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Z sesji Rady Gminy... 
 
 Wiosną tego roku od-
były się trzy sesje Rady Gmi-
ny – 25 lutego, 26 marca i 30 
kwietnia.  Radnych absorbo-
wała podczas nich – szcze-
gólnie w trakcie pierwszej – 
sprawa planowanej likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Raszowej. Na sesji w 
lutym obecna była Pani Krys-
tyna Mielnik – Dyrektor pla-
cówki oraz przedstawicielka 
Rady Pedagogicznej szkoły.
 Delegowani na zebra-
nie wiejskie w Raszowej Rad-
ni przekazali informację, że w 
zebraniu uczestniczyły 103 
osoby, z których w tajnym gło-
sowaniu za szkołą stowarzy-
szeniową opowiedziało się 54 
głosujących, 45 było przeciw, 
a 2 głosy były nieważne. Uz-
nano więc, że wolą większości 
społeczności raszowskiej jest  
przekształcenie Zespołu Szkol-
no Przedszkolnego w szkołę 
stowarzyszeniową. Dlatego też 
w obecności 14 radnych prze-
głosowano projekt uchwały o 
likwidacji PSP głosami 12 rad-
nych. 
 26 marca br. sesja RG 
nie była już tak bardzo sku-
piona na jednej kwestii. Wśród 
wielu tematów uwzględnio-
nych w planie sesji przez rad-
nych, warto wspomnieć przy-
najmniej o niektórych. Poru-
szono m.in. sprawę przedłu-
żenia godzin pracy przedszkoli 
w gminie (miało to związek z 
pismem skierowanym do Rady 
przez PSP w Nakle); przedsta-
wiono pismo Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu zawie-
rające odpowiedź na interpe-
lacje radnych z sesji odbytej w 
dniu 12 lutego 2009 br. Zarząd 
Dróg Powiatowych poinfor-
mował, że w związku z ogra-
niczonymi środkami finanso-
wymi na bieżące utrzymanie 
dróg nie może zagwarantować, 
że pobocza będą remontowane 
na całej długości drogi powia-
towej nr 1712 Ozimek – Przy-
wory i zwraca się o doprecy-
zowanie wniosku w części 
dotyczącej lokalizacji robót i 
oczekiwanego sposobu napra-
wy pobocza. Tak wyrażony 
stosunek do sprawy ZDP wy-
dał się niektórym radnym ob-
raźliwy i lekceważący dla na-
szej gminy.  

Na wniosek LZS „Skalnik – 
Tarnowia” rozpatrzono popar-
cie inicjatywy związanej  z na-
byciem szatni „Gwarek”, która 
– jak się okazało – należy do 
spółdzielni ze Strzelec Opol-
skich. Dyskutowano także nad 
niezbędnymi zmianami ustawy 
budżetowej oraz wnioskami 
komisji stałych co do projektu 
uchwały dotyczącej zadań 
służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej wynika-
jącej z zasady zrównoważo-
nego rozwoju. Komisje stałe 
działające przy RG przedsta-
wiły także sprawozdania ze 
swoich prac w ostatnim okre-
sie. Tak, jak na większości 
sesji w naszej gminie, i tym 
razem nie obyło się bez dys-
kusji, wniosków i rozważań 
nad stanem dróg, szczególnie 
na nowopowstałych osiedlach. 
Niektórzy mieszkańcy obawia-
ją się nawet, że w sytuacji 
krytycznej, karetka pogotowia 
nie będzie mogła podjechać 
pod ich posesje, bo drogi nie 
nadają się w ogóle do użytku. 
Wójt zapowiedział, że możli-
wość uwzględnienia utwardze-
nia tych dróg, będzie dopiero 
wówczas, gdy  uwolnione zos-
taną jakieś środki finansowe w 
budżecie.  
Na marcowej sesji przyjęto 
także projekt uchwały w spra-
wie ustalenia wysokości ekwi-
walentu pieniężnego dla człon-
ków Ochotniczych Straży Po-
żarnych. 

W ostatnim dniu 
kwietnia br. odbyła się czwarta 
w tym roku sesja Rady Gminy 
Tarnów Opolski. 

