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Tarnów Opolski, 06 marca 2020 r.

pan dr Rudolf urban
Przewodni czący Rady Gminy

W nawiązaniu do zdnia 13 lutego 2020r. wprzedmiocie oświadczeniaPrezesa
Spółdzielni Pracy Surowców Mi w Opolu udzielam odpowiedzi:

Ad.1
Z tręści art.293 oraz art.

podatkowa (tekst jednolity: Dz.
zawarte w deklaracj i oraz innych

§ 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. - Ordynacja
z 2019 r, poz. 900 zę zm.) wynika, że indyłvidualne dane

h składany ch przez podatnikó w obj ęte są taj emnicą
skarbową ofaz do tajemnicy skarbowej obowiązani są członkowie Rady, którym
udostępniono informacje obj tajemnicą skarbową. Mając powyźsze na uwadze dane
przedstawione poniżej są i nie mogą być udostępnione do informacji publicznej.

Ad.2
Z tteści art.293 oraz art.

podatkowa (tekst jednolity: Dz.
zawartę w deklaracji oraz innych

94 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. - Ordynacja
. z 2019 t. poz. 900 ze zm.) wynika, że indywidualne dane
kumentach składanych przez podatników obj ęte są taj emnicą

skarbową oraz do tajemnicy skarbowej obowiązani są członkowie Rady, którym
udostępniono informacje tajemnicą skarbową. Mając pov,ryższe na uwadze darre
przedstawione poniżej są i nie mogą być udostępnione do informacji publicznej.

Ad.3
W załączetliu przekazuj ę z protokołu nr XII/2015 z dwunastej sesji VII kadencji Rady
Gminy Tarnów Opolski odbytej dniu 2 listopada 2015 r., zawierujący zapis wniosku (w pkt.4

w oświadczeniu prezęsa.i 6 protokołu), o którym jest
W protokole podkreślone , iż jest to wniosek formalny niewiązący dla organu Gminy,
jakim jest Wójt i Rada Gminy Opolski. Faktycznie doszło do przygotowania nowego
projektu studium, jednakże ni iającego zmiany wnioskowanej przez Spółdzielnię.
W protokole nr XII/2015
nie stanowi to gwarancji.

lone zostało również przezPrzewodniczącego Rady Gminy, iZ

Ponadto informuję, iż podjęta
Opolski w dniu 24 maja20l7 r.
i kierunków zagospodarowania

uchwała Nr XXXIII1253120I7 Rady Gminy Tamów
przystąpieniu do sporz ądzenia zmiany studium uwarunkowań

trwały do dnia uchwalenia strrdi
nnego Gminy Tarnów Opolski, nad którą prace będą

Ad.4
Informuję, ze ustawowy o rekultywacji regulują przepisy art. 20 i art. 2I ustawy
zdnia3.02.1995 r. o ochronie
Przeprowadzona rekultywacja

rolnych i leśnych (tj,Dz.U. z2017 r. poz.116I ze zm.).

właściwego organu w tym
z art.22.I pkt 4 powinna być poświadczona decyzją
Starosty Opolskiego, uznającą rekultywacje terenów

Tymczasem od ż0l5 r. do dnia dzisiejszego niepoeksploatacyjnych za



zrekultywowano żadnego wyrobiska po zakończonej
Urzędu Gminy żńna decyzja dot. rekultywacji terenów
Ponadto w 2016 i 2019 roku opiniowano projekty
poeksploatacyjnego złoża kruszlłva naturalnego w
Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu.

,hniczne
icach,

oraz nie wpłynęła do tut.
yjnych.

rekultywacji wyrobiska
natomiast nie dotyczyły

'#W,



PROTOKOŁ Nr XIV2015
z dwunastej i VII kadencji Rady Gminy Tamów Opolski

j w dniu 2listopada 2015 r.

Sesja odbyła się w sali budynku OSP
W sesji udńńwzięli radni:

l. Ba},ryj Zbigńew
2. DygaDawid
3. Dyga Sąrmon
4. Halupczok Krzysźof
5. KallaRajmund
6. KlamaAndrzej
7. KlimekKrystian
8. KobieniaAlfred
9. Pietruszka Zygmllri
10. Schreiber Waldemar
11. Sąrmik Ewa
12. Urban Rudolf
13. Wilk Waldemar

Stanowi to 80% frekwencji.
Nieobecni:

patoła Anna - nieobecność
Piechówka Bozena -

Tamowie Opolskim ul. Klimasa 9 o godz.15:00.

