
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 

z czterdziestej dziewiątej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 10 października 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. Pietruszka Zygmunt 

11. Schreiber Waldemar 

12. Szymik Ewa 

13. Urban Rudolf 

14. Wilk Waldemar 

Stanowi to 93% frekwencji. 

1. Piechówka Bożena – nieobecność usprawiedliwiona. 

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 

5. Gierłach Bartosz – Radca Prawny 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 14 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 2 

1. Otwarcie XLIX 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach 

majątkowych. 

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

uchwał Rady. 

6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy. 

7. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji. 

8. 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 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 



5) Projekt uchwały w przedmiocie 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. 

6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX/222/2017 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 15.02.2017 sprawie zmiany statutu Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Tarnowie Opolskim. 

7) Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady 

Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zmiany siedziby 

obwodowej komisji wyborczej. 

8) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

9)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski. 

 9.    Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

10.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji odbytej w dniu 12 września 2018 r. 

         11.  Interpelacje i zapytania radnych. 

         12.  Wolne wnioski i informacje. 

   13.  Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. 

W obecności 14 radnych porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3 
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 

sesjami. 
- pismo mieszkańców Tarnowa Opolskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 

środków finansowych na wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej i Miodowej. 

Przewodniczący Rad Gminy  przyjął w/w pismo jako wniosek do budżetu gminy na 2019 r.. 

- prośba mieszkańców Tarnowa Opolskiego o wykonanie sieci kanalizacyjnej do budynków 

mieszkalnych przy ulicach Miodowej i Ogrodowej. Pismo zostało przyjęte jako wniosek do 

budżetu gminy na 2019 rok. 

- pismo mieszkańców ulicy  Kani w Nakle w sprawie remontu odcinka drogi od numeru domu 

28b do 32a i położenie nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej, gdyż w/w odcinek został 

pominięty w kolejnych planach remontowych; 

- pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzeń pracowników 

socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach 

pomocy rodzinie. Po przeprowadzonym badaniu wykazano, iż wysokość średniego 

wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w ich jednostkach jest niższa niż średnia 

krajowa dla tego stanowiska; 

- zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego 

wobec uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Przewodniczący Rady 

poinformował, iż uchwała zostanie uchylona w dalszej części porządku obrad; 

- Uchwała nr 394/2018 z dnia 24 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2018 roku; 

- pismo Gminnego Akademickiego Biura Karier w sprawie budowy domu na siedzibę 

lokalnego punktu informacji handlowej oraz otworzenia miejsca pracy. Pismo zostanie 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf


przekierowane do właściwego Referatu w Urzędzie Gminy. 

- zaproszenie na konferencję podsumowującą wdrożenie Funduszy Europejskich  

w województwie opolskim zaplanowana na 16 października 2018 r. w Opolu; 

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnów Opolski za rok szkolny 

2017/ 2018. Informacja została przesłana radnym na maile. Rada Gminy nie wniosła uwag. 

- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie dostosowania statutu gminy do obowiązujących 

przepisów prawa; 

- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady, która nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do 

wszczęcia postępowań w sprawie. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi do złożonej korespondencji? Radni 

nie odnieśli się do przedstawionych pism. 

 

Ad. 4 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach 

majątkowych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe wg 

stanu na dzień 31.12.2017 r. w terminie i w komplecie zgodnie z art. 24h ust. 1-4 ustawy. 

Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała 

naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. 

Przewodniczący poinformował również, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe wg 

stanu na dzień 16 września 2018 r. (na 2 miesiące przed upływem kadencji) w terminie  

i w komplecie zgodnie z art. 24h ust. 1-4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz.994 ze zm.) 

 

Ad.5 

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

uchwał Rady.  
- Wójt poinformował radnych, że jest przygotowywana dokumentacja na budowę kanalizacji 

w Raszowej, która prawdopodobnie będzie gotowa do przyszłego lata, wtedy wspólnie z Radą 

Gminy ustalane zostaną warunki finansowania; 

- Wójt zaznaczył, że wspólnie z radnymi należałoby podjąć daleko idące decyzje związane  

z  „przywróceniem” oczyszczalni ścieków i aby Radni  przemyśleli strategię połączenia do 

niej miejscowości Kąty Opolskie i Przywory. Istnieje kilka zakładów przemysłowych, które 

mogłyby być podłączone do kolektora z Przywór do Miedzianej, a przy takim 

przedsięwzięciu może udałoby się za jednym razem podłączyć gazociąg, żeby niepotrzebnie 

ruszać pobocza dwukrotnie; 

- Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela Wójt zwrócił się z prośbą do Radnych by 

uczestniczyli w tym Dniu w uroczystościach w poszczególnych placówkach, zwłaszcza  

w jubileuszu 50 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim, które odbędzie 

się 13 października br.; 

- Wójt poinformował, że szykuje się remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle. 

