PROTOKÓŁ Nr VII/2019
z siódmej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Sesja odbyła się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 o godz. 9:00.
W sesji udział wzięli radni:
 Czech Jan.
 Dyga Szymon.
 Gebauer Anna.
 Halupczok Krzysztof.
 Klama Andrzej.
 Kobienia Alfred.
 Mateja Andrzej.
 Okos Teodor
 Urban Rudolf.
 Schreiber Waldema.
 Szymik Ewa.
 Wacławczyk Michał.
 Wilk Waldemar.
 Woszek Joanna.
 Zmuda Rafał.
Stanowi to 100% frekwencji.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Mutz - Wójt Gminy.
2. Magdalena Chudowska – Zastępca Wójta Gminy.
3. Aneta Knapik– Skarbnik Gminy.
4. Bartosz Gierłach– Radca Prawny.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji. Stwierdził obecność 15 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał o godz. 10:30 prowadzenie obrad Zastępcy Andrzejowi Klama
po czym opuścił salę.
Radny Jan Czech opuścił salę o godz. 10:30.
Radny Szymon Dyga opuścił salę o godz. 10:50
Radny Andrzej Mateja opuścił salę o godz. 11:02.
Radny Waldemar Schreiber opuścił salę o godz. 11:15.
Radny Alfred Kobienia opuścił salę 11:20
Ad. 2
Porządek sesji:
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej 25 marca 2019 r.;
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady;
6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
7. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”;
8. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok:;
9. Podejmowanie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
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2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
3) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie
Szkoły Filialnej w Kosorowicach;
4) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach
Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej
w Przyworach;
5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Miedziana na lata
2019-2025” .
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i informacje;
11. Zakończenie sesji.
W obecności 15 radnych porządek przyjęty został jednogłośnie.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 25 marca 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W obecności 15 radnych za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół nr VI/2019 został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy:
- życzenia wielkanocne z OSP Przywory i Starostwa Powiatowego w Opolu,
- zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na otwarcie wystawy w dniu
30.04.2019 r. zatytułowanej „Wielcy stąd -znane osobowości powiatu opolskiego”;
- sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za 2018 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok,
- Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe zaprasza Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski
w poczet członków Stowarzyszenia,
- informacja z Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie lokalizacji wiaty przystankowej
w miejscowości Nakło (pismo GTD.7223.8.2019 z dnia 09.04.2019 r.)
- wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
- wpłynął wniosek adresowany do Wójta Gminy i do informacji radnych z Sołectwa Kąty Opolskie
o dofinansowanie zakupu nowych urządzeń na plac zabaw,
- złożone zostały oświadczenia majątkowe radnych: Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Ewa Szymik,
Andrzej Mateja.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają pytania do powyższej korespondencji.
Radni nie wnieśli uwag.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał
Rady:
- Wójt w pierwszej kolejności odniósł się do wniosku Sołectwa Kąty Opolskie w sprawie
dofinansowania do zakupu urządzeń na plac zabaw. Nadmienił, że obecnie jest to mały plac, który
uniemożliwia postawienie większej ilości urządzeń dlatego też Gmina chciałaby pozyskać teren
naprzeciwko szkoły w Kątach Opolskich;
- Wójt poinformował, że budynek po dawnym przedszkolu w Kątach Opolskich aktualnie jest
nieużytkowany oraz wymaga remontu. Jeżeli obiekt zostanie sprzedany to środki przeznaczone będą na
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zakup działki w celu powiększenia placu zabaw w Kątach Opolskich. Wójt zwrócił się do radnych
z prośbą o wstępną analizę tego przedsięwzięcia;
- niebawem zakończy się budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kosorowice Miedziana;
- prace przy budowie tężni mają zakończyć się 26 maja br. wtedy można będzie skorzystać z inhalacji;
- trwa budowa ronda, po tej inwestycji gmina rozpocznie budowę kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej;
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron w sprawie wymiany oprawy oświetleniowej,
złożono propozycję, by przy okazji przebudowy ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim zostały
ustawione urządzenia sygnalizujące przejście dla pieszych. Innowacyjne rozwiązanie w pierwszej
kolejności mogłoby powstać przy budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim,
Radny Rafał Zmuda zapytał Wójta, czy interaktywne przejścia brane były pod uwagę w innych
miejscowościach np. w Nakle, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu?
