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Ostatnia sesja Rady Gminy w 
2006 roku (trzecia nowej 
kadencji) odby³a siê  
28 grudnia. Zwyczajowo na 
koniec roku uchwalany jest 
bud¿et gminy. Nie inaczej by³o 
i tym razem. Ponadto posie-
dzenie zapowiada³o siê praco-
wicie, gdy¿ wczeœniej przygo-
towano i przepracowano w ko-
misjach projekty kilkunastu 
uchwa³. Dziêki dobremu przy-
gotowaniu radnych obrady 
przebiega³y sprawnie. 
 Wiele miejsca i uwagi 
poœwiêcono gminnym progra-
mom przeciwdzia³ania uzale¿-
nieniom. Powo³ano tak¿e ko-
misjê do spo³ecznej konsultacji 
projektów statutów so³ectw  
i przyjêto program wspó³pracy 
gminy z organizacjami poza-
rz¹dowymi i innymi instytu-
cjami po¿ytku publicznego. 
Wprowadzono ostatnie pop-
rawki w obowi¹zuj¹cym bud-
¿ecie oraz – co oczywiste – 
uchwalono bud¿et gminy na 
2007 rok. Przyjêto stosowne 
uchwa³y w sprawie nadania 
nazw ulicom oraz czêœciowej 
zmiany nazwy ulicy. I tak: 
- w Kosorowicach dwie nowe 

ulice otrzyma³y nazwy  
ul.£¹czna i ul.Matei  a czêœæ 
ul. Opolskiej przemianowa-
no na ul. Tarnowsk¹, 

- w Przyworach nazwy otrzy-
ma³y ul. Miodowa i ul. Pias-
kowa. 

Rada uchwali³a tak¿e 
taryfy op³at za wodê i œcieki 
oraz wysokoœæ diet radnych  
i wynagrodzenia so³tysów. 

Po zakoñczeniu obrad 
wzajemnie z³o¿ono sobie po-
dziêkowania za wspó³pracê  
w mijaj¹cym roku oraz z³o-
¿ono ¿yczenia noworoczne. 
Uchwa³y podjête na sesji: 
· Nr III/7/06 w sprawie po-

wo³ania komisji do konsul-
tacji z mieszkañcami gminy 
projektów statutów so³ectw 

· Nr III/8/06 w sprawie nada- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nia nazwy ulic po³o¿onych 
w miejscowoœci Kosorowice 

· Nr III/9/06 w sprawie czêœ-
ciowej zmiany nazwy ulicy 
w Kosorowicach 

· Nr III/10/06 w sprawie na-
dania nazwy ulic w miej-
scowoœci Przywory 

· Nr III/11/06 w sprawie nie-
odp³atnego nabycia na mie-
nie gminy nieruchomoœci  
w K¹tach Opolskich 

· Nr III/12/06 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Al-
koholowych 

· Nr III/13/06 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Prog-
ramu Przeciwdzia³ania Nar-
komanii 

· Nr III/14/06 w sprawie 
przyjêcia „Programu wspó³-
pracy Gminy Tarnów Opol-
ski z organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz innymi pod-
miotami prowadz¹cymi 
dzia³alnoœæ po¿ytku publi-
cznego w 2007r.” 

· Nr III/15/06 w sprawie przy-
jêcia „Karty wspó³pracy 
Gminy Tarnów Opolski  
z organizacjami pozarz¹do-
wymi oraz innymi pod-
miotami prowadz¹cymi 
dzia³alnoœæ po¿ytku publi-
cznego” 

· Nr III/16/06 w sprawie zat-
wierdzenia taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wo-
dê i zbiorowego odprowa-
dzania œcieków 

· Nr III/17/06 w sprawie nie 
wygasania niezrealizowa-
nych kwot wydatków  
z up³ywem roku bud¿etowe-
go 2006 

· Nr III/18/06 w sprawie 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na 2006r. 

· Nr III/19/06 w sprawie 
uchwalenia bud¿etu gminy 
na rok 2007 

· Nr III/20/06 w sprawie 
ustalenia wysokoœci diet dla 
radnych Rady Gminy Tar-
nów Opolski i so³ectw 

  
 
