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PROTOKÓŁ Nr III/2018 

z trzeciej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski 

odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. 

 

Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:16. 

W sesji udział wzięli radni: 

1. Czech Jan 

2. Dyga Szymon 

3. Gebauer Anna 

4. Halupczok Krzysztof 

5. Klama Andrzej 

6. Mateja Andrzej 

7. Okos Teodor 

8. Urban Rudolf 

9. Schreiber Waldemar 

10. Szymik Ewa 

11. Wacławczyk Michał 

12. Wilk Waldemar 

13. Woszek Joanna 

14. Zmuda Rafał 

Stanowi to 93% frekwencji. 

1. Nieobecny: Kobienia Alfred: nieobecność usprawiedliwiona  

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Krzysztof Mutz – Wójt Gminy 

2. Knapik Aneta – Skarbnik Gminy 

3. 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 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy; 

2. Sprawy regulaminowe:  

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 

   - przedstawienie porządku obrad sesji; 

3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 

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

Rady; 

5.   Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji; 

6.   Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok: 

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy, 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 

4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii  

i wniosków poszczególnych Komisji, 

5) debata nad projektem budżetu, 

6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy, 

7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów 

Opolski na 2019 rok; 



 2 

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 niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków; 

4) Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

gruntowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Przywory; 

5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Przywory - 2; 

6) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kąty Opolskie; 

7) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Przywory; 

8) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Miedziana; 

9) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kosorowice; 

10) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Tarnów Opolski; 

11) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Nakło; 

12) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Raszowa; 

13) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Walidrogi; 

14) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 

15) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-

2023; 

8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski; 

  9. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy; 

10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji; 

11. Przyjęcie protokołu z II sesji odbytej w dniu 23.11.2018 r.; 

12. Interpelacje i zapytania radnych; 

13. Wolne wnioski i informacje; 

14. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy  o dodanie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 

2) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób 

objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 

W obecności 14 radnych wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie. 

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

W obecności 14 radnych porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 
Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 
- Wpłynęła skarga i zarzut do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i niektórych radnych od 

mieszkańca Tarnowa Opolskiego, który gościł na posiedzeniu obrad. Przewodniczący Rady 

zaproponował, by skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w formie uchwały, 

co nastąpi na styczniowej sesji. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Wpłynął wniosek ze Stowarzyszenia Kalejdoskop o zwiększenie dotacji na rok 2019 i kolejne lata. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by pismo przekazać do Komisji Społeczno-

Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów celem 

rozpatrzenia. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Wpłynął wniosek do Wójta Gminy od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaja o wsparcie finansowe prac 

konserwatorskich i renowacyjnych w Katedrze Opolskiej. 

- Radni otrzymali wyjaśnienia z Urzędy Gminy w Tarnowie Opolskim do projektu budżetu gminy na 

2019 rok  

- Złożone zostały wszystkie pierwsze oświadczenia majątkowe radnych gminy. 

 

Ad. 4 

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

Rady 

- Wójt poinformował, że w ostatnim czasie bardzo nurtują go pomówienia związane z działalnością  

Rady Seniorów, w związku z tym odbędzie się spotkanie z zarządem rady celem wyjaśnienia 

wszelkich niejasności. 

- Wójt wspomniał, że w ostatnim czasie wszyscy dyrektorzy i kierownicy referatów urzędu gminy 

uczestniczyli w szkoleniu z zakresu komunikacji międzyludzkiej.  

- Gminę odwiedziła Pani Prezes Stowarzyszenia Krainy Św. Anny dr Ewa Piłat wraz z członkiem 

zarządu Helmutem Paździorem, odbyło się również spotkanie opłatkowe. 

- Jest wstępny projekt przebudowy Stadionu w Tarnowie Opolskim,  inwestycja będzie wynosić ok. 

3 mln 700 tys. zł do 4 mln 200 tys. zł. Jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie to istnieje możliwość 

wykonania tej inwestycji. Wójt zwrócił się do radnych gminy o składanie propozycji do projektu. 

- kolejną inwestycją jest przebudowa ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. 

- Wójt zwrócił się do radnych o przeanalizowanie i zaakceptowanie projektu przebudowy ulicy 

Kościuszki i ulicy Kopernika w Tarnowie Opolskim, jest to droga szkolna  

z dużym natężeniem ruchu a jednocześnie niebezpieczna ze względu na brak chodnika,  

- Wójt poprosił radnych o przeanalizowanie na najbliższych posiedzeniach komisji, problemu 

związanego z przebudową ulicy Ogórkowej w Tarnowie Opolskim, ze względu na wysoki koszt 

inwestycji i dofinansowanie tylko w kwocie 50%. Należy podjąć inne tańsze rozwiązanie remontu 

drogi.  

