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Sesja Rady Gminy 
 

Na posiedzenie Rady 
Gminy w dniu 6 wrzeœnia br. 
przygotowano projekty a¿ 13 
uchwa³. Dyskutowane sprawy 
– wczeœniej opracowane przez 
Komisje sta³e Rady – mo¿na 
podzieliæ na kilka bloków 
tematycznych. Pierwsz¹ grupê 
tworz¹ problemy zwi¹zane  
z gospodark¹ gruntami. Tu 
znalaz³y siê akty prawne 
niezbêdne do rozpoczêcia 
wa¿nego przedsiêwziêcia, ja-
kim bêdzie niew¹tpliwie bu-
dowa hali sportowej. Hala ta, 
ma stanowiæ nie tylko zaplecze 
dydaktyczne dla tarnowskiego 
gimnazjum. Winna tak¿e sta-
nowiæ têtni¹ce ¿yciem miejsce 
uprawiania ró¿norodnych dys-
cyplin i rozgrywania zawodów 
sportowych. Na posiedzeniu 
by³ obecny projektant obiektu, 
którego radni zasypali gradem 
coraz bardziej szczegó³owych 
pytañ. 

Drugi rodzaj spraw 
jakimi zajmowa³a siê Rada – 
to zarzuty i protesty niektórych 
mieszkañców Nak³a, Raszowej 
i Walidróg dotycz¹ce Miejsco-
wych Planów Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Ka¿-
dy przypadek wnikliwie prze-
analizowano i do zasadnych  
i rozs¹dnych wniosków przy-
chylono siê, pozosta³e – odrzu-
cono. 

Kolejno radni zajmo-
wali siê tematami wa¿nymi dla 
gospodarki komunalnej oraz 
istotnymi z punktu widzenia 
porz¹dku w gminie. Uchwa-
lono stosowne regulaminy. Ze 
wzglêdu na procedury ich 
omówienie zamieœcimy w ga-
zecie po uzyskaniu mocy 
prawnej. 

Uchwa³y Sesji RG z 
dnia 6.09.2007r.: 
Nr X-61-07 - nabycie nieru-
chomoœci w Tarnowie Op. 
Nr X-62-07 - wyra¿enie zgody 
na zamianê nieruchomoœci 
Nr X-63-07 - nabycie nieru-
chomoœci w Przyworach 
Nr X-64-07 - zbycie nieru-
chomoœci w Walidrogach 
Nr X-65-07 - zmiana uchwa³y 
bud¿etowej na rok 2007 
Nr X-66-07 - rozpatrzenie pro-
testu do MPZP dla wsi Nak³o, 
Raszowa, Walidrogi 
Nr X-67-07 - rozpatrzenie za-
rzutów do projektu MPZP dla 

wsi Nak³o, Raszowa, Wali-
drogi 
Nr X-68-07 - uchwalenie regu-
laminu utrzymania czystoœci  
i porz¹dku na terenie gminy 
Nr X-69-07 - skarga Wojewo-
dy Opolskiego na uchwa³ê RG 
Tarnów Op. 
Nr X-70-07 - uchwalenie regu-
laminu dostarczania wody  
i odprowadzania œcieków 
Nr X-71-07 - uchwalenie regu-
laminu targowiska w Tarnowie 
Op. 
Nr X-72-07 - op³aty targowe 
Nr X-73-07 - zwolnienia od 
podatku od nieruchomoœci dla 
przedsiêbiorców realizuj¹cych 
inwestycje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perypetie z komunikacj¹, 
czyli co mo¿e gmina 

 

 W³adzom samorz¹do-
wym le¿¹ na sercu problemy 
mieszkañców gminy zwi¹zane 
z utrudnieniami w komuni-
kacji. Systematyczna redukcja 
liczby oraz zasiêgu kursów 
autobusów opolskiego PKS-u 
– przy jednoczesnym zmniej-
szeniu iloœci przewozów pa-
sa¿erskich PKP – sk³ania 
Wójta Gminy i gminne s³u¿by 
do dzia³añ. 
 W poprzednim roku 
na proœbê mieszkañców Mie-
dzianej podjêto rozmowy  
z w³aœcicielem przedsiêbior-
stwa „LUZ”. Okaza³y siê 
owocne i obecnie m³odzie¿ 
szkolna do szkó³, a zatrudnieni 
do miejsca pracy mog¹ do-
jechaæ korzystaj¹c z us³ug tego 
przewoŸnika. Podobn¹ inter-
wencjê podjêto, by pomóc 
mieszkañcom Raszowej. Nie-
stety, wszelkie wysi³ki firmy 
„LUZ” zmierzaj¹ce do urucho-
mienia linii przewozowej do 
tej miejscowoœci by³y bloko-
wane. Wójt Zygmunt Cichoñ 
postanowi³ zainteresowaæ sp-
raw¹ przedstawicieli Samorz¹-
du Wojewódzkiego. Na spot-
kaniach z Andrzejem Kasiur¹, 
cz³onkiem Zarz¹du Woje-
wództwa Opolskiego (spotka-
nia dotyczy³y spraw budowy 
kanalizacji oraz wspó³finanso-
wania budowy chodnika  
w Przyworach i odbywa³y siê 
w kwietniu i czerwcu) popro-
szono o interwencjê. W dys-
kusji ustalono, ¿e obecnie PKS 
powinien straciæ przywileje,  
i to nie firma – monopolista 
lecz Prezydent Miasta Opola 