Wójt potwierdził, że w Nakle są dwa niebezpieczne miejsca, które rozważał, natomiast to są tylko
wstępne propozycje innowacyjnego rozwiązania. Należałoby wskazać wszystkie najważniejsze punkty
w każdym sołectwie.
- Wójt zaznaczył, że zakończył się strajk i dzieci wróciły do szkoły oraz ma nadzieję, że dzieci nie będą
miały problemów z nadrobieniem materiałów,
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają pytania do wójta w sprawie przedstawionego
sprawozdania.
Radny Alfred Kobienia zwrócił uwagę, że po ostatnich opadach deszczu, przy cmentarzu w Miedzianej
pojawiła się zastoina wodna. Wójt udzielił odpowiedzi, iż inwestycja nie jest jeszcze finalnie
zakończona.
Radna Anna Gebauer zapytała Wójta, czy jest przewidziany parking przy ogródkach działkowych
w Tarnowie Opolskim, gdyż parkujące samochody stwarzają zagrożenie dla przejeżdżających?
Wójt udzielił odpowiedzi informując, że przy ogródkach działkowych planowana jest budowa ścieżki
pieszo-rowerowej i raczej nie będzie możliwości wybudowania parkingu. Natomiast wspólnie
z Zarządem można zastanowić się nad wyznaczeniem bezpiecznego miejsca do parkowania.
W związku z wyczerpaniem pytań Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przedłożoną przez Wójta
Gminy informację o wykonaniu uchwał Rady Gminy podjętych na VI sesji w dniu 25 marca 2019 r.:
- Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- obowiązuje.
- Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie funduszu sołeckiego.
- obowiązuje.
- Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za pierwsze półrocze wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- obowiązuje.
- Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
- realizowana. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 16.04.2019 r. poz. 1516 .
- Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa;
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 04.04.2019 r. poz. 1251.
- Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie
gminy Tarnów Opolski
w 2019 r.”
- obowiązuje. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. 04.04.2019 r. poz. 1252.
Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów
wysunęła:
WNIOSEK Nr 1/2019 o wystąpienie do Sołtysów, aby zgłosili uszkodzenia słupów
energetycznych i telekomunikacyjnych na terenie Sołectw Gminy.
Wystąpiono do Sołtysów 28 marca br. Wniosek jest w trakcie realizacji.
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Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej wysunęła:
WNIOSEK NR 10/2019 o zwrócenie się do przewoźników świadczących usługi przewozów
regularnych na terenie Gminy Tarnów Opolski o umieszczenie czytelnych rozkładów jazdy na
przystankach autobusowych.
Komercyjne Linie Autobusowe LUZ w Opolu poinformowało pismem z dnia 28 marca 2019 r.
iż w chwili obecnej brak jest możliwości uzupełnienia rozkładów jazdy na przystankach
autobusowych. Spowodowane jest to rozpoczętą budową ronda w ciągu drogi krajowej 94 (OpoleStrzelce Opolskie na wysokości zjazdu Tarnowów Opolski oraz Raszową). Aktualne rozkłady jazdy
dostępne są na stronie internetowej www.luz.opole.pl .
WNIOSEK Nr 11/2019 o utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim.
Naprawa drogi ujęta została do zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Wniosek Radnego Alfreda Kobieni o radykalną przycinkę drzew na placu zabaw
w Miedzianej przy ulicy Wiejskiej 68 oraz dębu po przeciwnej stronie ze względu na stwarzające
zagrożenie.
Wniosek został przekazany do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim i Zarządu Dróg
Powiatowych w Opolu celem wykonania pielęgnacji drzew. ZDP w Opolu poinformował, że
w chwili obecnej realizacja wniosku jest niemożliwa z powodu lęgów i gniazdowania ptactwa.
Wycinka chorych drzew zostanie przeprowadzona późną jesienią, natomiast ze względów
bezpieczeństwa członkowie Rady Sołeckiej przycięli suche gałęzie.
Wniosek Radnego Szymona Dygi o podwyższenie diety sołtysom o kwotę 100 zł.
W chwili obecnej nie ma możliwości podwyższenia kwot diet sołeckich w budżecie gminy, jednakże
po pojawieniu się dodatkowych zasobów finansowych zostanie złożona propozycja korekty budżetu.
