem należącą do 

Powiatu Strzeleckiego (na wysokości stawów) celem zimowego utrzymania i drobnych 

remontów. 

Sołectwo Tarnów Opolski: 

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa do drogi krajowej R94, 

- przystąpienie do remontu skrzyżowań ul. Ks. Klimasa z ulicą Św. Marcina zgodnie  

z projektem, 

- wykonanie ścieżki pieszo rowerowej i remontu nawierzchni na części ulicy Dworcowej,  

od ulicy Skalnej do przejazdu kolejowego, 

- remont części gruntowej ulicy Powstańców Śl. 

Sołectwo Kosorowice: 



- naprawa gwarancyjna części ulicy Opolskiej 52 (zastoje wody), 

- udrożnienie studzienek chłonnych na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Św. Jacka. 

Sołectwo Raszowa: 

- kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej. 

Komisja wnosi o przekazanie powyższych wniosków do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła WNIOSEK Nr 46 /2018 o przystąpienie do 

wykonania projektu przebudowy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim wraz z zatoczkami 

autobusowymi przy budynku Szkoły Podstawowej i remontem skrzyżowania z ulicą 

Dworcową. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

WNIOSEK Nr 47 /2018 wystosować pismo do firmy Tauron o uporządkowanie terenu 

poprzez wykoszenie wysokich traw wokół budynku Posterunku Energetycznego znajdującego 

się przy ulicy Dworcowej w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

WNIOSEK Nr 48 /2018 o wystosować pismo do PKP o uporządkowanie terenu poprzez 

wykoszenie wysokich traw wzdłuż ulicy Torowej i części Kopernika w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 1 radnych. 

(Radna A. Patoła opuściła salę). 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu  6 września br. dokonała analizy projektów uchwał 

pod obrady Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła WNIOSEK Nr 37 /2018 o przeznaczenie 

środków finansowych na wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy 

Tarnowem Opolskim a Nakłem – zrealizowano (zadanie nr 35 w Planie zadań inwestycyjnych 

uchwały budżetowej). 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 

WNIOSEK Nr 38 /2018 o wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej – ulicy Fiołkowej  

w Tarnowie Opolskim. 

 W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 

   

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

i Jej Problemów na posiedzeniu  5 września br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy, oraz przyjęła bez uwag  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za  

I półrocze 2017 r. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja  wysunęła WNIOSEK NR 19/2018 o wystosowanie 

pisma do GDDKiA w Opolu o wykoszenie krzewów na skrzyżowaniu drogi krajowej R94  

z drogą powiatową 1712O (obok przyszłego ronda). 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 

 

Ad.9.    

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji 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. 

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 poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

Protokół nr XLVII/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.10 i 11.   

Interpelacje i zapytania radnych; 

Wolne wnioski i informacje; 

 

Radny Rajmund Kalla – wystąpić do Rady Powiatu o przekazanie drogi powiatowej  

ul. Mickiewicza w Raszowej, w zabudowie mieszkaniowej, na długości leżącej w granicach 

Gminy Tarnów Opolski i przekazanie tej drogi Gminie Tarnów Opolski.  

W dyskusji głos zabrali: Z. Bahryj, R. Urban, K. Halupczok, Sz. Dyga, Radca Prawny. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 6 przeciw, 6 wstrzymało 

się od głosu. Wniosek NIE został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wnosi o ujęcie w budżecie gminy na rok 2019 wykonanie  

remontu ulicy Nowej w Nakle zgodnie z projektem. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wnosi, aby wyasygnować w budżecie gminy kwotę  na 

remont dróg poprzez wyłożenie  asfaltu na niektórych drogach dojazdowych, wąskich, 

wiejskich,  które nie potrzebują projektu, a potrzebują twardego podłoża po którym można 

jeździć. Wniosek dotyczy wszystkich miejscowości na terenie całej gminy. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o wystosowanie pisma do GDDKiA oddział 

Opole w sprawie lewoskrętu z ul. Strzeleckiej w Nakle na ul. J. Kani. W piśmie GDDKiA z 

2.08.2018 wskazuje się, że wydłużenie lewoskrętu w ul. Kani odbyłoby się z tak wielkim 

uszczerbkiem dla lewoskrętu w ul. Kościelną, że byłoby to złamaniem rozporządzenia 

MTiGM z roku 1999, na co GDDKiA nie może się zgodzić. Ponadto GDDKiA utrzymuje, że 

aktualne oznakowanie poziome nie różni się od tego sprzed remontu. Z tym faktem nie można 

się zgodzić, co potwierdzają załączone zdjęcia pokazujące, że lewoskręty rozpoczynały się 

łagodniej i były tym samym dłuższe, co znacznie wpływało na bezpieczeństwo kierujących 

samochodami. Dlatego wnioskuje się, aby GDDKiA przywróciła oznakowanie poziome w 

tym obszarze DK94 w miejscowości Nakło do stanu sprzed remontu, który najwidoczniej był 

zgodny z prawem, które weszło w życie 2 marca 1999. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 



 

Radny Andrzej Klama  - zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z zapytaniem: 

Jakie nakłady finansowe zostały poniesione na utrzymanie części drogi gruntowej, 

powiatowej  ulicy Powstańców Śl. w Tarnowie Opolskim w okresie ostatnich 4 lat? 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Radny Waldemar Wilk – wystosować pismo do GDDKiA w Opolu o wyremontowanie 

skrzyżowania drogi krajowej E94 w kierunku Tarnowa Opolskiego w celu poprawy 

bezpieczeństwa. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Radny Waldemar Wilk – wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

o wyremontowanie zjazdu ulicy Dąbrowickiej na ulicę Krótką w Walidrogach, w celu 

poprawy bezpieczeństwa. 

W obecności 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Interpelacja Radnego A. Kobienia – nadchodzi okres jesienno- zimowy, a nadal nie ma 

studzienki na ulicy Łowieckiej w Miedzianej. 

 

Interpelacja Radnego R. Kalla – o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu o  udzielenie informacji: Jakie zostały poniesione nakłady finansowe na  główny 

ciąg pieszo- rowerowy, czyli na ulicę Mickiewicza w Raszowej? 

 

Ad. 12 

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.0002.9.2018 

 

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         

12.09.2018 r.        Rudolf Urban 

 