mo¿e decydowaæ o wydawa-
niu zezwoleñ na uruchomienie 
linii. W³aœciciel LUZ-u zosta³ 
poinformowany o wynikach 
tych ustaleñ osobiœcie przez 
Wójta. Zosta³o mu tak¿e wy-
dane zezwolenie na korzys-
tanie z przystanków, których 
gmina jest w³aœcicielem. Nie-
stety, inne gminy nie wykaza³y 
siê spolegliwoœci¹ i pan Jan 
Domaga³a poinformowa³ Wój-
ta, ¿e jego firma uzyska³a zgo-
dê na korzystanie z przystan-
ków poza terenem naszej gmi-
ny z pewnym opóŸnieniem. 
 Wrzesieñ okaza³ siê 
dla mieszkañców Raszowej 
doje¿d¿aj¹cych do szkó³ i za-
k³adów pracy szczególnie 
uci¹¿liwy, gdy¿ LUZ jeszcze 
nie móg³ podj¹æ kursów a PKS 
nie tylko polikwidowa³ kursy, 
lecz tak¿e zaleci³ swoim kie-
rowcom, by nie na wszystkich 
przystankach zabierali i wysa-
dzali pasa¿erów. Wobec tego 
podjêto próbê telefonicznego 
za³atwienia sprawy (5.09 br.). 
Kiedy to nie poskutkowa³o UG 
wystosowa³ pismo z ¿¹daniem, 
by firma anulowa³a swoje nie-
dorzeczne polecenie i autobu-
sy zatrzymywa³y siê na przys-
tanku tak jak wczeœniej. Po-
niewa¿ mieszkañcy nadal syg-
nalizowali swoje obawy co do 
terminu uruchomienia kursów 
LUZ-u, Pan Wójt zwróci³ siê  
z proœb¹ o wi¹¿¹c¹ informacjê 
do Naczelnika Wydzia³u Ko-
munikacji UM w Opolu. Tam 
uzyska³ informacjê, ¿e wnio-
sek p. Domaga³y zosta³ z³o-
¿ony i obecnie jest analizo-
wany. Pan Naczelnik wyrazi³ 
opiniê, i¿ znaj¹c solidnoœæ 
firmy – która dot¹d wszelkie 
dokumenty przygotowywa³a 
wzorowo – s¹dzi, ¿e nie bêdzie 
problemu z uzyskaniem zez-
wolenia (tym samym urucho-
mienia linii) w najbli¿szych 
dniach. Tak¹ sam¹ odpowiedŸ 
uzyska³ – równie¿ zaintereso-
wany t¹ spraw¹ – Wicestarosta 
Krzysztof Wysdak. Szkoda, ¿e 
gmina nie posiada ¿adnych 
kompetencji w tej materii  
i mo¿e tylko grzecznie prosiæ 
w imieniu swoich mieszkañ-
ców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymieniamy dowody 
 

 Na ³amach naszej 
gazety wielokrotnie przypo-
minaliœmy o koniecznoœci wy-
miany dowodów osobistych. 

Wed³ug stanu na dzieñ 27.08 
br. 7750 osób w naszej gminie 
powinno posiadaæ nowe dowo-
dy osobiste (do tej liczby na-
le¿y do³¹czyæ wszystkich 18-
latków, którzy na bie¿¹co 
zmieniaj¹ statystykê). Do dnia 
24 wrzeœnia z³o¿ono 7130 
wniosków. Proste dzia³anie 
matematyczne mówi nam, ¿e 
pozosta³o 620 osób (8%), 
które nie dope³ni³y tego obo-
wi¹zku. Wyjaœniamy, ¿e wy-
d³u¿enie terminu wymiany 
dowodów dotyczy jedynie ich 
wydawania. I wi¹¿e siê z mo-
¿liwoœciami produkcji nowych 
dokumentów przez upowa¿-
niony do tego podmiot. Nadal 
istnieje obowi¹zek z³o¿enia 
wniosku na wymianê dowo-
du osobistego do dnia 30 
grudnia 2007 (przypomina-
my, ¿e jest to w tym roku 
niedziela, wiêc realnie jest to 
data 28.12.2007). Po 1 stycz-
nia 2008 przez 3 miesi¹ce 
stary dowód osobisty jedynie  
z zaœwiadczeniem o z³o¿eniu 
wniosku w ustawowym termi-
nie bêdzie prawnie uznanym 
dokumentem to¿samoœci. 

Ostrze¿enie  
przed niepotrzebnym 

wydatkiem! 
 

 Do Pana Wójta do-
tar³a informacja, ¿e w gminie 
pojawili siê „badacze wody”. 
S¹ to przedstawiciele handlowi 
producentów filtrów. Przydat-
noœæ tych urz¹dzeñ ma siê 
nijak do tego, co jest uwa¿ane 
za czyst¹ i zdrow¹ wodê. 
Niektóre rodzaje tych „uzdat-
niaczy” pozbawiaj¹ wodê 
wszystkich sk³adników mine-
ralnych, co nie jest dobre dla 
naszego zdrowia. Azotany –  
a to ich poziom w wodzie 
pitnej okreœla jej przydatnoœæ 
do celów spo¿ywczych – nie 
s¹ przez filtry wychwytywane. 
Ich zawartoœæ w dostarczanej 
nam wodzie jest stale moni-
torowana. Woda komunalna 
podlega badaniom co najmniej 
raz na 2 miesi¹ce w okresie, 
gdy poziom azotanów jest nis-
ki. Jeœli ich zawartoœæ wzrasta 
wodê monitoruje siê co 2 tygo-
dnie. S³u¿by gminne wywi¹zu-
j¹ siê ze swoich powinnoœci  
a przedstawiciele administracji 
samorz¹dowej wykazuj¹ dba-
³oœæ o zdrowie spo³ecznoœci. 
Do picia mamy zdrow¹ wodê. 