Wolne wnioski i informacje:
Alfred Kobienia – należałoby w przyszłości rozważyć montaż punktów oświetleniowych przy
ścieżkach pieszo-rowerowych na odcinku Tarnów Opolski – Miedziana celem zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
Na chwilę obecną nie przewiduje się montażu punktów oświetleniowych wzdłuż wspomnianego
odcinka ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom ciągu na odcinkach niezabudowanych zaprojektowano wyniesiony bufor
bezpieczeństwa.
Michał Wacławczyk złożył wniosek o poinformowanie na kolejnej sesji:
- jakie są możliwości wywozu min. 4 razy w roku odpadów do PSZOKu i 2 razy odpadów
wielogabarytowych oraz o podanie terminu wywozu do publicznej wiadomości;
Urząd Gminy informuje, iż zostało wystosowane zapytanie do firmy wywożącej z prośbą
o wycenę dodatkowych zbiórek. W odpowiedzi uzyskano informację, iż konkretna kwota będzie
możliwa do określenia dopiero po przeprowadzeniu pierwszej zbiórki na terenie gminy, tj. na
początku czerwca. Natomiast odpady wielkogabarytowe zgodnie z zapisami SIWZ odbywać się będą
2 razy do roku w formie tzw. „wystawki”. Terminy Mobilnych Punktów Zbiórki oraz zbiórki
wielkogabarytów zostały zamieszczone na harmonogramach, które dostarczono mieszkańcom wraz
z zawiadomieniami o podwyżkach, a także dostępne są na stronie www.tarnowopolski.pl.
- sprezycowanie informacji dotyczących inwestycji przyszłego PSZOKu.
Urząd Gminy informuje, iż wysłano wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego by
w aktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego dopisać inwestycję
budowy PSZOKu na terenie Gminy Tarnów Opolski (wpis jest konieczny aby starać się o środki
zewnętrzne). Na przełomie roku 2019/2020 prawdopodobnie ogłoszony zostanie nabór z RPO WO
2014-2020 na zadania związane z poprawą gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym
gmina będzie starała się o dofinansowanie. Na dziś nie są znane koszty ww. inwestycji.
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Wpłynęły odpowiedzi na następujące wnioski:
Radnego Michała Wacławczyka, który wnioskował o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w Opolu o wypełnienie ubytków i wykonanie remontu poboczy na ul. Ks. Klimasa
w Tarnowie Opolskim oraz likwidację muld-garbów przy ulicy Dworcowej na wysokości Zakładu
Fryzjerskiego (dołączono dokumentację zdjęciową).
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, że wnioskowane roboty drogowe w niezbędnym
zakresie zostaną wykonane przez Zarząd najpóźniej do końca lipca br. natomiast głębokie ubytki
w nawierzchni dróg powiatowych zagrażające bezpieczeństwu ruchu są likwidowane przez służby
drogowe Obwodu Drogowego w Chrząstowicach w miarę możliwości na bieżąco.
Radnego Szymona Dygi, który wnioskował, żeby wszelkie wnioski kierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Opolu oraz innych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu, były wysyłane
również do wiadomości Radnych Powiatowych oraz Zarządu Powiatu i każdorazowo odczytywane
na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Starosta Opolski poinformował, że wszelkie wnioski dotyczące remontów i modernizacji dróg
należy składać bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, którego obowiązkiem jest
bieżące informowanie Starosty Opolskiego o stanie dróg, przeprowadzonych remontach oraz
wnioskach kierowanych do zarządcy drogi
Radnego dr Rudolfa Urbana, który wnioskował o wystosowanie pisma do Wodociągów
i Kanalizacji w Opolu i udzielenie informacji w sprawie wysokości amortyzacji uzyskanej z sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnów Opolski oraz kiedy Spółka zamierza
rozpocząć budowę sieci kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach. Przystąpić do budowy
kolejnych odcinków kanalizacji w poszczególnych miejscowościach gminy, w których już
częściowo sieci została wybudowana.
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu poinformowała, że wysokość amortyzacji sieci kanalizacyjnej i
oczyszczalni ścieków w gminie Tarnów Opolski wynosi 350 942,40 zł rocznie. Dodatkowo spółka
poinformowała, że zgodnie z porozumieniem międzygminnym każda gmina samodzielnie w swoim
zakresie realizuje zadania własne związane z rozbudową, przebudową sieci i urządzeń
kanalizacyjnych. W związku z powyższym spółka nie planuje rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych
w sołectwach gminy Tarnów Opolski.
