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Co jeszcze zajmuje Wójta? 
 

 Na ka¿dym posiedze-
niu Rady Gminy Pan Wójt 
informuje Radnych (a przez 
nich spo³ecznoœæ gminy)  
o dzia³aniach podejmowanych 
w okresie miêdzy sesjami. 
Staramy siê informowaæ czy-
telników o wa¿nych spotka-
niach, posiedzeniach, uroczys-
toœciach oraz istotnych decyz-
jach. Tym razem spytaliœmy  
o problemy, które gospodarza 
gminy zajmuj¹ poza tym. 
 Projekty organiza-
cyjne szkó³ i przedszkoli. 
Tworz¹ je dyrektorzy po  
I kwartale – czêsto nie potrafi¹ 
jeszcze przewidzieæ jak 
ukszta³tuje siê sytuacja do 
wrzeœnia. W tarnowskim 
przedszkolu niespodziewanie 
odesz³a Pani Dyrektor. Rzecz¹ 
Wójta jest analiza i akceptacja 
projektów (i aneksów do nich). 
A to trudne zadanie i wielka 
odpowiedzialnoœæ. Pan Wójt 
pragn¹³by daæ dzieciom i m³o-
dzie¿y jak najwiêcej mo¿li-
woœci realizacji zainteresowañ 
i pasji (czyli zajêæ pozalek-
cyjnych). Niestety, chêci te 
musz¹ byæ konfrontowane  
z zaleceniami kuratorium 
oraz... mo¿liwoœciach gmin-
nego bud¿etu. 

Konkursy na dyrek-
torów. Ju¿ samo uczestnictwo 
w komisji konkursowej to 
nie³atwe zadanie. Pana Wójta 
martwi¹ nierozstrzygniête kon-
kursy i brak odpowiednich, 
przeszkolonych i chêtnych do 
pracy kandydatów na stano-
wiska kierownicze w oœwiacie. 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych – to jeden  
z przyjemnych obowi¹zków 
Wójta Gminy. Je¿eli coœ go 
martwi, to niewielka ich 
liczba, zaœ spotkanie z pra-
cowit¹ i zdoln¹ m³odzie¿¹ – to 
sama radoœæ. 
  Nazwy ulic. We wsi 
rozwija siê budownictwo, na 
które przeznacza siê coraz to 
nowe tereny. W miarê 
koniecznoœci nowo wyty-
czonym szlakom komu-
nikacyjnym nadaje siê nazwy. 
I to jest w porz¹dku. Problem 
powstaje, gdy ktoœ domaga siê 
zmian. Najczêœciej z powo-
dów... ideologicznych. Zmiany 
takie poci¹gaj¹ za sob¹ koszty 
– nie tylko ponoszone przez 
gminê, lecz i przez miesz-

kañców. Szczególnie dotkliwe 
jest to w przypadku osób 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gos-
podarcz¹. A polityka – jak 
kobieta – zmienn¹ jest... 
 Œmieci i problemy 
ochrony œrodowiska. Edu-
kacja ekologiczna spo³e-
czeñstwa rozwija siê powoli. 
Nieustannie powstaj¹ prob-
lemy zwi¹zane ze sk³ado-
waniem, segregacj¹ i odbiorem 
odpadów sta³ych. Do prob-
lemu nieprzestrzegania prze-
pisów i „ekologicznego chuli-
gañstwa” uprawianego przez 
niektórych (na szczêœcie coraz 
mniej licznych) mieszkañców 
dochodz¹ jeszcze przewinienia 
odbieraj¹cej œmieci spó³ki – 
monopolisty. Eh, co tu du¿o 
mówiæ – dbajmy, by naszych 
dzieci nie zasypa³y œmieci! 
 Konkurs na zagos-
podarowanie „Ka³u¿y”. 
Okazuje siê, ¿e braki kadrowe 
dotknê³y tak¿e bran¿ê... 
projektantów. Trwa poszuki-
wanie architekta, który zgo-
dzi³by siê na opracowanie 
projektu wed³ug zwyciêskiego 
pomys³u i przy tym nie 
zrujnowa³ bud¿etu gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nad czym radzili radni? 
 

 Sesjê z dnia 29 marca 
br. (VI w obecnej kadencji) 
poœwiêcono bie¿¹cym proble-
mom gminy. Uchwalono re-
gulamin przyznawania œwiad-
czeñ finansowych przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotn¹ dla 
nauczycieli czynnych zawodo-
wo oraz rencistów i emerytów 
korzystaj¹cych z opieki zdro-
wotnej. Wiele uwagi poœwiê-
cono analizie „Studium zagos-
podarowania przestrzennego” 
oraz obowi¹zuj¹cych „Miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego” 
gminy Tarnów Opolski. Rada 
uzna³a obecnie obowi¹zuj¹ce 
(opracowane kilka lat 
wczeœniej) „Studium...” a 
tak¿e dotychczasowe plany 
zagospodarowania za nie-
aktualne i zleci³a przepra-
cowanie dokumentów tak, by 
odpowiada³y obecnemu sta-
nowi. Decyzj¹ Rady dokonano 
te¿ zmniejszenia planu wyd-
atków bud¿etowych (w sto-
sunku do uchwalonego  
w przyjêtej na ten rok uchwale 
bud¿etowej). Ponadto – po 
analizie i zaopiniowaniu przez 
prawnika – oddalono (jako 

