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Z sesji Rady Gminy… 
 
W zimie odby³y siê trzy sesje 
Rady Gminy Tarnów Opolski 
– 16 grudnia, 21 grudnia oraz 
1 lutego.  
16 grudnia 2009 sesja RG 
up³ynê³a bardzo spokojnie i 
skupi³a siê  g³ównie wokó³ 
uchwa³y bud¿etowej, ponie-
wa¿ jedyne projekty uchwa³ 
podejmowane tego dnia doty-
czy³y zmian uchwa³y bud¿e-
towej na rok 2009. Projekty 
uchwa³ zawiera³y uchylenie 
za³¹cznika nr 7 uchwalonego 
na poprzedniej sesji, okreœla-
j¹cego planu przychodów i 
wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej. Drugi 
projekt dotyczy³ zaœ zmiany 
uchwa³y bud¿etowej na rok 
2009 i zawiera ujêcie kwoty 
600 tys. z³ w zadaniach in-
westycyjnych. Podczas spra-
wozdania Wójta ze swojej 
dzia³alnoœci w okresie miêdzy 
sesjami nawi¹za³a siê dyskusja 
dotycz¹ca dalszej rozbudowy 
kanalizacji.  
21 grudnia 2009 odby³a siê 
kolejna sesja RG. Mimo 
przedœwi¹tecznej atmosfery 
nie pró¿nowano i podjêto a¿ 
10 projektów uchwa³. Do naj-
wa¿niejszych nale¿a³a uchwa³a 
w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodê, oraz uchwa³a w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Tarnów Opolski. 
Kolejne spotkanie RG odby³o 
siê 1 lutego 2010. Na sesji od-
czytano korespondencje nades-
³ane do Rady Gminy. W jednej 
z nich by³o uzasadnienie s¹-
dowej decyzji o uchyleniu 
skargi  wojewody dotycz¹cej 
uchwa³y o ustaleniu ekwiwa-
lentu dla stra¿aków. W ko-
lejnej korespondencji odczy-
tano stwierdzenie niewa¿noœci 
uchwa³y w czêœci dotycz¹cej 
zagospodarowania przestrzen-
nego jednego z punktów w 
miejscowoœci Tarnów Opolski. 
Oprócz podejmowania zapla-
nowanych uchwa³ dotycz¹cych 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2010 oraz emisji obli-
gacji komunalnych wystoso-
wano kilka wniosków dotycz¹-
cych m.in. wyjaœnienia ró¿nic 
w utrzymaniu zimowym drogi 
miêdzy Miedzian¹ a Przywo-
rami, wyremontowania ulicy 

Zielonej w Tarnowie Opol-
skim od skrzy¿owania z ul. 
Now¹ do Osiedla Zak³ado-
wego oraz wyremontowania 
nawierzchni parkingu w Wali-
drogach. 
 
                  Na sesjach podjêto 
nastêpuj¹ce uchwa³y: 
 
16 grudnia  2009r. 
 
-XXXVI-259-09 w spr. zmia-
ny uchwa³y bud¿etowej na 
rok 2009 
-XXXVI-260-09 w spr. zmia-
ny uchwa³y bud¿etowej na 
rok 2009 
 
21grudnia  2009r. 
 
-XXXVII-261-09 w sprawie 
uchwalenia bud¿etu gminy 
na rok 2010 
-XXXVII-262-09 w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrze-
nnego wsi Tarnów Opolski 
-XXXVII-263-09 plan tere-
nów kruszywa w Przywo-
rach 
-XXXVII-264-09 w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przest-
rzennego terenu górniczego 
Góra¿d¿e II 
-XXXVII-265-09 w spr. wy-
ra¿enia zgody na zbycie 
nieruchomoœci w Kosorowi-
cach 
-XXXVII-266-09 w spr. wy-
ra¿enia zgody na nabycie 
prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntu 
-XXXVII-267-09 w sprawie 
przyjêcia Programu wspó³-
pracy Gminy z organizac-
jami pozarz¹dowymi 
-XXXVII-268-09 w sprawie 
zatwierdzenia Taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodê 
-XXXVII-269-09 w sprawie 
rozwi¹zania Miêdzygminne-
go Zwi¹zku Trias Opolski 
-XXXVII-270-09 w sprawie 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2009  
 
1  lutego 2010r. 
 