Wójta Gminy, który wnioskował o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych
i Wojewódzkich w Opolu oraz do wiadomości Radnych Powiatu o posprzątanie śmieci w rowach
na terenie gminy Tarnów Opolski.
Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że śmieci z pasa drogowego zostaną uprzątnięte
najpóźniej do końca kwietnia br.
Wniosek Nr 5/2019 Komisji Społeczno – Gospodarczej, która wnioskowała o zamontowanie
mini progów (czerwone pasy w poprzek drogi -tarka) ul. Nakielska w Tarnowie Opolskim; od
strony Nakła przez skrzyżowanie ulic Cmentarnej i Słonecznej. W związku z wykonaniem planu
funkcjonalno-użytkowego w/w skrzyżowania prosimy o przedstawienie informacji jakie ZDP
w Opolu podejmie działania w celu poprawy bezpieczeństwa.
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, poinformował że administruje 540,223 km dróg, z których
wiele jest w bardzo złym stanie technicznym. Obecnie realizuje wieloletni plan rozwoju sieci dróg
powiatowych na lata 2015-2021 przyjęty w 2014 uchwałą 1480/14 Zespołu Powiatu Opolskiego,
w którym nie ma zawartej drogi nr 1750 O w związku z powyższym w najbliższych latach nie
planuje się podejmowania jakichkolwiek działał na przedmiotowym odcinku.
Wniosek Nr 8/2019 Komisji Społeczno – Gospodarczej o wystosowanie pisma do GDDKiA
w Opolu o przywrócenie lewoskrętu przy restauracji Myśliwska w Walidrogach.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że podtrzymuje swoje stanowisko
z dnia 6.03.2018 i 1.12.2016 i w obecnym stanie zagospodarowania terenu przyległego do pasa
5

drogowego na wysokości restauracji Myśliwska nie może wyrazić zgody na realizację
przedmiotowego wniosku.
Ad. 7
Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”;
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ocena omawiana była na wszystkich posiedzeniach
komisji stałych Rady Gminy, które nie wniosły uwag do przedłożonej oceny. Poddał jej przyjęcie
pod głosowanie.
W obecności 15 radnych ocena została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8
Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok:;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że raport został przedstawiony na posiedzeniach
komisji oraz będzie przedmiotem dyskusji i debaty na czerwcowej sesji absolutoryjnej, wtedy też
wszyscy radni będą mogli odnieść się do raportu, po czym nastąpi głosowanie nad udzieleniem
wójtowi wotum zaufania.
Ad. 9 Podejmowanie uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Natomiast Pani Skarbnik
zaktualizowała projekt i wyjaśniła, że wzrosła wartość dochodów ogółem o kwotę 127 577,28 zł
w tym dochody bieżące (kol. 1.1.) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
(kol.1.1.5.) zwiększyła się też wartość wydatków ogółem o tą samą kwotę (kol.2) i wydatki
bieżące (kol. 2.1.) Oczywiście o tą kwotę zostały zmienione objaśnienia w projekcie.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą treści w załączniku nr 1 projektu uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
W obecności 15 radnych za przyjęciem zmian w projekcie uchwały głosowało 15 radnych.
Głosowanie nad uchwałą.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/58/2019 została podjęta jednogłośnie.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/59/2019 została podjęta jednogłośnie.
3. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej
organizacyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/60/2019 została podjęta jednogłośnie.
4. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach
Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej
w Przyworach;
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/61/2019 została podjęta jednogłośnie.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Miedziana na lata
2019-2025” .
W związku z wnioskiem radnego Alfreda Kobienia w projekcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Miedziana na lata 2019-2025 dokonano poprawek
polegających na uaktualnieniu danych tj. liczba mieszkańców miejscowości oraz dodaniu nowej
rady sołeckiej. Dokonano również drobnych poprawek redakcyjnych by program stanowił jedną
całość.
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Radni przystąpili do głosowania nad zmianą treści w załączniku projektu uchwały.
W obecności 15 radnych za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych.
