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Z sesji Rady Gminy 
 
Latem i jesieni¹ tego roku 
odby³o siê szeœæ sesji Rady 
Gminy - 22 czerwca, 30 lipca,  
14 wrzeœnia,  12 i 29 paŸdzier-
nika oraz 23 listopada. 
Na sesji RG 22 czerwca 2009, 
jedn¹ z najwa¿niejszych i naj-
bardziej dotycz¹c¹ mieszkañ-
ców gminy by³a uchwa³a za-
twierdzaj¹ca nowe taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania 
œcieków. Do projektu uchwa³y 
uwagi wniós³ radny Rajmund 
Kalla mówi¹c, ¿e 18% pod-
wy¿ka cen jakkolwiek uzasad-
niona jest bardzo wysok¹ pod-
wy¿k¹ i mo¿e byæ doœæ uci¹¿-
liwa dla zwyczajnych obywa-
teli, którym pensje w takim 
tempie nie rosn¹. Ostatecznie 
jednak uchwa³ê wiêkszoœci¹ 
g³osów przyjêto. 
Du¿o emocji wzbudzi³ rów-
nie¿ projekt uchwa³y w spra-
wie zmiany uchwa³y bud¿eto-
wej na rok 2009. 
Na sesji debatowano nad mo-
¿liwoœci¹ stworzenia w K¹tach 
Opolskich Gminnej Stacji Ca-
ritas na bazie istniej¹cego tam 
ju¿ domu parafialnego. Poru-
szano równie¿ kwestie Roz-
mów z Urzêdem Marsza³kow-
skim Województwa Opolskie-
go w sprawie dofinansowania 
budowy hali sportowej w Tar-
nowie Opolskim.  
Wójt Gminy przedstawi³ swoj¹ 

dzia³alnoœæ w okresie od ostat-
niej sesji, przedstawiono rów-
nie¿ sprawozdanie z realizacji 
„Planu Gospodarki Odpadami 
za lata 2007 – 2008 dla Gminy 
Tarnów Opolski, podjêto 15 
uchwa³ oraz przewodnicz¹cy 
Rady Gminy przedstawi³ ko-
respondencjê, która wp³ynê³a 
do Rady Gminy. 
Na sesji RG 30 lipca 2009 
podjêto 10 uchwa³, które do-
tyczy³y m.in. ustalenia wyso-
koœci op³at za przyjêcie nie-
których odpadów na gminne 
wysypisko w Kosorowicach i 
ustalenia wysokoœci ekwiwa-
lentu pieniê¿nego dla  cz³on-
ków Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych. Podczas sesji rozwa-
¿ano równie¿ nazwê dla nowej 
ulicy w Walidrogach. Pojawi³o 
siê wiele propozycji, lecz 
ostatecznie pozostano przy 
nazwie ulica „Krótka”. Poja-
wi³o siê równie¿ sprawozdanie 
z  pracy Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Œrodowiska. Komisja zapoz-
na³a siê z realizacj¹ wniosku 
dotycz¹cego kontroli z zakresu 
sk³adowania œmieci przez w³a-
œcicieli posesji, którzy nie 
maj¹ zawartych umów z Firm¹ 
Remondis. Dotychczas prze-
prowadzono 1 kontrolê w Ko-
sorowicach. W kontroli ucze-
stniczy³ policjant. Z przedsta-
wionej informacji wynika³o, ¿e 
wiêkszoœæ skontrolowanych 

posesji jest nie zamieszka³ych, 
dlatego Komisja zasugerowa-
³a, aby kontrole konsultowaæ z 
so³tysami celem wyeliminowa-
nia kontrolowania pustosta-
nów. 
Na sesji RG 14 wrzeœnia 
2009  podjêto dwie uchwa³y. 
Jedna z nich dotyczy³a pro-
jektu uchwa³y w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkó³ o 
uprawnieniach szkó³ publi-
cznych oraz oddzia³ów przed-
szkolnych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawid³owoœci ich  
wykorzystania. Na lipcowej 
sesji by³a podejmowana ju¿ ta 
uchwa³a, lecz orzekniêto nie-
wa¿noœæ uchwa³y nr XXXI/ 
239/09 z powodów merytory-
cznych. Wymagane by³y po-
prawki, które w obecnoœci 14 
radnych zosta³y przyjête je-
dnog³oœnie. 
Na sesji RG 12 paŸdziernika 
2009 podjêto 8 uchwa³. 
Uchwa³y dotyczy³y m.in. 
zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miej-
scowoœci Tarnów Opolski,  
oraz nadania nazw ulicom w 
K¹tach Opolskich oraz Wali-
drogach.  Komisja Oœwiaty 
oraz Komisja Rolnictwa nie 
wnios³y uwag do planu zagos-
podarowania. Komisja Spo³e-
czno Gospodarcza mia³a jed-
nak pewne zastrze¿enia do 
wêz³a komunikacyjnego skrzy-

¿owania ulic: Koraszewskiego 
– Nowej – i nowo planowanej 
obwodnicy oraz obszaru 
skrzy¿owania ulic Zawadzkie-
go, Nakielskiej i Cmentarnej 
gdzie pas drogowy jest za 
w¹ski. Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy podda³ wiêc  pod 
g³osowanie, aby na skrzy¿o-
waniu ulic Zawadzkiego, 
Nakielska i Cmentarna  wyo-
drêbniæ wiêkszy pas drogowy. 
Wiêkszoœci¹ g³osów propozy-
cja nie zosta³a przyjêta. 
Na sesji RG 29 paŸdziernika 
2009 podjêto dwie uchwa³y. 
Jedn¹ z nich by³ projekt 
uchwa³y w sprawie przyst¹-
pienia do projektu „Opolska 
eSzko³a, szko³¹ ku przysz³oœ-
ci”. Projekt jest finansowany z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
i celem jego jest budowa spo-
³eczeñstwa informacyjnego w 
edukacji poprzez zdobycze 
najnowszej technologii. Dziêki 
zastosowaniu multimedialnych 
œrodków przekazu mo¿na 
uzyskaæ wiêksz¹ atrakcyjnoœæ 
treœci nauczania oraz zwiêk-
szyæ motywacje i zaanga¿o-
wanie uczniów w procesie 
kszta³cenia. 