Wyjaśnił, że wspólnie z Gminą Krapkowice realizowany będzie projekt remontu budynków 

oświatowych, który opłacany będzie z oszczędności (Kąty Opolskie, Przywory, Kosorowice);  

- Wójt przedstawił ofertę, koncepcję na halę namiotową, która nie jest zbyt kosztowna oraz 

koncepcję na przebudowę stadionu w Tarnowie Opolskim: bieżnię tartanową, szatnie, nowe 

oświetlenie i tablice informacyjne. Stadion niestety wymaga remontu wraz z jego otoczeniem, 

choćby nowe miejsca parkingowe. Obiekt sportowy mógłby zostać wizytówką Tarnowa 

Opolskiego. Wójt wspomniał jeszcze, iż Gmina jest na etapie przejęcia kotłowni na Osiedlu; 

- Klub Seniora w Tarnowie Opolskim obchodził 3 rocznicę powstania. Wójt podziękował 

wszystkim uczestnikom ze wspaniałą, aktywną pracę; 

- Podpisano umowę na budowę tężni w Tarnowie Opolskim, czekamy na realizację; 

- rozpoczyna się inwestycja budowy ścieżki pieszo rowerowej Tarnów Opolski – Miedziana. 



Wójt zastanawia się nad kolejnym etapem budowy ścieżki, która ma przechodzić przez 

Przywory i umożliwić mieszkańcom przejazd rowerem aż do ronda w Przyworach. 

- Na chwilę obecną istnieje możliwość powstania kompleksu przemysłowego zakładu na 

terenie pomiędzy Kątami Opolskimi a Przyworami, który produkowałby profile aluminiowe 

na 400 osób, jako podzespoły do firmy M&M System. Wójt wspomniał, że inwestycja wiąże 

się ze zwiększeniem natężenia ruchu, w związku z czym zwrócił się o opinię do Radnych 

Gminy; 

- Na terenie Gminy Tarnów Opolski wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na LED-owe, 

co spowodowało obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej wraz z amortyzacją; 

- Wykonany został projekt na nawierzchnię dalszego ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Ks. 

Klimasa i ul. Dworcowej w Tarnowie Opolskim. Gmina zdobyła bardzo wysokie notowania  

w Aglomeracji Opolskiej. Wójt poinformował, że ulica św. Jacka zostanie w przyszłym roku 

sfinansowana z środków zewnętrznych, wtedy w następnej kolejności do wyremontowania 

zostałaby ulica Nakielska. Zaś ulica Kopernika i Kościuszki będzie wykonana z propozycji 

Radnych; 

- Wójt wspomniał, że Tarnów Opolski wymaga jeszcze wielu inwestycji, ale uważa, że to 

wszystko zależy od środków zewnętrznych jakimi Gmina dysponuje. Podziękował Radnym 

za złożone pomysły i wnioski oraz podkreślił, że Radni mogą być dumni z pracy  

w samorządzie, ponieważ zawsze jest coś do zrobienia, a przy okazji mogą zarażać nią 

mieszkańców. Wójt podziękował mieszkańcom i Sołtysowi Kątów Opolskich,  poprzez 

Radego Waldemara Schreiber, którzy swą inicjatywą  za przykładem Sołectwa Kosorowice 

zaczęli działać i zbierać na nowy plac zabaw w Kątach Opolskich. 

- Częścią planu, który powstaje w Tarnowie Opolskim związany z budową ścieżki pieszo 

rowerowej jest punkt przesiadkowy w miejscowości Tarnów Opolski. 

W dyskusji głos zabrali Radny Rajmund Kalla, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia,  

 

Realizacja Uchwał Rady Gminy z dnia 12 września 2018 r. 

 Nr XLVIII/371/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

- w trakcie realizacji 

 Nr XLVIII/373/2018 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. 

- w trakcie realizacji 

 Nr XLVIII/375/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim. 

- w trakcie realizacji 

 Nr XLVIII/376/2018 w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania gruntu 

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnów Opolski. 

- w trakcie realizacji 

 Nr XLVIII/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w Walidrogach. 

    - w trakcie realizacji. 

 Nr XLVIII/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w miejscowości Walidrogi. 

    - w trakcie realizacji. 