-  Wójt wspomniał o zaangażowaniu piłkarzy w budowę boiska w Nakle, z czego jest bardzo 

zadowolony i chciałby wspomóc finansowo dokończenie budowy szatni. 

- Następnym projektem jest budowa placu zabaw na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim, 

Wójt wspomniał, że Spółdzielnia „Tarnowska” wraz z mieszkańcami bardzo angażuje się w ten 

pomysł. Gmina w pierwszej kolejności musi przejąć teren, następnie będzie wspierać inwestycję.  

- Wójt poinformował, że został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Aglomeracji Opolskiej. 

- Rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów, obsługiwać będzie firma Strach i Synowie. Gmina 

będzie musiała wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów, natomiast kosze są własnością 

gminy. 

- zakończył się remont GOKu w Przyworach. 

- Ministerstwo Infrastruktury niebawem ogłosi przetarg na budowę ronda. 
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Po sprawozdaniu wójta rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrał radny Krzysztof Halupczok, 

radny Szymon Dyga i  Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta Gminy informację o wykonaniu 

uchwał Rady Gminy podjętych na III sesji w dniu 23 listopada 2018 r. 

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 r.  zostały wykonane. 

Uchwały podjęte na II sesji  w dniu 23 listopada 2018 r. zostały opublikowane i wykonane : 

 Nr II/6//2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - w trakcie realizacji  

 Nr II/9/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

w Tarnowie Opolskim - w trakcie realizacji  

 Nr II/10/2018 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Przywory;  

  - w trakcie realizacji  

 Nr II/11/2018 w sprawie wyrażenia zgody w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez 

Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski  

w zakresie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 

mieszkańców Gminy Tarnów Opolski oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia 

międzygminnego - w trakcie realizacji 

 Nr II/4//2018 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy-

wykonana. 

 Nr II/5//2018 w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania 

stałych komisji Rady Gminy- wykonana 

 Nr II/8/2018 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2019 roku”- obowiązuje.   

 Nr II/14/2018 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym 

oraz zwrot kosztów podróży służbowych - obowiązuje.   

 Nr II/7//2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

      - obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.    12.2018 r. poz. 3358. 

 Nr II/12/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski; 

        - obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.11.2018 r. poz. 3323. 

 Nr II/13/2018 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; 

- obowiązuje.  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.  30.11.2018 r. poz. 3324 

 
Ad. 5 
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji 

Wpłynęła odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na wniosek Komisji Rolnictwa  

i Sołtysów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dróg powiatowych. 

Odpowiedź do wglądu w Biurze Rady Nr ORR.0003.41.2018 

 

Wpłynęła odpowiedź z GDDKiA w Opolu na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy z dnia  

12 września 2018 r. w sprawie stałej organizacji ruchu w miejscowości Nakło. 

W odpowiedzi GDDKiA w Opolu informuje, że nie widzi uzasadnienia dla realizacji wniosku  

i podtrzymuje swoje stanowisko. Odpowiedź do wglądu w Biurze Rady Nr ORR.0003.41.2018) 

 

Anna Gebauer – Interpelacja z dnia 23 listopada 2018 r. 

1. W związku z pojawiającymi się zastoiskami wodnymi na wyremontowanym odcinku drogi 

powiatowej ul. ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim (na odcinku od Banku Santander do  Banku 

Spółdzielczego) proszę o wystąpienie o  wykonanie przeglądu w ramach gwarancji wykonanej 

inwestycji przez zarządcę drogi. 
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2.  W związku z zalegającym błotem pomiędzy żywopłotem, a drogą Powiatową w Tarnowie 

Opolskim, proszę o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i Rady 

Powiatu o sprawdzenie studzienek odwadniających przy drodze powiatowej oraz wyrównanie 

podłoża pod żywopłotem w podanym miejscu. 

(Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl – WŁADZA  

I STRUKTURA – Rada Gminy 2018-2023 – Interpelacje, zapytania. 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska złożyła zapytanie w dniu  

6 grudnia 2018 r. 
W związku z rozwiązaniem kilkanaście lat temu Spółki Wodnej, Komisja sugeruje, żeby scedować 

utrzymanie rowów melioracyjnych na wszystkich użytkowników terenów rolnych, tak jak  

w sąsiednich gminach. 

Proszę sprawdzić możliwość wprowadzenia opłaty przeznaczonej na wykonywanie przez rolników 

melioracji na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

(Odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl – WŁADZA  

I STRUKTURA– Rada Gminy 2018-2023 – Interpelacje, zapytania.) 

