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Na posiedzeniu Rady Gminy 
podjêto uchwa³y: 

29 listopada 2007r. 
Nr XIII-88-07 miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Nak³o, Raszowa, 
Walidrogi. 
Nr XIII-89-07 zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania wsi Przywory 
Nr XIII-90-07 nadania nazwy 
ulicy w miejscowoœci Mie-
dziana 
Nr XIII-91-07 Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Tarnów 
Opolski 
Nr XIII-93-07 uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania Narkomanii 
Nr XIII-94-07 uchwalenia 
gminnego programu profila-
ktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych 
Nr XIII-95-07 powiadomienia 
Sekretarza o obowi¹zku z³o¿e-
nia oœwiadczenia lustracyjnego 
Nr XIII-96-07 powiadomienia 
Skarbnika Gminy o obowi¹zku 
z³o¿enia oœwiadczenia lustra-
cyjnego 
Nr XIII-97-07 wniosku Ko-
misji Rewizyjnej 
Nr XIII-98-07 zmiany uch-
wa³y bud¿etowej 
Nr XIII-99-07 upowa¿nienia 
do reprezentowania w Zwi¹-
zku Miêdzygminnym 
Nr XIII-100-07 upowa¿nienia 
w reprezentowaniu w Zwi¹zku 
ZGSO  

21 grudnia 2007r. 
Nr XIV-101-07 uchwalenia 
bud¿etu gminy na 2008r. 
Nr XIV-102-07 okreœlenia 
górnych stawek op³at w zakre-
sie zbierania odpadów komu-
nalnych 
Nr XIV-103-07 modernizacji 
oœwietlenia ulic w Gminie 
Tarnów Opolski 
Nr XIV-104-07 przyjêcia 
Programu wspó³pracy Gminy 
z organizacjami pozarz¹dowy-
mi 
Nr XIV-105-07 nie wygasania 
niezrealizowanych kwot wy-
datków z up³ywem roku bud-
¿etowego 2007 
Nr XIV-106-07 zmiany 
uchwa³y Nr XII-79-07z dnia 
29 pa¿dziernika 2007r. 
Pe³na treœæ uchwa³ oraz 
protoko³ów z Sesji Rady Gmi-
ny na: bip.tarnowopolski.pl 
(Akty Prawne). 
Zainteresowani mog¹ bezp³at-
nie zapoznaæ siê z nimi  
w GOK Tarnów Opolski. 

 
 

W gminie Tarnów 
Opolski w ubieg³ym  2007 
roku zameldowanych na pobyt 
sta³y by³o 9616 mieszkañców. 
Urodzi³o siê 62 dzieci, zmar³o 
91 osób. 78 par zawar³o 
zwi¹zek ma³¿eñski. 

(dane z dnia 31.12.2007r.) 

          Noworoczna rozmowa  
z Wójtem Gminny Zygmuntem 
Cichoniem o zesz³orocznych 
osi¹gniêciach, tegorocznych 
planach i ...gminnych drogach 
 

Skoñczy³ siê w³aœnie 
rok 2007. Jaki ten rok by³ dla 
gminy? Czy wszystkie plano-
wane za³o¿enia zosta³y zrea-
lizowane? 

Ogólne za³o¿enia, 
które by³y zaplanowane na rok 
2007 zosta³y zrealizowane, 
lecz niektóre sprawy nie zos-
ta³y zakoñczone, gdy¿ w cza-
sie ich realizacji napotkaliœmy 
na trudnoœci. Tak¹ przeszkod¹ 
jest brak wykonawców na  ry-
nku, co siê objawia brakiem 
oferentów podczas realizowa-
nych przetargów oraz d³ugimi 
okresami realizacji zleconych 
prac, czêsto przekraczaj¹cymi 
okres roku bud¿etowego. 
Szczególnie widoczne jest to 
w bran¿y drogowej. Mniejsi 
wykonawcy czêsto oferuj¹ od-
leg³e terminy realizacji, z kolei 
wiêksze firmy przy du¿ych 
przetargach walcz¹ o uzyska-
nie kontraktów, jest wtedy 
wiele odwo³añ i protestów. 
Tak siê te¿ sta³o w przypadku 
wymiany oœwietlenia uliczne-
go, musieliœmy uniewa¿niæ 
przetarg i na nowo go rozpi-
saæ. Jeœli chodzi o budowê ka-
nalizacji w K¹tach Opolskich  
i w Przyworach staramy siê by 
wszystko by³o pod kontrol¹ ale 
mimo wszystko pojawiaj¹ siê 
ró¿nego rodzaju problemy, 
czêsto zg³aszane przez miesz-
kañców, które niezw³ocznie 
przekazujemy do jednostki 
nadzoruj¹cej inwestycjê. Sieci 
g³ówne zosta³y oddane do 
u¿ytku. Okaza³o siê równie¿, 
¿e bêdziemy musieli do³o¿yæ 
wiêcej naszych œrodków bud-
¿etowych ni¿ pierwotnie pla-
nowaliœmy. Zacz¹³ siê ju¿ pro-
ces starañ o dodatkowe œrodki 
na kanalizacjê. Nauczeni doœ-
wiadczeniem staraliœmy siê 
podzieliæ te zadania na mniej-
sze kontrakty by unikn¹æ pro-
blemów przy przetargach i by 
chroniæ nasz ma³y regionalny 
rynek przedsiêbiorców. W ro-
ku 2007 mieliœmy komplek-
sow¹ kontrolê Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w ra-
mach cyklu czteroletniego, 
któr¹ ka¿da gmina przechodzi.  
Cieszy mnie fakt, i¿ w wys-
t¹pieniu pokontrolnym nie 

stwierdzono ¿adnych potkniêæ 
maj¹cych wp³yw na dzia³al-
noœæ gminy. Jestem zadowo-
lony równie¿ ze s³u¿b finan-
sowych i z pracowników, po-
niewa¿ kontrola pokaza³a ¿e 
urz¹d gminy i podleg³e jed-
nostki dobrze wykonuj¹ swoje 
zadania.  