 Nr XLVIII/372/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 
    - obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  01.10.2018 r. poz. 2662 

 Nr XLVIII/374/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.    - 

obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  24.09.2018 r. poz. 2582 

 Nr XLVIII/379/2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

Uchwała została wycofana z publikacji z Dz. Urz. Woj. Op. ponieważ zostanie w dalszym 



porządku obrad uchylona. Aktualnie obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy Nr 

OR.0050.480.2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany siedziby Gminnej Komisji 

Obwodowej Nr 2 Obwodu Sołectwa Przywory na czas do zakończenia wyborów 

samorządowych w 2018 roku, które zostało opublikowane w Dz.Urz.Woj.Op 26.09.2018 

poz.2646. 
 

Ad. 6 

Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy. 
Przewodniczący Rady przedstawił przedłożoną informację, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 

Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska: 

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. 

Projekt przebudowy zostanie przedstawiony jako propozycja do budżetu na rok 2019. Ze 

względu na zakres inwestycji, regulacje prawne dot. działek, które obejmuje oraz uzgodnienia 

niezbędne do wykonania projektanci nie będą w stanie zakończyć przedsięwzięcia w roku 

2018. 

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. 

Wniosek został zrealizowany. 

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. 

Wniosek został zrealizowany. 

 

Zgłoszone wnioski Sołtysów z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz inwestycji  

i remontów na drogach powiatowych, zostały przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  : 

WNIOSEK Nr 37 /2018 o przeznaczenie środków finansowych na wykonanie projektu 

budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Tarnowem Opolskim a Nakłem. 

Na rok 2018 przewidziane jest sporządzenie PFU odnośnie budowy ścieżki. Sporządzenie 

projektu na podstawie PFU zostanie przedstawione jako propozycja do budżetu na rok 2019. 

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

w Tarnowie Opolskim. 

Prace wykonane zostaną do końca października br.  

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

i Jej Problemów: 

WNIOSEK NR 19/2018 o wystosowanie pisma do GDDKiA w Opolu o wykoszenie 

krzewów na skrzyżowaniu drogi krajowej  DK94 z drogą powiatową 1712O (obok przyszłego 

ronda). 

Wniosek został wysłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu  

Do obecnej chwili nie ma odpowiedzi. 

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

remontu ulicy Nowej w Nakle zgodnie z projektem. 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16735/zarzadzenie-nr-or00504802018-z-dnia-18092018-r-w-sprawie-zmiany-siedziby-gminnej-komisji-obwodowej-nr-2-obwodu-solectwa-przywory-na-czas-do-zakonczenia-wyborow-samorzadowych-w-2018-roku.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16735/zarzadzenie-nr-or00504802018-z-dnia-18092018-r-w-sprawie-zmiany-siedziby-gminnej-komisji-obwodowej-nr-2-obwodu-solectwa-przywory-na-czas-do-zakonczenia-wyborow-samorzadowych-w-2018-roku.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16735/zarzadzenie-nr-or00504802018-z-dnia-18092018-r-w-sprawie-zmiany-siedziby-gminnej-komisji-obwodowej-nr-2-obwodu-solectwa-przywory-na-czas-do-zakonczenia-wyborow-samorzadowych-w-2018-roku.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16735/zarzadzenie-nr-or00504802018-z-dnia-18092018-r-w-sprawie-zmiany-siedziby-gminnej-komisji-obwodowej-nr-2-obwodu-solectwa-przywory-na-czas-do-zakonczenia-wyborow-samorzadowych-w-2018-roku.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16735/zarzadzenie-nr-or00504802018-z-dnia-18092018-r-w-sprawie-zmiany-siedziby-gminnej-komisji-obwodowej-nr-2-obwodu-solectwa-przywory-na-czas-do-zakonczenia-wyborow-samorzadowych-w-2018-roku.pdf


Wniosek został przekazany Pani Skarbnik w celu ujęcia w budżecie gminy na rok 2019. 

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. 

Wniosek został przekazany Pani Skarbnik w celu ujęcia w budżecie gminy na rok 2019 

Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o wystosowanie pisma do GDDKiA oddział 

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

2.08.2018 r. 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 r. 

Pismo nr GTD.0003.16.2018 zostało wysłane – do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi. 

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? 

Pismo nr GTD.0003.18.2018 zostało wysłane – do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi. 

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

skrzyżowania drogi krajowej D94 w kierunku Tarnowa Opolskiego w celu poprawy 

bezpieczeństwa. 

Pismo nr GTD.0003.17.2018 zostało wysłane – do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi. 

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. 

Pismo nr GTD.0003.18.2018 zostało wysłane – do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi. 

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

studzienki na ulicy Łowieckiej w Miedzianej. 

Parce wykonane zostaną do końca października br. 