Głosowanie nad projektem uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/62/2019 została podjęta jednogłośnie.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, natomiast po komisjach został
dopisany § o treści: „”
„Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVII/170/2012 Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski 2011-2032.”
Przystąpiono do głosowania nad zmianą treści projektu uchwały.
W obecności 15 radnych za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych.
Głosowanie nad projektem uchwały.
W obecności 15 radnych za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr VII/63/2019 została podjęta jednogłośnie.
Ad.10
Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów na
posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. zapoznała się z sytuacją dotyczącą mieszkań socjalnych w
gminie i ilością wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dokonała analizy projektów
uchwał pod obrady Rady Gminy.
Rozpatrując sprawy bieżące komisja nie wysunęła wniosków.
Komisja Społeczno-Gospodarcza, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. dokonała:
- analizy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy,
- zapoznała się z warunkami lokalowymi i zakresem zadań Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim.
Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła:
WNIOSEK Nr 12/2019 o przywrócenie prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Tarnów
Opolski.
W obecności 15 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 13/2019 o przygotowanie na najbliższą sesję wykazu ulic, na które są aktualne
projekty lub pozwolenia budowlane.
Odpowiedź:
Aktualne pozwolenia dotyczące przebudowy dróg:
- dwa odrębne zgłoszenia przebudowy skrzyżowań drogi gminnej ul. Św. Marcina do Drogi
Powiatowej nr 1712 O (ul. Klimasa) w m. Tarnów Op.
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Leszczynowa w m. Miedziana
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Nowa w Nakle
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu
24 kwietnia br. wraz pracownikiem Urzędu Gminy Panią Nicolą Patolla oraz zaproszonymi
Sołtysami, omówiła sprawy dotyczące rowów melioracyjnych na terenie gminy, które wymagają
konserwacji w najbliższym czasie oraz przedstawiła trwające prace melioracyjne:
1. W Raszowej prowadzona jest konserwacja rowu nr R-127 wraz z oczyszczeniem syfonu.
2. W Kątach Opolskich prowadzone jest udrożnienie rowu na działce nr 764/12.
Rozpatrując sprawy bieżące komisja wysunęła:
WNIOSEK Nr 11/2019 o rozważenie przekazania i wydawania żywności z Banku Żywności dla
podopiecznych innym organizacjom pozarządowym na terenie gminy.
W obecności 15 radnych za przyjęciem głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
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Wniosek został przyjęty większością głosów.
WNIOSEK Nr 12/2019 o rozważenie wybudowania na terenie naszej gminy Domu Pomocy
Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu.
W obecności 15 radnych za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
WNIOSEK Nr 13/2019 o skierowanie do PKP wniosku o postawienie stojaków na rowery od
strony ulicy Kopernika w Tarnowie Opolskim w celu umożliwienia pasażerom pozostawienia
rowerów.
Salę opuścił Przewodniczący Rady Gminy dr Rudolf Urban i radny Jan Czech.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Komisja wraz Sołtysami wysunęła następujące wnioski:
WNIOSEK Nr 14/2019 o wykonanie monitoringu drożności zarurowanej części rowu na odcinku
od byłej Restauracji Kaskada w Tarnowie Opolskim aż do ujścia otwartego rowu.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 15/2019 o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
o odtworzenie rowu wraz z wyrównaniem pobocza wzdłuż ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie
Opolskim.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 16/2019 o wystosowanie pisma do Wód Polskich we Wrocławiu
o spowodowanie przywrócenia rowu nr R-186 przechodzącego przez ulicę Konwalii
w Walidrogach do stanu poprzedniego.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 17/2019 o zarurowanie części rowu nr R-9 (R-223)
na odcinku ok. 40 m
biegnącego od ulicy Kopernika w Tarnowie Opolskim wzdłuż składu opału zgodnie
z planowaną inwestycją budowy przedszkola i żłobka.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK Nr 18/2019 w miarę możliwości o sukcesywne wykaszanie gminnych rowów
melioracyjnych.
W obecności 13 radnych za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Ad. 9
Interpelacje i zapytania radnych.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że nie wpłynęły żadne zapytania
i interpelacje radnych w okresie międzysesyjnym.
Ad.10
Wolne wnioski i informacje.