 

Alfred Kobienia – Interpelacja z dnia 23 listopada 2018 r. 

1. Apeluję o ustalenie harmonogramu odbioru odzieży z kontenerów PCK, ze względu na ich 

częste przepełnienie. 

(Wystosowano pismo Nr GTN.6870.59.2018 do PCK w Opolu w dniu 4 grudnia 2018 r. Do dnia 

dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi.  

(Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl – WŁADZA  

I STRUKTURA – Rada Gminy 2018-2023 – Interpelacje, zapytania.) 

2. W imieniu mieszkańców proszę o ponowne rozważenie możliwości przedłużenia trasy kursu 

firmy LUZ do Przywór i Kątów Opolskich celem umożliwienia mieszkańcom dojazdu do 

Tarnowa Opolskiego. 

(Wystosowano pismo Nr GTD.0003.20.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. Do dnia dzisiejszego nie 

otrzymano odpowiedzi.) 

(Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl – WŁADZA  

I STRUKTURA – Rada Gminy 2018-2023 – Interpelacje, zapytania.) 

 

Ad. 6 

Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok: 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy; 

 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 

- uchwałę nr 579/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 r. - opinia jest pozytywna, 

- uchwałę nr 578/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów 

Opolski na 2019 r. - opinia jest pozytywna, 

- uchwałę nr 577/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 r. - opinia jest pozytywna, 

3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy; 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu  

w dniu 6 grudnia 2018 r. dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2019 rok przedłożonego 

przez Wójta Gminy i w obecności 4 członków komisji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

gminy na 2019 rok i nie wniosła wniosków. 

http://www.bip.tarnowopolski.pl/
http://www.bip.tarnowopolski.pl/
http://www.bip.tarnowopolski.pl/
http://www.bip.tarnowopolski.pl/
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na 

posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. w obecności 4 członków komisji pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu gminy na 2019 rok i nie wniosła wniosków. 

Komisja Społeczno Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r.  w obecności 4 członków komisji 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2019 rok i nie wniosła wniosków. 

 

4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków 

poszczególnych Komisji; 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił autopoprawkę Wójta Gminy do projektu budżetu gminy 

na rok 2019: 

Projekt uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej 

1.W projekcie uchwały dodano § 5 o następującym brzmieniu : „Traci moc uchwała  

Nr XL/304/2017  Rady    Gminy    Tarnów   Opolski   z   dnia 28 grudnia  2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej.” 

2. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,  zostały 

dostosowane do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie pn. Monitoring na terenie Gminy Tarnów Opolski- 

dostęp do sieci internetowej. Limit zadania 42 066,00 zł. Umowa zostanie zawarta na trzy lata. 

 

 Projekt uchwały w spawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 

rok 

1. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 219 657,00 zł w dziale 600 „Transport  

i łączność”  (Zał. 1 do uchwały) 

2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 219 657,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” 

(Zał., 2 – tabela 2 i 6 do uchwały) 

3. Zmniejszono planowane wydatki bieżące w rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne” o kwotę 

20 000,00 zł (Zał. 2 do uchwały – tabela 1)  

4. Zmniejszono planowane wydatki bieżące w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 

60 000,00 zł (Zał. 2 do uchwały – tabela 1)  

5. Zwiększono planowane wydatki bieżące w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 

80 000,00 zł (Zał. 2 do uchwały – tabela 1)  

6. Kwota  90 300,00 zł została przesunięta w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” z dotacji 

bieżących na zadania statutowe. (Zał. 2 – tabela 1 i zał. 4 do uchwały )  

7. Kwota  71 400,00 zł została przesunięta w rozdziale 80104 „Przedszkola” z wynagrodzeń  na 

zadania statutowe. (Zał. 1 do uchwały) 

8. W załączniku Nr 6 do uchwały: 

- zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie 

powiatu opolskiego - etap II oraz   budowa    centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 

Brzeski” (pozycja 1) o kwotę 265 420,00 zł,  

- zmniejszono środki na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi” (pozycja 4)  o kwotę 

29 763,00 zł 

- zmieniono nazwę zadania w poz. 6 z „Wykup sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza  

w Raszowej Tarnów Opolski na „Wykup sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Raszowej” 

- usunięto zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym  

w Kosorowicach” – poz. 10. 