1)

2)
Wlona

usprawiedliwiona

Ponadto w sesji udziałwzięli:
1. Mutz Krzysźof - Wójt Gmi
2. Chudowska Magdalena - Wójta
3. Bargiel Czesław- Sekretarz
4. Knapik Aneta- Skarbnik
5. Gierłach Bartosz - Radca

Ad.1
Przewodnic zący Ptńy Gminy otwarcia sesji. Stwierdził obecność 12 radnych, co stanowi kwo-

uchwał. Radny Andrzej Klama przyszedł na sesję o 15: 15 i dorum do podejmowania
końca obrad w sesji brało udział l3

Ad2
Przewodnic zący Rady Gminy

1. Onł,arcie XII sesji Rady
2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie obrad sesji,
- przedstawienie porządku sesji

3. Informacja przewodniczącego o dzińańach podejmowanych w okresie między
sesjami

4. Sprawozdanie z dziaŁalnośc
uchwał Rady

Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania

Sprawo zda nie z r e aliza<:ji wniosków i interpelacji
ia drugiej edycji studium uwarunkowań

z up.Wójffi URZĄD GMINY
46_050 Tarnów Opolski
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5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie

Czesław 0 6 -03- 2020



i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
7, Przyjęcie protokołu zobradXl sesji odbytej w dniu 28.
8. Interpelacj e i zapytaniaradnych
9. Wolne wnioski i informacje
I0.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gmi
. projektu uchwały w sprawie zmiarrty wieloletniej
. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie

su świadczenia usług w zakresie odbierania od
chomości i zagospodarowania tych odpadów w
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Poddał pod głosowanie wniosek wójta.
W obecności 12 radnych dodatkowe projekty uchwał przyjęto
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprzyjęci
W obecności 12 radnychporządek sesji został przyjęty jedno

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencj ę,
sie od sesji odbytej 28 września}}Ii r.:
- Podziękowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w
okazaną pomoc oraz wsparcie;
- Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 15.10.2015 r. Nr
Zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu Wójta Gmi
Mutz;
- Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w
nego oświadczenia majątkowego przez Panią Karinę Cebula
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminy
Wójta Gminy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia7 v,lrześnia
- Uchwała Nr 384/2015 zl dnia 30 września2015 r. Składu
chunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca przedłożone
gu wykonania budżetu gminy zalpółrocze2015 r;

- Wniosek Samorządu Mieszkńców Wsi Miedziana z dnia I
cie gminy na2016 r. środków finansowych na remont dachu
Wniosek Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców Na
z dniaZl września2}I5 r.;
- Wniosek Zwtązku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu
30.10.2015 r. o zaplanowanie w budżecie gminy na rok 201
płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w
prowadzony ch pr zez gminę.
Wójt udzielił informacji, że jest już ustalone z dyrektoramr
będzie wzrost wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych

Ad.4
Sprawozdanie z dzialalności Wójta w okresie międry
Rady
- Wójt poinformowń, że Spółdzielnia Pracy Surowców Mi
zagospodarowania przestrzenrtego,,pola A" (tereny znaj duj
ził opinię, że powinno się przychylió się do wniosku i jak naj
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arnów Opolski
15 ,r.

y o ujęcie w porządku sesji:
;y firransowej
na rok 2015

szczegołowego sposobu i zakre-
komunalnych od właścicieli nieru-
za uiszczona przez właściciela nie-
nynrri

porządku obrad j ednogłośnie.
porządku sesji po zmianach.

wpłynęła do Rady Gminy w okre-

dla Rady Gminy Tarnów Opolski za

.III4 1 3 1.7 .2.ż015.AP - Zarządzenie
Tarnów Opolski pana Krzysżofa

zdnia26.I0.20l5 r. natemat ńożo-

arnów Opolski - przedłożonaprzęz
1991 r. o systemie oświaty;

jącego Regionalnej Izby Obra-
Wójta Gminy informację o przebie-

. 1 0.201 5 o zabezpieczenie w budże-
świetlicy wiejskiej:
ląsku Opolskim DFK Przywory

iału w Tarnowie Opolskim z dnia
środków finansowych na podwyzkę

i placówkach oświatolvych

acóu,ek oświatowych, ze w 2016 r.
naur;zyciela.

i, zwłaszcza z wykonania uchwał

nych wniosła o zapis w Studium
się tł, posiadaniu Spółdzielni. Wyra-
bciei aneksować studium.