 
               Wiod¹cym tematem 
czwartego w bie¿¹cej kadencji 
posiedzenia Rady Gminy  
z dnia 25.01.2007 by³o przy-
jêcie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego”. Poza tym tematem 
radni mieli siê zapoznaæ  
z dzia³alnoœci¹ organizacji Ca-
ritas-Polska w zakresie doty-
cz¹cym naszej gminy. Do 
udzia³u w posiedzeniu zapro-
szony zosta³ Ks. Dyrektor 
Walter Lenort (Caritas Rejonu 
Opolskiego) Poniewa¿ nie 
móg³ on wzi¹æ udzia³u w 
posiedzeniu, problem odroczo-
no. 
 Zasadnicza czêœæ sesji 
poœwiêcona zosta³a jednak 
sprawom zwi¹zanym z pla-
nami zagospodarowania prze-
strzennego dotycz¹cymi miej-
scowoœci: Nak³o, Raszowa, 
Walidrogi i Miedziana. Plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego stanowi¹ nies³ychanie 
wa¿ne dokumenty. To na ich 
podstawie planuje siê rozwój 
miejscowoœci, budownictwo, 
gospodarkê gruntami, ochronê 
ziemi i jej zasobów, wód, 
roœlinnoœci, pieczê nad kraj-
obrazem oraz dziedzictwem 
kulturowym. Choæ nasza gmi-
na nie jest postrzegana jako 
szczególnie atrakcyjna ze 
wzglêdu na posiadane zabytki 
i u nas nie brak chronionych 
obiektów. I tak, na wymie-
nionym obszarze posiadamy 
wpisany do rejestru zabytków 
koœció³ parafialny p.w. Opatrz-
noœci Bo¿ej, którego pierwszy 
murowany budynek powsta³  
w 1791 roku (przebudowany  
w 1938r.). Ewidencj¹ gminn¹ 
objête tak¿e s¹ zabytkowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiekty budowlane, które po- 
wsta³y w XIX i na pocz¹tku 
XX wieku. W Nakle takich 
budynków (w tym koœció³  
i kaplica-dzwonnica) by³o 22 – 
obecnie zachowa³o siê 20, zaœ 
w Raszowej 10 (w tym m³yn, 
spichlerz i karczma) a Wali-
drogach – 3 (koœció³ek filial-
ny, szko³a, zajazd). Zabytkowy 
charakter maj¹ te¿ cmentarze. 
Na objêtym planem terenie 
znajduj¹ siê tak¿e obiekty  
i stanowiska archeologiczne. 
      Uchwa³y podjête 
w sprawie przyjêcia planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego nie by³y jedynymi na 
sesji. Ponadto Rada nada³a 
nazwê ulicy w Tarnowie Opol-
skim (ul.Norwida), uzna³a nie-
zasadnoœæ skargi jednego  
z mieszkañców oraz dokona³a 
poprawek we w³asnych uch-
wa³ach. Przedstawiono rów-
nie¿ i zatwierdzono plany pra-
cy komisji sta³ych Rady 
Gminy. 
Przyjête uchwa³y: 
· IV/21/07-Uchwa³a w spra-

wie nadania nazwy ulicy  
w Tarnowie Opolskim 

· IV/22/07-Uchwa³a w spra-
wie uchwalenia Miejsco-
wego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi 
Nak³o, Raszowa, Walidrogi 

· IV/23/07-Uchwa³a w spra-
wie uchwalenia Miejsco-
wego planu zagospoda-
rowania przestrzennego tere-
nu górniczego „Góra¿d¿e II” 
(w czêœci dotycz¹cej wsi 
Miedziana) 

· IV/24/07-Uchwa³a w spra-
wie rozstrzygniêcia skargi 

· IV/25/07-Uchwa³a w spra-
wie zmiany uchw. III/14/06 

· IV/26/07-Uchwa³a w spra-
wie zmiany uchw. III/15/06 

Ostatnia sesja
 minionego roku...

...i pierwsza 
w roku bie¿¹cym.

1.Ustala siê dla so³tysów dietê w wysokoœci 130 z³otych 
miesiêcznie za udzia³ : 
 a) w sesjach rady Gminy, 
 b) w posiedzeniach komisji sta³ych Rady Gminy, 
2.  Ustala siê diety dla so³tysów z tytu³u prowadzonych spraw 
wynikaj¹cych ze statutu danego so³ectwa w wysokoœci : 
a) so³ectwo Tarnów Opolski                 - 600 z³otych miesiêcznie, 
b) so³ectwo Przywory                           - 340 z³otych miesiêcznie, 
c) so³ectwo Nak³o                                 - 340 z³otych miesiêcznie, 
d) so³ectwa: Raszowa, Kosorowice, 
      Miedziana, K¹ty Opolskie              - 300 z³otych miesiêcznie, 
e) so³ectwo Walidrogi                          -  200 z³otych miesiêcznie. 
                   (Na podstawie uchwa³y Nr III/20/06) 

Wynagrodzenie so³tysów

- wynagrodzenie zasadnicze miesiêczne - 4200 z³ 
- dodatek funkcyjny   - 1420 z³ 
- dodatek specjalny 40% ³¹cznego wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego 
- ponadto dodatki za wieloletni¹ pracê, nagrody jubileuszowe  
i inne œwiadczenia wynikaj¹ce z  przepisów 

[Na podst. uchwa³y RG Nr II/5/06] 

Wynagrodzenie Wójta Gminy