Radny Szymon Dyga złożył wniosek o usunięcie zastoisk wody na ulicy Poniatowskiego na wysokości
posesji nr 2 w miejscowości Kosorowice.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Alfred Kobienia zawnioskował po raz kolejny o natychmiastowe usunięcie zastoisk wody
na ulicy Łowieckiej i Leśnej w miejscowości Miedziana.
(zastosowanie podobnego rozwiązania jak przy poczcie w Tarnowie Op.)
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek Radnego Andrzeja Mateji o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o
remont odcinka nawierzchni asfaltowej na ulicy Cygana (łącznik z ulicą Ozimską) w miejscowości
Raszowa.
W obecności 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek Radnego Teodora Okos o zwrócenie się do Ministerstwa Środowiska w Warszawie
o zapytanie w sprawie postępu prac nad wdrożeniem systemu kaucyjnego butelek PET.
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W obecności 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych ,1 wstrzymał się od głosu.
został przyjęty jednogłośnie.
Teodor Okos – zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami PKP, Starostwa Powiatowego i Radą Sołecką w Przyworach w sprawie
wiaduktu w Przyworach.
Anna Gebauer – zwróciła się z prośbą o włączenie kamer sołeckich do monitoringu gminnego,
by nie tworzyć kolejnego ośrodka monitorowania.
Radni poruszyli m.in. temat rekultywacji terenu po wyrobiskach, budowy PSZOKu i placu zabaw
w Tarnowie Opolskim, podłączenia się do gazu mieszkańców Przywór oraz przebudowy wiaduktu
w Przyworach jak również temat dewastacji i wandalizmu na terenie gminy.
Wójt udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania. W dyskusji głos zabrali: Teodor Okos, Ewa
Szymik, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Michał
Wacławczyk i Joanna Woszek.
Ad.11
Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zamknął
obrady o godz. 11:28.
Imienny wykaz głosowań stanowi załącznik do protokołu Nr VII/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski
odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Tarnów Opolski znajdujące
się w aktach ORR.0002.04.2019
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Jolanta Bioły
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Rudolf Urban
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Załącznik do protokołu Nr VI/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 marca 2019 r.
Wykaz głosowań
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr VI/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (09:10)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Joanna
Woszek, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk,
Ewa Szymik, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(1 – Problemy techniczne):
Jan Czech
Ponowne głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (09:11)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk,
Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Alfred Kobienia,
Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Przyjęcie protokołu z V sesji odbytej w dniu 25 lutego 2019 r. (09:11)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia,
Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk,
Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (10:24)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej
Klama, Andrzej Mateja, Jan Czech, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Krzysztof
Halupczok, Waldemar Wilk, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (10:26)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Ewa
Szymik, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Jan Czech, Szymon
Dyga, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
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BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu
Gminy Tarnów Opolski za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej (10:28)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Andrzej Klama,
Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Jan
Czech, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa (10:29)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Rafał
Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Jan Czech,
Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(1 – Problemy techniczne):
Michał Wacławczyk
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa – ponowne głosowanie (10:30)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar
Wilk, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Krzysztof
Halupczok, Rudolf Urban, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego - NIE wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2020.(10:31)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan
Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Anna Gebauer
PRZECIW(2):
Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Ewa Szymik
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”. (10:32)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Andrzej
Klama, Rafał Zmuda, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Rudolf Urban,
Michał Wacławczyk, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
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BRAK GŁOSU(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 1/2019 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:41)
Wyniki imienne:
ZA(8):
Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban,
Michał Wacławczyk, Joanna Woszek
PRZECIW(4):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Anna Gebauer
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Waldemar Schreiber
BRAK GŁOSU(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM NR 10/2019 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki
Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:47)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Waldemar
Wilk, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Szymon
Dyga, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM NR 11/2019 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki
Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:47)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Michał
Wacławczyk, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer,
Waldemar Wilk, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Wniosek Radnego Alfreda Kobieni (11:22)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga,
Anna Gebauer, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(2 – problemy techniczne):
Ewa Szymik, Andrzej Mateja
Ponowne głosowanie nad Wnioskiem Radnego Alfreda Kobieni (11:22)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban,
Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Krzysztof
Halupczok, Andrzej Mateja, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Wniosek Radnego Szymona Dygi (11:42)
Wyniki imienne:
ZA(13):
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Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Szymon Dyga,
Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Waldemar Wilk,
Andrzej Mateja, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
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