\
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W powyższej sprawie głos zitbrał
Spółdzielnia wnioskuje o ujęcie w

Społdzielni Jerzy Dryja. Poirrformował, żę od pół roku
ium 40 ha gruntów, z częgo 30 ha jest własnością Spółdzie l-

ni. Przedstawił przyczvny udz:i ,ch negatywnych odpowiedzi, które nię zna|azły potwierdzęnia
Po konsultacjach z prawnikami złożonę zostało pismo o ujęciew przęprowadzonych ekspertl,zach.

w studium tych terenów, ale lł o projekcie studium nie zostało to ujęte. Pan Prezęs zŁożył
propozycje, aby po wejściu w życi studium, Spółdzielnia złożyłaby po_nowny wniosek o u.ięcie w
nim 30 ha gruntów. Kosźy pono opracowania studium w tym zakresie ponosiłaby Społdziel-
nia. Prezęs podkreślił, że propozycja związanajest z tym, aby nie odwoływać się od

nie blokować jego obowiązywania. Zwrócił się do Rady Gmi-opracowanego studium i tym
ny, aby udzielono mu zapewnienia,
o wnioskowane tereny.

Gmina przystąpi do prac nad dokonaniem zmian do studium

W dyskusji głos zabrał radny Jlaj
robisk. Informacji udzielił Pre:zes

Kalla, który zapytał o próbne odwierty i o rekultywację !vy-
zielni.

Przewodniczący Rady Gminy
porządku obrad.

dyskusj ę, przyw ołał obecnych do przestrzegania ustalone go

Przedstawił przedłożone mu spra ie zrealizacji uchwał Rady Gminy:
. Uchwała nr XI-78-2015 w wie powołania komisji skrutacyjnej - wykonana
. uchwała rlr XI-79-2015 w

ławnika wraz z uchwałq R

wyboru ławnika - wykonanta, dokumenty wybranego

Gminy, protokołem komisji skrutacyjnej i wyciqgiem z pro-
to kołu określaj qcym wynik wania nad uchwalq zostały przesłane do sqdu Rejonowe-

go w Opolu w dniu 10 20l5 r.

. Uchwała nr XI-80-201:j w ie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - wykonana

. Uchwała nr XI- 81-2015 w

. Uchwała Nr XI-82-2015 w

misyjnej- realizacja jest na

zmiany uchwały budZetowej na rok 2015.- wykonana

wyrażenia woli opracowania, planu gospodarki niskoe-

p r ąy g o t owy w an ia an k ie ty, któ r a b ę dzie s k ie r o w an a

do mieszkańców Gminy i na terenie Gminy Tarnów Opolski

i będzie miała na celu obecnego stanu emisji.

Ad.5

Sp rawozda nie z r ealizacj i ustnych niosków i interpelacji
- 14 pńdziernika 2015 r. wystoso zostńo pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

ię wniosków będących w ich kompetencji;i Autostrad Oddział w Opolu o reali
- 15 pńdziernika br. pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o realizację
wniosków dotyczących drog powi
- WNIOSEK NR 6/2015 Komisji nictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Wystosować pismo do właściciela o wykonanie pielęgnacji gałęzi drzew rosnących przy
placu zabaw na Osiedlu Zak w Tarnowie Opolskim.
Łamiące się gałęzie zagr ażaj ą l>ezp dzieci i przechodniów.
- Uprzejmie informuję, że wniosek wycinkę drzew z gat. topola został wysłany do Starostwa Po-
wiatowego w Opolu. W dniu 2 list odbędzie się wizja w terenie, a następnie zostanie wydana
decyzja na usunięcie drzew do 30 li
- Odpowiedz na interpelację rad
Przywory.