Pe³na treœæ wszystkich uch-
wa³ dostêpna na stronie 
bip.tarnowopolski.pl (Akty 
prawne) 

Wyci¹g z Uchwa³y nr XXX/ 
230/09 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia  22.06.2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia T-
aryf dla zbiorowego odpro-
wadzania œcieków  
§ 1. Zatwierdza siê przed³o-
¿one przez Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tarnowie Opolskim taryfy 
za zbiorowe odprowadzanie 
œcieków.  
Taryfy za zbiorowe odprowa-
dzanie œcieków s¹ okreœlone w 
za³¹czniku do niniejszej 
uchwa³y. 
§ 2. Taryfy, o których mowa w 
§1 obowi¹zywaæ bêd¹ w okre-
sie od dnia 01 sierpieñ 2009 r.  
do dnia 31 lipiec 2010 roku. 
 
Za³¹cznik do uchwa³y nr  
XXX/230/09 RG Tarnów Op.  
z dnia 22.06.2009 r. 

 
Wykaz obowi¹zuj¹cych 

stawek i op³at 
Wysokoœæ cen i stawek op³at 
za odprowadzanie œcieków: 

- cena za 1m
3
 odprowadzanych 

œcieków bytowych -  4,60 z³ 
- cena za 1m3 odprowadzanych 
œcieków bytowych za pomoc¹ 
przydomowych  przepompo-
wni œcieków zasilanych z 
instalacji elektrycznej od-
biorcy - 4,54 z³                                
- cena za 1m

3
 dowo¿onych 

œcieków bytowych do oczysz-
czalni œcieków lub przepom-
powni wozami  asenizacyj-
nymi - 4 ,53 z³                                            
- cena za 1m3 odprowadzanych 
œcieków przemys³. - 5,51z³                                                  
- cena za 1m3 odprowadzanych 
œcieków z Gm.Izbicko- 4,55 z³                                                  
- cena op³aty abonamentowej 
miesiêcznie od jednego dos-
tawcy œcieków (odbiorcy 
us³ug) - 2,87 z³                                                   
Do cen i stawek dolicza siê 
podatek od towarów i us³ug 
w obowi¹zuj¹cej wysokoœci.                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyci¹g z Uchwa³y nr XXXI/ 
231/09 RG Tarnów Op. z 
dnia 30 lipca 2009 r. w spra-
wie ustalenia wysokoœci op³at 
za przyjêcie niektórych od- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
padów na gminne wysypisko 
w Kosorowicach. 
Ustala siê bezp³atne przyj-
mowanie na gminne wysy-
pisko  w Kosorowicach  od 
mieszkañców Gminy Tarnów 
Opolski gruzu i ziemi jako ma-
teria³u do przesypywania osa-
dów z oczyszczalni œcieków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyci¹g z  Uchwa³y nr XXXI/ 
232/09 RG Tarnów Opolski z 
dnia 30 lipca 2009 r. w spra-
wie zamkniêcia gminnego 
wysypiska odpadów  w Koso-
rowicach 
§ 1. Ustala siê dla gminnego 
sk³adowiska odpadów w Ko-
sorowicach termin zamkniêcia 
i zakoñczenia  przyjmowania 
odpadów na dzieñ 01.01.2010 
rok. 
§ 2. 1. (…) 2. W okresie 
rekultywacji dopuszcza siê 
umieszczanie na sk³adowisku 
odpadów (w tym gruz, ziemia, 
piasek), które mog¹ byæ 
wykorzystane na budowê war-
stwy przykrywaj¹cej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyc. z Uch. nr XXXIV/251/ 
09 RG Tarnów Op. z dnia 
29.10.2009 r. w spr. przyst. 
do projektu „Opolska eSzko-
³a, szko³¹ ku przysz³oœci”. 
1.Wyra¿a zgodê na przyst¹-
pienie i udzia³ Gminy Tarnów 
Op. w realizacji projektu z za-
kresu spo³eczeñstwa informa-
tycznego w woj. opolskim pod 
nazw¹ „Opolska eSzko³a, 
szko³¹ ku przysz³oœci”. 
2.Gmina Tarnów Op. w ra-
mach projektu zobowi¹zuje siê 
do zabezpieczenia œrodków fi-
nansowych na wk³ad w³asny w 
wysokoœci 15% wartoœci wy-
datków kwalifikowanych tj. 75 
tys.z³. ³¹cznie na ka¿d¹ szko³ê 
zakwalifikowan¹ do projektu 
na lata 2010-2011, oraz za-
bezpieczenia œrodków finanso-
wych na wydatki niekwali-
fikowane w wysokoœci 1% 
wartoœci projektu na ka¿d¹ 
szko³ê zakwalifikowan¹ do 
projektu tj. 5 tys. z³ ³¹cznie na 
ka¿d¹ szko³ê  zakwalifikowan¹ 
do projektu na lata 2010-2011. 