niezasadn¹) skargê na Wójta 
Gminy. Zobowi¹zano tak¿e 
Sekretarza oraz Skarbnika 
Gminy do z³o¿enia oœwiad-
czeñ lustracyjnych. Podjêto 
tak¿e decyzjê o nadanie nazw 
nowym ulicom w Walidro-
gach. S¹ to ulice: Stokrotek  
i Lawendowa. 
Wykaz uchwa³: 
Nr VI/38/07 - œwiadczeñ 
przyznawanych dla nauczy-
cieli 
Nr VI/39/07 - nadania nazwy 
ulicy w Walidrogach 
Nr VI/40/07 - rozstrzygniêcie 
skargi 
Nr VI/41/07 - oceny 
aktualnoœci studium uwarun-
kowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego 
 Nr VI/42/07 - zmiany 
uchwa³y bud¿etowej 
Nr VI/43-44/07 – powiado-
mienia Sekretarza Gminy  
i Skarbnika Gminy  
o obowi¹zku z³o¿enia oœwiad-
czenia lustracyjnego. 
 Posiedzenie Rady  
w dniu 26 kwietnia br. by³o 
przede wszystkim poœwiêcone 
„Sprawozdaniu z wykonania 
bud¿etu gminy za rok 2006”. 
Rada, po wys³uchaniu „Spra-
wozdania...” zapozna³a siê  
z opini¹ o nim przygotowan¹ 
przez Regionaln¹ Izbê 
Obrachunkow¹. Omówiono 
tak¿e wyniki kontroli prze-
prowadzonej przez RIO –  
w zakresie wykonania bud-
¿etu. Kontrolê tak¹ prze-
prowadzi³a tak¿e Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy, która 
wnioskowa³a o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
Tak¿e ten wniosek zosta³ 
zaopiniowany przez kontro-
lerów Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Po wys³uchaniu 
sprawozdañ i opinii Rada 
Gminy podjê³a jednog³oœnie 
uchwa³ê o udzieleniu abso-
lutorium Wójtowi Gminy. 
 Z innych, poruszo-
nych w trakcie obrad spraw 
nale¿y wspomnieæ o nadaniu – 
nowej ulicy w Kosorowicach – 
nazwy: Kwiatowa. 
Wykaz uchwa³: 
Nr VII/46/07 – przyjêcie 
sprawozdania z wykonania 
bud¿etu za rok 2006; 
Nr VII/47/07 – udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy  
z tytu³u wykonania bud¿etu za 
2006r.; 

Nr VII/48/07 – nadania nazwy 
ulicy w Kosorowicach 

Przegl¹dy i konkursy 
taneczne 

 
 Wiosna – to okres, 
gdy w ca³ej Polsce odbywa siê 
wiele przegl¹dów i konkur-
sów. Doœwiadczenie i syste-
matyczna praca naszych zes-
po³ów pozwalaj¹ m³odym 
tancerzom na udzia³ w im-
prezach s³yn¹cych z tego, ¿e – 
tak oczekiwania jurorów jak  
i poziom grup staj¹cych  
w konkursowe szranki – 
wymagaj¹ doskona³ego przy-
gotowania. Tym milej jest nam 
poinformowaæ, ¿e lokaty, jakie 
uzyska³y nasze zespo³y, pot-
wierdzaj¹ ich klasê. 
Osi¹gniêcia zespo³ów: 
Miêdzywojewódzki Konkurs 
Taneczny – Olkusz 
II m-ce – Fuks 
 

Wodzis³awska Gala Taneczna 
MIX-2007 Wodzis³aw Œl. 
IV m-ce – Fuks 
 

Festiwal Tañca Nowoczesnego 
– Tarnowskie Góry 
II m-ce – Mikroelement II 
III m-ce – Mikroelement I 
 

Dni Boles³awca – Przegl¹d 
Zespo³ów Tañca Nowoczes-
nego – Boles³awiec 
I m-ce – Element 
I m-ce – Mikroelement II 
 

II Ogólnopolski Festiwal 
Tañca Nowoczesnego – 
Grodzisk Mazowiecki 
II m-ce – Mikroelement II 
III m-ce – Fuks 

Wyci¹g z uchwa³y  
nr VII/47/07 

Rady Gminy Tarnów Op. 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy  
z tytu³u wykonania bud¿etu 
gminy za 2006 r. 
 Na podstawie [podst. 
prawna] Rada Gminy Tarnów 
Opolski uchwala, co nastêpuje: 

§ 1. 
Udziela siê absolutorium 
Wójtowi Gminy Tarnów 
Opolski z tytu³u wykonania 
bud¿etu gminy za 2006 rok. 

§ 2. 
Wykonanie uchwa³y powierza 
siê Wójtowi Gminy Tarnów 
Opolski. 

§ 3. 
 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z 
dniem podjêcia. 
 
 


