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 VIII w bie¿¹cej ka-
dencji sesja Rady Gminy mia³a 
miejsce 30 maja br. Oprócz 
radnych oraz Wójta, Skarb-
nika, Sekretarza Gminy i 
Radcy Prawnej w spotkaniu 
wziêli udzia³ przedstawiciele 
Agencji Rynku Rolnego. Dy-
rektor ARR Janusz Nowacki 
przedstawi³ program dop³aty 
do spo¿ycia mleka i przet-
worów mlecznych w placów-
kach oœwiatowych „Szklanka 
Mleka”. Problemy zwi¹zane  
z ¿ywieniem dzieci i m³odzie-
¿y znajduj¹ siê wœród priory-
tetowych tematów rozpatrywa-
nych przez struktury UE. 
Prócz istniej¹cych dop³at do 
mleka, rozwa¿a siê te¿ mo¿-
liwoœæ dostarczania do szkó³ 
owoców. Radni wyrazili zain-
teresowanie szczegó³ami akcji, 
gdy¿ to na nich spoczywa 
obowi¹zek stworzenia mecha-
nizmów wdro¿eniowych.  
W najwiêkszym skrócie spra-
wa wygl¹da nastêpuj¹co:  
- w ramach programu mo¿na 

dostarczaæ uczniom mleko 
bia³e (najtañsze, dop³ata po-
noszona przez ucznia wy-
niesie oko³o 2 z³ miesiê-
cznie) mleko smakowe lub 
jogurt naturalny – w opa-
kowaniach jednostkowych; 

- wysokoœæ dop³at reguluje 
rozporz¹dzenie ministra 
(Rz¹d w uchwale bud¿eto-
wej zarezerwowa³ 24 mln z³ 
na dop³aty); 

- obs³ugê dostawy mleka musi 
zapewniæ osoba posiadaj¹ca 
zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ uprawniaj¹c¹ 
do obrotu artyku³ami spo-
¿ywczymi; 

- placówki oœwiatowe nie 
musz¹ posiadaæ specjalisty-
cznego sprzêtu; w razie po-
trzeby dostawcy oferuj¹ na-
wet wypo¿yczenie ch³odni. 

Wys³uchawszy wyjaœ-
nieñ Dyrektora Rada skupi³a 
siê na kolejnych – przewi-
dzianych porz¹dkiem – spra-
wach. Wójt przedstawi³ rad-
nym sprawozdanie z odbytych 
przez siebie spotkañ i uczest-
nictwa w ¿yciu spo³ecznym 
gminy. Dyskusjê wywo³a³ 
wniosek o zwolnienie z op³aty 
adiacenckiej mieszkañców, 
którzy we w³asnym zakresie 
wykonuj¹ przy³¹cza do kana-

lizacji. Kolejne dyskusje do-
tyczy³y tematów zwi¹zanych  
z remontami i budow¹ dróg. 
Radni s¹ zaniepokojeni mo¿li-
woœci¹ wzrostu kosztów – 
znacznie ponad przewidziane 
w projektach inwestycyjnych – 
co wi¹¿e siê z obserwowanym 
wzrostem cen materia³ów  
i us³ug budowlanych. Rada 
przyjê³a kolejno uchwa³y 
porz¹dkuj¹ce gospodarkê
bud¿etow¹ oraz wnioski 
dotycz¹ce prac na gminnych 
drogach i placach, oraz 
remontów gminnych
obiektów. Uchwalono tak¿e 
zmiany (wymuszone zmian¹ 
przepisów) w Porozumieniu 
miêdzygminnym dotycz¹cym 
dalszego etapu budowy kana-
lizacji i urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych (oraz eksploatacji tych-
¿e). 

Moc¹ uchwa³y Rada 
zwolni³a te¿ przedsiêbiorców 
realizuj¹cych inwestycje z po-
datku od nieruchomoœci, po-
nownie g³osowano nad popra-
wion¹ uchwa³¹ przyznaj¹c¹ 
œwiadczenia zdrowotne nau-
czycielom. Rozpatrzono i 
przeg³osowano liczne wnioski.  
W sprawie wyasygnowania 
kwoty 100tys. z³. ze œrodków 
gminnych na remont dachu 
koœcio³a parafialnego w Tar-
nowie Opolskim radni wnios-
kuj¹, by Rada Parafialna wsi 
Tarnów Opolski wyst¹pi³a do 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz aplikowa³a  
o dofinansowanie ze œrodków 
unijnych. Rada gminy nie 
mo¿e przej¹æ ca³oœci kosztów 
tego przedsiêwziêcia.  

Wykaz uchwa³: 
Nr VIII/49/07 – w sprawie za-
ci¹gniêcia kredytu d³ugotermi-
nowego; Nr VIII/50/07 –  
w sprawie zmiany uchwa³y 
bud¿etowej na rok 2007; Nr 
VIII/51/07 – w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia zmia-
ny w planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi K¹ty Opol-
skie; Nr VIII/52/07 – w spra-
wie zmiany Porozumienia 
miêdzygminnego dotycz¹cego 
powierzenia Gminie Opole 
budowy kanalizacji sanitar-
nych; Nr VIII/53/07 – w 
sprawie zwolnieñ od podatku 
od nieruchomoœci dla przed-
siêbiorców realizuj¹cych in-
westycje; Nr VIII/54/07 – w 
sprawie skargi Wojewody 

Opolskiego na uchwa³ê Nr 
VI/38/07; Nr VIII/55/07 – w 
sprawie œwiadczeñ przyznawa-
nych na pomoc zdrowotn¹ dla 
nauczycieli... 
 Na posiedzenie  
28 czerwca br. – zaproszono 
przedstawicieli Policji. Obec-
ny by³ nowy Komendant 
Komisariatu Policji w Ozimku 
Micha³ Karoñski, który przed-
stawi³ sprawozdanie dotycz¹ce 
stanu bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego na terenie 
dzia³ania KP Ozimek z wy-
szczególnieniem gminy Tar-
nów Opolski.  

