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Sprawozdanie  
z sesji Rady Gminy… 

 
Na prze³omie ostat-

nich dwóch miesiêcy odby³y 
siê dwie sesje Rady Gminy 
Tarnów Opolski. 

W pierwszej z nich - 
31 lipca br.- w sesji, oprócz 
radnych, udzia³ wziêli Wójt, 
Sekretarz i Skarbnik Gminy 
oraz Zofia Sitek – Kierownik 
Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Tarnowie Opol-
skim i Zbigniew Bahryj – 
Kierownik Referatu  w Urzê-
dzie Gminy. 

Jedn¹ z najuwa¿niej-
szych podjêtych kwestii by³o 
podjêcie uchwa³y nr XX/150/ 
08  w sprawie zatwierdzenia 
realizacji przez Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Tarnowie Opolskim pro-
jektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki 2007-2013 Priorytet 
VII Promocja Integracji 
Spo³ecznej Poddzia³anie 7.1.1. 
„Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez 
oœrodki pomocy spo³ecznej” 
oraz wyra¿enia zgody na 
zaci¹gniêcie zobowi¹zañ fi-
nansowych na realizacjê w/w 
projektu w latach 2008- 2013  

przez gminê Tarnów Opolski. 
Jak poinformowa³a p. Zofia 
Sitek, w ramach tego projektu 
podejmowane s¹ dzia³ania 
zmierzaj¹ce do u³atwienia dos-
têpu do rynku pracy osobom 
zagro¿onym wykluczeniem 
spo³ecznym tj. osoby korzysta-
j¹ce ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, które jednoczeœnie 
nie pracuj¹ i s¹ w wieku akty-
wnoœci zawodowej. Progra-
mem zostanie objêtych 6 osób.  
Zaœ wk³adem w³asnym gminy 
bêdzie udostêpnienie biura 
GOPS przez 2 godziny dzien-
nie  oraz wartoœæ zasi³ku celo-
wego. Koszt ca³ego programu 
okreœlono na 64.912 z³. W dal-
szej czêœci obrad poruszono 
jeszcze m.in. sprawê oœwietleñ 
ulic w gminnych miejscowoœ-
ciach oraz podjêto nastêpuj¹ce 
uchwa³y: 
- uchwa³a nr XX/154/08  
w sprawie wyra¿enia zgody na 
nabycie nieruchomoœci w Mie-
dzianej (z przeznaczeniem na 
lokalizacjê przepompowni 
œcieków) 
- uchwa³a nr XX/151/08  
w sprawie zmiany uchwa³y 
bud¿etowej na rok 2008 
- uchwa³a nr XX/152/08  
w sprawie zaopiniowania pro-
jektu „Planu aglomeracji  

Opole”; 
- uchwa³a nr XX/153/08  
w sprawie zaopiniowania pro-
jektu „Planu aglomeracji Tar-
nów Opolski”. 
 

Natomiast 4 wrzeœnia 
2008 omówiono m.in. sprawy 
dotycz¹ce wsparcia finansowe-
go przez gminê modernizacji 
budynku Komisariatu Policji 
w Ozimku. Oraz podjêto po 
dyskusji uchwa³y: 
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu 
Opolskiego 
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Gminy 
Ujazd Œl¹ski 
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Gminy 
Strzelce Opolskie 
- w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zak³adu 
bud¿etowego 
- w sprawie zmiany uchwa³y 
bud¿etowej na rok 2008 
- w sprawie ustalenia wyso-
koœci op³at za przyjêcie od-
padów na gminne wysypisko 
w Kosorowicach 
- w sprawie ustalenia pracow-
nikom administracji i obs³ugi 
w szko³ach, przedszkolach, dla 
których organem prowadz¹-
cym jest gmina Tarnów Opol- 

ski kwoty najni¿szego wyna-
grodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania oraz 
ustalenia wartoœci 1 punktu  
w z³otych 
- w sprawie ustalenia pra-
cownikom Biura Obs³ugi Oœ-
wiaty Samorz¹dowej w Tarno-
wie Op. kwoty najni¿szego 
wynagrodzenia zasadniczego 
w I kategorii zaszeregowania 
oraz ustalenia wartoœci 1 pun-
ktu w z³otych 
- w sprawie u¿yczenia nieru-
chomoœci stanowi¹cej w³as-
noœæ gminy 
- w sprawie okreœlenia gór-
nych stawek op³at za us³ugi  
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci i w zakre-
sie opró¿niania zbiorników 
bezodp³ywowych i transportu 
nieczystoœci ciek³ych 
- w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi K¹ty Op. 
- w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowoœci Przy-
wory 
- w sprawie wyra¿enia zgody 
na zbycie nieruchomoœci w 
Nakle 
- w sprawie ustalenia mini-
malnej stawki za dzier¿awê 
parkingu. 

¯ycie w OSP Tarnów Op. 

 
Rozpocz¹³ siê kolejny 

etap modernizacji obiektów 
tarnowskiej jednostki ochot-
niczej stra¿y po¿arnej. Przy 
finansowym wsparciu Gminy  
i w³asnym zaanga¿owaniu 
stra¿aków, rozbudowane zo-
stanie zaplecze magazynowo – 
warsztatowe. Dotychczasowy 
dach przecieka³ i wymaga³ 
gruntownego remontu. Przy 
okazji obiekt zmieni swój wy-
gl¹d i dziêki temu przestanie 
oszpecaæ centrum Tarnowa. 

Ponadto w dniach 26 
- 28.09.2008 w jednostce OSP 
Tarnów Op. goœci³a delegacja  

z Holandii. Tradycyjnie ju¿ 
pojawi³ siê Fred Droog z ma³-
¿onk¹ i grupa trzech stra¿aków 
z zaprzyjaŸnionego Noordwij-
kerhout. Goœcie podczas swo-
jego pobytu zwiedzili Muzeum 
Po¿arnictwa w Mys³owicach, 
strzelnicê sportow¹ w Opolu - 
no i nowe centra handlowe... 
Zaœ w dniu 27.09 odby³a siê 
uroczystoœæ przekazania sprzê-
tu przywiezionego z Holandii - 
nowoczesnych he³mów i mun-
durów na ³¹czn¹ wartoœæ ok.15 
tys.z³. W uroczystoœci uczest-
niczyli tak¿e wicestarosta 
opolski Krzysztof Wysdak  
i wójt gminy Zygmunt Cichoñ. 