Podczas sesji Rada 
Gminy udzieliła Wójtowi 
Gminy Zygmuntowi Cichonio-
wi absolutorium z wykonania 
budżetu gminy za rok 2008. 
Wcześniej wniosek w tej spra-
wie, przedłożony przez Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy 
Tarnów Opolski, pozytywnie 
zaopiniował Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Opolu. 

Informację na temat 
pracy Komisji Rewizyjnej 
przedstawiła Przewodnicząca 
Komisji Elżbieta Florczak: 
Komisja Rewizyjna 30 marca 
2009 r. przeprowadziła kontro-
lę w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tarnowie Op. w związku ze 

skargą złożoną przez Pana 
Józefa Rajczyka. 

Następnie przewodni-
czący komisji przedstawili 
wnioski, które podjęto podczas  
prac w komisjach. Komisje 
wnioskowały m.in. o dofinan-
sowywanie z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
budowy przydomowych oczy-
szczalni ścieków na terenie 
miejscowości w których nie 
jest przewidziana kanalizacja 
sanitarna; o rozwiązanie pro-
blemu wywozu szkła (poprzez 
zwiększenie ilości pojemni-
ków w miejscowościach Ra-
szowa i Tarnów Op. oraz/lub 
poprzez dostarczenie miesz-
kańcom jeszcze jednego worka 
tylko na szkło w ramach opła-
ty obowiązującej na odpady 
segregowane). Rada Gminy je-
dnogłośnie przyjęła wniosek 
Komisji Rolnictwa, aby zobo-
wiązać właścicieli posesji do 
obowiązkowego posiadania 
pojemników na śmieci segre-
gowane i niesegregowane oraz 
ich opróżniania. Poruszano 
oczywiście również kwestie 
utwardzenia dróg w całej gmi-
nie, zwłaszcza ulicy Fiołkowej 
w Tarnowie Op. Wójt przed-
stawił wyniki  rozeznania od-
nośnie kosztów utwardzenia 
drogi metodą konsolid lub 
metodą tradycyjną. Jednakże 
wszystkie decyzje muszą 
zostać zawieszone, do cza-su, 
aż okaże się jak duża ilość 
środków z budżetu zostanie 
uwolniona na ten cel, po 
otrzymaniu funduszy z innych 
źródeł na budowę hali spor-
towej. Tymczasem więc mie-
szkańcom pozostaje czekać.  
 
Na sesjach podjęto następujące 
uchwały: 
 
25 lutego 2009: 

· uchwała nr XXVII/196/09 o 
likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Raszowej.   

· uchwała nr XXVII/197/09 w 
sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2009 

26 marca 2009: 

· uchwała nr XXVIII/198/09 
w sprawie kwoty najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
w I kategorii zaszeregowania 
oraz ustalenia wartości jed-
nego punktu w złotych w 
ZGKiM w Tarnowie Op. 

· uchwała nr XXVIII/199/09 
uchylającą uchwałę nr 
XII/76/03 z dnia 27 listopada 
2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami 
użytkowymi na terenie Gmi-
ny Tarnów Opolski. 

· uchwała nr XXVIII/200/09  
w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2009 

· uchwała nr XXVIII/201/09 
w sprawie ustalenia zadań 
służących ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej 
wynikającej z zasady zrów-
noważonego rozwoju 

· uchwała nr XXVIII/202/09 
w sprawie skargi Pana Józefa 
Rajczyka 
30 kwietnia 2009: 

· Uchwała nr XXIX/204/09 - 
w sprawie przyjęcia „Planu 
odnowy miejscowości  Ko-
sorowice na lata 2007 – 
2013” 

· Uchwała nr XXIX/ 205/09 - 
w sprawie likwidacji Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 
w Raszowej 

· Uchwała  nr XXIX/206/09 - 
w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gminę 
Tarnów Opolski publicznych 
gimnazjów, publicznych sz-
kół podstawowych, publi-
cznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w pub-
licznych szkołach podsta-
wowych 

· Uchwała nr  XXIX/207/09 w 
sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość  o-
raz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjne-
go oraz obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe, go-
dziny doraźnych zastępstw, a 
także innych świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy 
dla nauczycieli 

· Uchwała nr XXIX/208/09- w 
sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2009 

· Uchwała nr XXIX/209/09 – 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości w 
Kosorowicach i Przyworach 

· Uchwała nr XXIX/210/09 – 
w sprawie zbycia nierucho-
mości w miejscowości Przy-
wory 
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