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? 

Pismo zostało wysłane – do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. 

 

Ad.8. 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Projekt omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniając, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została 

dostosowana do zmian w projekcie uchwały budżetowej. Nastąpiła zmiana, która dotyczy 

przerzucenia płatności z 2018 r. na 2019 r. w przedsięwzięciu pn. „Opieka serwisowa systemu 

transmisji obrad i elektronicznego głosowania”. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/380/2018 została podjęta jednogłośnie 



 

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

dotyczy zwiększenia zadania nr 36 „nabycie działki nr 1256/3 wraz z istniejącym budynkiem 

Os. Zakładowe, Tarnów Opolski”, doliczone zostały opłaty notarialne. 

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 000, 00 zł przeznaczoną na aktualizacją opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntu. 

Kolejna istotna zmiana dotyczy zmiany zapisu w § 5 na „zmniejsza się” plan wydatków  

i dochodów majątkowych o kwotę 6430,00 zł. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/381/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

3)Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/382/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

4)Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/383/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

5)Projekt uchwały w przedmiocie 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. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/384/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

6)Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX.222.2017 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 15.02.2017 sprawie zmiany statutu Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Tarnowie Opolskim. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/385/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

7)Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/379/2018 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Uchwała Nr XLIX/386/2018 została podjęta większością głosów. 

 

8)Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 
W dyskusji głos zabrali Radny Rajmund Kalla, Radca Prawny, Radny Szymon Dyga oraz 

Wójt Gminy. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Uchwała Nr XLIX/387/2018 została podjęta większością głosów. 

 

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf
http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/16732/uchwala-nr-xlviii3792018-w-sprawie-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf


 

9)Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski. 
W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr XLIX/388/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

 Ad.8  
Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. dokonała kontroli  
w zakresie wydatków finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim. 

Stwierdzając, że Biblioteka poza funkcją wypożyczania książki stała się miejscem 

integrującym społeczność lokalną. Organizuje inne rodzaje form spędzania czasu wolnego 

dzieci, młodzież i dorosłych. 

Komisja stwierdziła oszczędne i celowe gospodarowanie przyznanymi środkami. 

 

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

i Jej Problemów na posiedzeniu  3 października br. dokonała analizy projektów uchwał pod 

obrady Rady Gminy  

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja nie wysunęła wniosków.  

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom za zaangażowanie i udział  

w pracach komisji jak również złożone wnioski i pomysły. 

 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 4 października br. dokonała analizy projektów 

uchwał pod obrady Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja nie wysunęła wniosków.  

Przewodniczący komisji złożył podziękowania członkom  za długoletnią, sumienną  

i  należycie wykonywaną pracę na rzecz gminy. 

Na wniosek członków komisji, komisja udała się na oględziny placu zabaw w Kosorowicach. 

 

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

4 października br. dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy.  

Podsumowała i przeanalizowała  wykonanie 48 wniosków z VII kadencji Rady Gminy. 

Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła WNIOSEK Nr 49/2018 do Wójta Gminy  

o wyznaczenie w projekcie budżetu gminy na rok 2019 większej puli środków finansowych  

z 20.000,00 zł na 40.000,00zł w porównaniu z 2018 r.  na meliorację rowów gminnych. 

Głos zabrał Radny Andrzej Klama. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Wniosek został przyjęty większością głosów. 

WNIOSEK Nr 50/2018 zgodnie z zgłoszonymi skargami przez mieszkańców Tarnowa 

Opolskiego na złe zachowanie Pana P. Pankowskiego. Komisja wnosi o zainteresowanie się 

bezdomnym, który może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców gminy. 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom za udział w pracach i złożone 

wnioski oraz  Pani Jolancie Bioły za rzetelną obsługę komisji. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.9.    

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji odbytej w dniu 12 września 2018 r. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że protokół został przesłany Radnym na maile  

i zapytał czy są uwagi, a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 

W obecności 14 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

Protokół nr XLVIII/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad.10 i 11.   

Interpelacje i zapytania radnych; 

Wolne wnioski i informacje; 
Interpelacja Przewodniczącego Rady: 
Podać  do publicznej wiadomości  i na  stronie internetowej Gminy informację przewoźników 

LUZ i PKS Strzelce Opolskie o uruchomieniu przystanku autobusowego w Nakle. 

 

Ad. 12 

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

o godz. 10:30 dziękując wszystkim Radnym za wspaniałą współpracę w VII kadencji Rady 

Gminy. 

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

znajdujące się w aktach ORR.0002.10.2018 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Jolanta Bioły 

         

        Przewodniczący Rady Gminy 

         /-/ Rudolf Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