dot: wyznaczenia terenu pod plac zabaw w miejscowości
URZĄD GMlNY

46-050 Tarnów OoolskI
;twierdzam zgodność z Óryginalem

,:lłla., $$,:03.2020
z up. Wójta
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Gmina wystosowała pismo z, propozycjami wyznaczenia pod plac zabaw w obecnym czasie
ora:ł Dyrektora Gimnazjumczekamy na opinie rady sołeckiej, Stowarzyszenia wsi

w Przyworach;
- Odpowiedz na interpelacje radnego z dnia 29 czerwcaż0I5 spra1,1rie usunięcia konarów drzęw
z terenu kolejowych
informuję, że zostńy wysłane pisma w /w sprawie. Ostatnie pi z dnia26.I0.ż0l5 r;

- WeZWac do uporządkowania placu ącego jego własność - w przedmio-
padów zalegających na dzińce
ie sta,wił się właściciel działki.

korzystane do budowy domu.
informował, iż w 2016r. zamierza

tozpocząć budowę domu na działce, na której zalegają odpady
- wystąpió z kolejnym pismem o usunięcie konarów drzew
wysłane i sprawa nadal jest monitofowana telefonicznie.

placów kolejowych - pismo zostało

Ad.6
Podjęcie uchwaĘ w sprawie uchwalenia drugiej edycji s
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
W dyskusji na projektem studium głos zabrali:
Radny Zbigniew Bahryj: Nie podoba mi się to, czuje się . Nie jest tajemnicą, że mie-
dzy Przyworami, Mtedzianą i Kosorowicami jest jeden teren ierający wykopy. Wyraził opinię,
aby Spółdzielnia zakończyŁajeden teren, łącznie z rekul
tereny.

ją, a następnie eksploatowała nowe

Prezes Spółdzielni odpowiedziŃ, że jego zdaniem nie traktu. się wszystkich jednakowo. Przyto-
wszystkie pozostałe j ednostki.czył, że Gorażdże swoją działalnością czynią więcej szkody ni

Radny Krzysztof Halupczok stwierdził, że będzie bronić S ielrLi. Gmina organizowała spotka-
nie z przedsiębiorcami kopalni surowców mineralnych i ioiele Spółdzielni w nich uczest-
niczylt i współpracowali z gmina.
Radny Zygmunt Pietruszka: Dopuścimy do tego, że Spółdziel
i nikt nie będzie miał wpĘwu na to, co tam się będzie działo.

padnie, Górazdże kupią te tereny

Prezes Spółdzielni: Studium jest tylko pierwszym etapem,
zablokować wydobycie.

na każdym etapie Gmina może

W zwiryku z dalszą dyskusją na temat rekultywacji wyrobi
rwał dyskusje i zwrócił się o powrócenie do tematu studium.

Przewodniczący Rady Gminy prze-

Przewodniczący Rady Gminy poinformował przedstawicieli Spółdzielni, że nie ma możliwości
prawnych, aby dać zapewnienie, że Rada Gminy dokona zmi studium.
Wójt Gminy na wniosek Spółdzielni złożył formalny wni , aby w przyszłości podjąć prace
zmierzające do zmiany uchwały drugiej edycji studium w ie wnioskowanym przez Spółdziel-
nię Pracy Surowców Mineralnych. Uzasadnił, że z wszystkic 5 podmiotow, które działają na tere-

ium uwarunkowań i kierunków

jej sl.rony udziela nam wsparcia

do publicznego wglądu stanowiące

nie gminy Tarnów Opolski, jedynie Spółdzielniazawszę zę
w miarę swoich możliwości.
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowani
W obecności 13 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 8 nych, 2 ptzeciw,3 wstrzymało się
od głosu.
Większością głosów wniosek zostń przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszyscy radni
rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium uwaruŃowń
strzennego gminy Tarnów Opolski - w okresie jego wyłoże

Rozstrzygnięcie o sposobie
kierurnków zagospodarowania prze-

towei sprawie toczyło się postępowanie w sprawie usunięcia o,

rylc:i 
uc oyii na,uvizii iokainei. na ktorą

,o urraou-rrp,rna.,o -\\,nlez plsn'o. \\ K[or\m I

y7 up.
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