-XXXVIII-271-10 w sprawie 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2010 
-XXXVIII-272-10 w sprawie 
emisji obligacji komunal-
nych. 
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W wyniku reformy 

samorz¹dowej w 1998 r., sieæ 
dróg na terenie gminy zosta³a 
podzielona w nastêpuj¹cy Spo-
sób : 
1. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Od-
dzia³ w Opolu, ul. Krzano-
wicka 2, 46-020 Czarnow¹sy, 
odpowiedzialna za  Drogê 
Krajow¹ nr 94 odc. Opole – 
Strzelce Op. przebiegaj¹ca 
przez miejscowoœci Nak³o -  
ul. Strzelecka, Walidrogi- ul. 
Opolska. 
tel. 077/ 469-14-49 
      077/ 469-11-01 
2. Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich w Opolu Oddzia³ Tere-
nowy w G³ubczycach, ul. Koœ-
ciuszki 8, 48-100 G³ubczyce, 
odpowiedzialny za  drogê na 
trasie K¹ty Op. – Przywory 
ul. Krapkowicka  
tel.077/ 485-30-81  
     077/ 485-30-82 
3. Zarz¹d Dróg Powiatowych 
z siedzib¹ w Opolu,  ul. Strze-
lców Bytomskich 7. 
tel.077/441-40-69  
fax.077 /441-40-71 
Obw. Drogowy Chrz¹stowice  
tel.077/ 421-96-84 
tel. kom.  605-424-010 
 
          Starostwo Powiatowe 
w Opolu ul. Piastowska 14 
odpowiada za nastêpuj¹ce dro-
gi powiatowe w gminie Tar-
nów Opolski (mapka str.8):   
 

m. K¹ty Opolskie 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1716 Koœcielna, Odrzañska 

1768 Szeroka 

 

m. Kosorowice 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1712 Opolska, Tarnowska 

1829 Œw. Jacka 

 
 

m. Miedziana 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1712 Wiejska 

m. Nak³o 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1749 Raszowska 

1750 Tarnowska 

 

m. Przywory 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1712 Zawadzkiego 

 

m. Raszowa 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1712 Ozimska 

1748 Cygana 

1749 Nakielska 

1764 Mickiewicza 

 

m. Tarnów Opolski 

Nr 
drogi Nazwa ulicy 

1712 
Klimasa (od 1767), 
Dworcowa (do 1767) 

1767 Powstañców Œl. 

1750 Nakielska 

 

m. Walidrogi 

Nr drogi Nazwa ulicy 

1751 D¹browicka 

Skargi dotycz¹ce dróg mo¿-
na zg³aszaæ pisemnie na wy-
¿ej podany adres lub prze-
kazaæ drog¹ elektroniczn¹: 

zdpopole@wp.pl 
   

Gmina Tarnów Op. 
wspó³pracuje z  zarz¹dcami 
dróg w zakresie realizacji 
wniosków mieszkañców doty-
cz¹cych remontu dróg,  w³aœ-
ciwego utrzymania poboczy, 
dokonywania pielêgnacji 
drzew i krzewów oraz zimo-
wego utrzymania, zg³asza rów-
nie¿ w³asne inicjatywy i wnio-
ski. W celu poprawy wspó³-
pracy w gminie organizowane 
s¹ coroczne spotkania w 
których uczestnicz¹: Wójt, Ra-
dni, so³tysi oraz przedstawi-
ciele Zarz¹du Dróg Powiato-
wych. Ponadto w listopadzie 
2009r., dodatkowo uczestnika-
mi spotkania  byli przedsta-
wiciele firm Lhoist Opolwap 
S.A. w Tarnowie Op., Przed-
siêbiorstwa  Labtar oraz Wice-
starosta Opolski Pan Krzysztof 
Wysdak. Rozmowy mia³y na 
celu znalezienie rozwi¹zania 
dot. poprawy bezpieczeñstwa 
na drogach powiatowych oraz 
stanu technicznego tych dróg. 
................................cd na str.3 