 

 

5) debata nad projektem budżetu 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Krzysztof Halupczok, Radny Waldemar Wilk oraz Wójt. Tematem dyskusji stał się m.in. 

temat dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
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6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy; 

Przewodniczący Rady Gminy podsumował dyskusję na temat budżetu gminy na 2019 r.  

i stwierdził, że budżet jest ostrożnie kreowany, natomiast środki finansowe będą dokładniej znane 

w I kwartale 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

W obecności 14 radnych uchwała Nr III/15/2018 została podjęta jednogłośnie 

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 

W obecności 14 radnych uchwała Nr III/16/2018 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.7 

Podejmowanie uchwał:  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

Pani Skarbnik omówiła jedyną zmianę jaka została wprowadzona. 

W obecności 13 radnych za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

(Radny A. Klama opuścił salę). 

Uchwała Nr III/17/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018; 

Pani Skarbnik omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie uchwały: 

- dodano dwa nowe załączniki, w związku ze zwiększeniem zadania nr 17 „Budowa wiaty w celu 

zabezpieczenia zabytkowych maszyn znajdujących się na ternie publicznej biblioteki w Raszowej” 

o kwotę 10 000,00 zł,  

- zmniejszono zadanie nr 27 „Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Nakielskiej                   

w miejscowości Tarnów Opolski” o kwotę 10 000,00 zł. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/18/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków; 

Pani Skarbnik przedstawiła wprowadzone zmiany w projekcie uchwały i wyjaśniła, że dopisano 

dwa nowe zadania: 

- „Program funkcjonalno-użytkowy budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami 

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

- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach w kwocie 216 867,00 zł. 

W zadaniu „Instalacja monitoringu na terenie Gminy Tarnów Opolski” ostatecznie kwota wynosić 

będzie 52 123,00 zł 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/19/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

gruntowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Przywory; 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/20/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Przywory - 2; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/21/2018 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kąty 

Opolskie; 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że niniejsza uchwała jak i kolejne w sprawie zmiany 

statutów zostały poddane konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie konsultacji  

społecznych zgłoszono uwagę  wyłącznie do zmiany Statutu Sołectwa Przywory, którą radni 

otrzymali na maila. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż proponowane zmiany nie dotyczą 

zmian podejmowanych na dzisiejszej sesji, aczkolwiek warto w przyszłości uwzględnić załączone 

uwagi i propozycje. 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/22/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Przywory; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/23/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Miedziana; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/24/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kosorowice; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/25/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Tarnów 

Opolski; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/26/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nakło; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/27/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Raszowa; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/28/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Walidrogi; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/29/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/30/2018 została podjęta jednogłośnie. 
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Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla 

osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 

W obecności 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

Uchwała Nr III/31/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8 

Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski; 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy  na 2019 r 

Po stwierdzeniu, że radni nie mają uwag poddał plan pod głosowanie. 

W obecności 14 radnych plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.9 

Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy; 
1) plan pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w obecności 14 radnych został przyjęty jednogłośnie; 

2) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej 

Problemów w obecności 14 został przyjęty jednogłośnie. 

3) plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w obecności 14 

radnych został przyjęty jednogłośnie; 

4) plan pracy Komisji Rewizyjnej w obecności 14 radnych został przyjęty jednogłośnie; 
 

Ad.10 

Sprawozdanie z bieżącej działalności Komisji; 

Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  - na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. dokonała wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji, którym  jednogłośnie wybrana została radna Anna Gebauer. Komisja 

dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy i opracowała plan pracy na 2019 rok. 

Komisja wysunęła WNIOSEK Nr 1/2018 o zmianę zapisu w projektach uchwał w przedmiocie 

zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw w § 5 ust.1 na „Wybory Sołtysa i Rady 

Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Tarnów Opolski w terminie do 3 miesięcy od pierwszego 

posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy”. 

Wniosek został wykonany. 

 

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

posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji, którym  

jednogłośnie wybrany został radny Teodor Okos.  

Komisja dokonała analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, opracowała plan pracy na 

2019 rok i nie wysunęła żadnych wniosków. 

 

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

6 grudnia br. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji, którym  jednogłośnie 

wybrany został radny Andrzej Klama, dokonała również analizy projektów uchwał pod obrady 

Rady Gminy. 

Komisja nie wysunęła wniosków natomiast złożyła zapytanie do Wójta Gminy : 

Proszę sprawdzić możliwość wprowadzenia opłaty przeznaczonej na wykonywanie przez rolników 

melioracji na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

Uzasadnienie: 

W związku z rozwiązaniem kilkanaście lat temu Spółki Wodnej, Komisja sugeruje, żeby scedować 

utrzymanie rowów melioracyjnych na wszystkich użytkowników terenów rolnych, tak jak  

w sąsiednich gminach. 

(Odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl – WŁADZA  

I STRUKTURA– Rada Gminy 2018-2023 – Interpelacje, zapytania.) 

http://www.bip.tarnowopolski.pl/
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Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 28 listopada  2018 r. dokonała kontroli wydatków 

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, stwierdziła oszczędne i celowe 

gospodarowanie przyznanymi środkami oraz złożyła wniosek Nr 1/2018 o zakup dwóch krzeseł 

biurowych. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 6 grudnia  2018 r. dokonała wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym  jednogłośnie wybrany został radny Krzysztof 

Halupczok, opracowała plan pracy na 2019 rok oraz spotkała się z Wójtem Gminy Krzysztofem 

Mutz i omówiła sprawę nieruchomości gruntowych należących do Gminy Tarnów Opolski. 

   

Ad. 11 

Przyjęcie protokołu z II sesji odbytej w dniu 23  listopada 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 II/2018 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 12 
Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym, że zgodnie z nowym statutem Gminy 

interpelacje i zapytania są składane pisemnie i w każdym terminie. 

 

Ad.13 

Wolne wnioski i informacje 

Wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu: 

1. Wniosek nr 1 Radnego Szymona Dyga o przegląd, ustawienie i naprawę luster na drogach 

powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

2. Wniosek Radnego Jana Czecha o zainstalowanie spowalniaczy na ulicy Nakielskiej na 

wysokości skrzyżowania ulicy Słonecznej i ulicy Cmentarnej w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Wniosek nr 2 Radnego Szymona Dyga o usunięcie zastoiska wody w ciągu  ulicy Opolskiej  

w Kosorowicach od ulicy Kościelnej w kierunku Przywór oraz na nowo wykonanym odcinku 

wzdłuż ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Wniosek Radnego Andrzeja Klama o  wykonanie ścinki pobocza umożliwiający 

odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej Tarnów 

Opolski – Kosorowice. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek Radnego Waldemara Wilka o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o wyjaśnienie 

mieszkańcom kilku sołectw Gminy Tarnów Opolski, co takiego stało się 12 grudnia 2018 r.,  

że kilkanaście razy pod rząd był wyłączany prąd. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 1 Radnej Anny Gebauer o zwrócenie się do Pani Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Tarnowie Opolskim o przeprowadzenie edukacji proekologicznej z zakresu 

wyrzucania śmieci. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Wniosek nr 2 Radnej Anny Gebauer o przygotowanie na Zebrania Wyborcze w Sołectwach 

jednolitej dokumentacji wyborczej uwzględniające wszelkie zapisy RODO oraz zapewnić 

rozplakatowanie ogłoszeń o terminie wyborów sołtysów.  

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 Wniosek Radnych Gminy o przekazanie złożonej, przez mieszkańca Tarnowa Opolskiego, skargi 

i zarzutu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przygotowania stosownego projektu 

uchwały na styczniową sesję Rady Gminy. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek Radnych Gminy o przekazanie pisma Stowarzyszenia Kalejdoskop w sprawie 

zwiększenia  dofinansowania formacji tanecznych do Komisji Społeczno-Gospodarczej, 

Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów celem rozpatrzenia. 

W obecności 14 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny Michał Wacławczyk zaproponował swoją współpracę i zaangażowanie w planowanej budowie 

placu zabaw na Osiedlu oraz zapytał, czy w przyszłości będzie kontynuowany chodnik na ulicy 

Kościuszki w stronę ulicy Ks. Klimasa, gdyż na tym odcinku jest bardzo niebezpiecznie? . 

Radna Ewa Szymik przychyliła się również do zapytania radnego. 

 

Radna Joanna Woszek zapytała, czy droga wzdłuż Domu Dziecka w stronę Osiedla Zakładowego  

jest własnością gminną? 

 

Radny Rafał Zmuda wspomniał, że przewoźnicy LUZ kursujący w Nakle mają problem  

z zajeżdżaniem pod nowy przystanek przy ulicy Kościelnej.  

 

Radny Teodor Okos zapytał, jaki jest plan na wiadukt w Przyworach? 

 

Radna Joanna Woszek zapytała do kogo zwrócić się w sprawie braku miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych przy Tomi Markecie w Tarnowie Opolskim? 

 

Radny Andrzej Mateja zapytał, na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Raszowej? 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych, by złożyli wszystkie zapytania pisemnie  

do Wójta Gminy. 

 

Ad. 14 

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

11:18. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu Nr III/2019  Rady Gminy Tarnów 

Opolski odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. 

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

w aktach ORR.0002.12.2018. 
 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała: Jolanta Bioły  

        Przewodniczący Rady Gminy 

                 /-/ Rudolf Urban   

   