Dyskusjê wywo³a³ 
wniosek Rady o utworzenie w 
Tarnowie Opolskim odrêbnego 
komisariatu. Temat ten pozo- 
staje jednak poza kompeten-
cjami ozimskiej komendan-
tury. Wniosek nale¿y kierowaæ 
do Komendy G³ównej za 
poœrednictwem Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Opolu. 
Widoczny w statystykach spa-
dek zdarzeñ radni upatruj¹ nie 
tyle w poprawie stanu bezpie-
czeñstwa, ile w... odleg³oœci od 
siedziby policji. S¹dz¹, ¿e 
spora liczba wykroczeñ i drob-
niejszych przestêpstw pozosta-
je poza statystyk¹. 

Po wys³uchaniu spra-
wozdañ Wójta Gminy i Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy  
o dzia³alnoœci miêdzysesyjnej 
Rada wys³ucha³a opinii Ko-
misji o projektowych uchwa-
³ach a nastêpnie przyst¹pi³a do 
ich przeg³osowania. Monitoro-
wanie inwestycji, remontów  
i innych zadañ finansowych 
lub wspó³finansowanych przez 
gminê wymaga czynienia na 
bie¿¹co zmian w bud¿ecie. 
Tak by³o i tym razem. 
Upowa¿niono Wójta Gminy 
zaci¹gniêcia Kredytu z Euro-
pejskiego Banku Inwesty-
cyjnego (p³atnoœci zwi¹zane  
z budow¹ kanalizacji). Skory-
gowano plan zadañ inwesty-
cyjnych – co wi¹za³o siê z ko-
niecznoœci¹ uaktualizowania 
uchwa³y bud¿etowej. Wyra¿o-
no poparcie dla stanowisk 
Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski w sprawie 
zachowania systemu finanso-
wania ochrony œrodowiska  
w Polsce. Uznano za nieak-
tualny obowi¹zuj¹cy regula-
min utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie gminy i za-

planowano jego ponowne 
opracowanie. Przygotowuj¹c 
opracowanie Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Tarnów 
Opolski na lata 2007-2009  
z perspektyw¹ do roku 2016 
zamierza siê przeprowadziæ 
szerokie konsultacje spo³ecz-
ne. W tym celu Rada powo³a³a 
Komisjê ds. Konsultacji. Po-
siedzenie zakoñczy³y wolne 
glosy i wnioski radnych.  

Przyjête uchwa³y: 
Nr IX/56/07 – w sprawie za-
ci¹gniêcia kredytu d³ugotermi-
nowego; Nr IX/57/07 –  
w sprawie zmian uchwa³y 
bud¿e-towej; Nr IX/58/07 –  
w spra-wie wyra¿enia poparcia 
dla stanowiska Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów; Nr IX/59/07 
– w sprawie skargi Wojewody 
Opolskiego na uchwa³ê Nr 
XXXV/231/06 R 6 Tarnów 
Opolski; Nr IX/60/07 –  
w sprawie powo³ania Komisji 
ds. Konsultacji spo³ecznych... 
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Powitali lato 
Jak co roku w 

czerwcu mieszkañcy Przywór 
mile spêdzali czas na Festynie 
Letnim przy Domu Kultury. W 
sobotê mo¿na by³o bawiæ siê 
na zabawie tanecznej. Przy-
grywa³ zespó³ Akcent. W nie-
dzielê m³odzie¿ i dzieci z na-
szej wsi przygotowa³y bogat¹ 
czêœæ artystyczn¹. Grupy tane-
czne „SANTEX” przedstawi³y 
swoje uk³ady. Gimnazjaliœci 
wyst¹pili w kabarecie „Randka 
w ciemno”. Balet „Jezioro 
³abêdzie” zatañczy³o trzech 
absolwentów naszego gimna-
zjum. M³odzie¿owa kapela 
„Przyworskie Heimat Melo-
die” rozbawi³a biesiaduj¹cych 
programem „Sz³a dzieweczka 
do laseczka”. Dla dzieci przy-
gotowano wiele gier i zabaw. 
Uczestnikom festynu przygry-
wa³a „Fire Capella”. Wieczo-
rem m³odzie¿ bawi³a siê na 
dyskotece. Nie zabrak³o oczy-
wiœcie obficie zaopatrzonego 
bufetu. G³ówn¹ atrakcj¹ kuli-
narn¹ by³ grillowany œwiniak 
(dar jednego z rolników).  

So³tys wraz z Rad¹ 
So³eck¹ dziêkuj¹ wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili siê do tego, aby ten 
dzieñ móg³ up³yn¹æ w tak 
mi³ej atmosferze. Szczególnie 
dziêkujemy naszej zdolnej 
m³odzie¿y za zaanga¿owanie 
w ¿ycie wsi. 