Ubieg³y rok by³ rów-
nie¿ pierwszym rokiem nowej 
kadencji. Jakie z celów, które 
Pan sobie za³o¿y³ zosta³y zre-
alizowane, a które s¹ w trak-
cie realizacji? 
            Urzeczywistnienie tych 
celów jest procesem ci¹g³ym, 
wymagaj¹cym pewnego czasu. 
Jeœli chodzi o budowê hali 
gimnastycznej, projekt jest  
w trakcie realizacji, a w zasa-
dzie na ukoñczeniu. Jesteœmy 
umówieni jeszcze w styczniu 
na spotkanie w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim w celu pozys-
kania dodatkowych Ÿróde³ 
finansowania tego obiektu, 
gdy¿ nie wyobra¿am sobie po-
krycia ca³oœci z naszych œrod-
ków. Uda³o siê zakupiæ samo-
chód ratowniczo-gaœniczy dla 
OSP Kosorowice, przy udziale 
samych zainteresowanych i 
akceptacji Rady. Kolejnym ce-
lem jest budowa kanalizacji, 
która jest procesem d³ugotrwa-
³ym. W tym roku ruszymy  
z zadaniem zagospodarowania 
tarnowskiej „ka³u¿y”. Na bie-
¿¹co wydajemy pieni¹dze na 
remonty i modernizacjê pla-
cówek oœwiatowych i kultural-
nych, poczynaj¹c od wymiany 
jednego okna do ca³ej ele-
wacji. W zesz³ym roku na ten 
cel wydano ok. 800.000 z³ i 
podobna kwota jest zaplano-
wana na obecny rok. Minæùa ¼ 
kadencji i zawsze by siê 
chcia³o wiêcej, jednak¿e cza-
sami trzeba poczekaæ. Szybciej 
niekoniecznie znaczy lepiej.  

Mieszkañcy gminy 
skar¿¹ siê na nasze drogi. Czy 
móg³by Pan wyjaœniæ kto tak 
naprawdê decydujê o kolej-
noœci remontu danych dróg? 

Parê lat temu Rada 
Gminy podjê³a decyzjê, ¿e nie 
bêdziemy realizowaæ remon-
tów gruntownych do czasu 
wybudowania kanalizacji. W 
zwi¹zku z tym, i¿ budowa ka-
nalizacji przesuwa siê w cza-
sie, przed³u¿a siê tak¿e proces 
remontu dróg. Jednak¿e obec-
nie ta kwestia trochê ruszy³a. 
Które drogi bêd¹ remontowane 

wynika z szeroko pojêtych 
konsultacji Wójta z radnymi, 
so³tysami, Radami So³eckimi i 
mieszkañcami. Staramy siê 
wybieraæ drogi, które s¹ ju¿ 
skanalizowane, gdzie nie bê-
dzie ju¿ ¿adnych innych robót. 
W¹tpliwoœci budz¹ na pewno 
drobne remonty dróg w miej-
scowoœciach, gdzie prace ka-
nalizacyjne jeszcze nie s¹ rea-
lizowane. Mieszkañcy Nak³a, 
Miedzianej czy Raszowej s¹ 
ju¿ trochê zniecierpliwieni, 
gdy¿ kanalizacja bêdzie tam 
wykonana w ostatnim etapie. 
Jednak radni zdecydowali, ¿e 
jakieœ prace remontowe dróg 
nale¿y tam wykonaæ. Wybie-
rane s¹ te drogi, obok których 
mo¿na przeprowadziæ kanali-
zacjê lub te, które mo¿na 
wy³o¿yæ kostk¹ w celu ewen-
tualnego rozebrania i ponow-
nego jej z³o¿enia.  

Podobno rok 2008 
bêdzie rokiem rozwoju i roz-
kwitu gospodarczego. Wszyst-
kie nasze plany maj¹ siê 
urzeczywistniæ. Zatem jakie 
cele stawia Pan sobie na ten 
rok? 

Jeœli tak by by³o bar-
dzo bym siê ucieszy³. Je¿eli 
uda³oby nam siê doprowadziæ 
w tym roku do akceptacji i za-
twierdzenia naszego wniosku 
zwi¹zanego ze staraniem  
o œrodki finansowe w ramach 
projektu Funduszu Spójnoœci 
przez w³adze krajowe i Ko-
misjê Europejsk¹ to myœlê, ¿e 
by³oby super! Je¿eli dokoñ-
czymy remont przewidzianych 
dróg, wymienimy oœwietlenie  
i uporamy siê z drobnymi 
sprawami by³bym bardzo za-
dowolony. Z niepokojem pa-
trzê na demografiê, gdy¿ jest 
ci¹gle tendencja malej¹ca. Bo-
jê siê o nasze placówki oœwia-
towe, i niestety, jeœli nie przy-
bêdzie nam dzieci to wizja 
jednej szko³y w gminie jest 
coraz bardziej realna.  


