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Zielone światło  
dla budowy kanalizacji 

 
Dużo w ostatnim czasie 

mówiono o kontynuowaniu 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w naszej gminie. Mieszkańcy 
zaniepokojeni byli jednak tym, 
że nic nie widać by coś w tym 
kierunku się działo. Było to 
jednak tylko pozorne odczucie, 
ponieważ w Urzędzie Gminy 
trwały zaawansowane prace 
nad projektami  umożliwiają-
cymi pozyskanie dotacji na 
skanalizowanie gminy. 

Jeszcze w tym roku na 
terenie gminy ruszy budowa 
kolejnych odcinków kanalizac-
ji. W sumie będzie to 35 
kilometrów sieci kanalizacyj-
nej w miejscowościach Tar-
nów Opolski oraz Miedziana. 

W ramach budowy prze-
prowadzona będzie również 
modernizacja oczyszczalni w 
Kosorowicach. Ten nagły pos-
tęp prac zawdzięczamy temu, 
że 23 września  Opolska Spół-
ka Wodociągi i Kanalizacja 
podpisała umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotyczącej finansowa-
nia inwestycji.  Głównym Ce-
lem przedsięwzięcia jest och-
rona zbiornika podziemnego 
GZWP 333 - najważniejszego 
źródła wody pitnej dla Opol-
szczyzny, który znajduje się 
pod całym obszarem naszego 
powiatu.  

Ktoś zapyta dlaczego do-
piero teraz ruszają prace, 
mimo że mówiło się o tym od 
dawna. Prawda jest taka,  że 
projekt był wielokrotnie oce-
niany oraz modyfikowany, tak 
aby został zaakceptowany a 
tym samym uzyskał dofinan-
sowanie. W sumie czekamy 
jeszcze na ostateczne zatwier-
dzenie projektu przez odpo-
wiedni organ w Uni Euro-
pejskiej. Powinna to być już 
tylko formalność – mówi Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoń – ale 
kropka nad „i” jest niezbędna. 
Ważnym punktem była podpi-
sana właśnie umowa, tak więc 
można powiedzieć, że prace 
niebawem ruszą. W 2014 po 
zakończeniu inwestycji nasza 
gmina będzie skanalizowana w 
78%. 

Sesje Rady Gminy 
 
W okresie letnim odbyły się 
dwie Sesje Rady Gminy.  

Pierwsze spotkanie Rady 
Gminy odbyło się dnia 28.06. 
2010r.  

Przewodniczący Rady 
Gminy przedstawił korespon-
dencje, które wpłynęły w 
okresie międzysesyjnym. Nas-
tępnie Wójt przedstawił swoją 
działalność w okresie od ostat-
niej sesji. Odbyło się: 
- spotkanie w Kosorowicach z 
udziałem przedstawicieli 
„Opolwapu” i mieszkańców. 
Tematem było nadmierne 
pompowanie wód kopalnia-
nych, co powoduje zalewanie 
pól i podtapianie budynków. 
Przedstawiono istniejącą sy-
tuację: zakład walczy o 
utrzymanie poziomu wody 
(jest zalewany od strony Św. 
Anny). Zobowiązania się do 
budowy równoległego kolek-
tora o większej średnicy. W 
Kosorowicach stale prowa-
dzone są akcje odpompowy-
wania. Strażacy pompują wodę 
na koszt „Opolwapu”, który 
poniesie także koszty odszko-
dowań za poniesione przez 
rolników straty. Koszt budowy 
nowego kolektora oszacowano 
na ok. 4 mln zł.; 
- posiedzenie Obwodowych 
Komisji Wyborczych powoła-
nych do przeprowadzenia 
Wyborów Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Obowiąz-
kiem Wójta Gminy jest zwo-
łanie pierwszego posiedzenia 
Komisji.; 
- spotkanie w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środo-
wiska; 
- posiedzenie Rady Proble-
mowej Krainy Św.Anny. 
Wszystkie projekty z naszej 
gminy (razem 10) zostały 
pozytywnie zweryfikowane: 
I. W ramach działania 4.1/413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju – Małe Projekty: 
(Tytuł projektu – Wniosko-
dawca – wysokość dofinanso-
wania) 
1.”Żniwniok 2010” – Trady-
cyjne święto całej gminy  - 
Gmina Tarnów Opolski - 
22335,78 zł; 
2.W drodze na Górę Św. An-
ny. Rekreacja i wypoczynek 
na szlaku turystycznym i piel-

grzymkowym – Tomasz Rega 
Sołtys Kosorowic – 9758 zł; 
3.”Chcemy grać jak Boniek 
ale mieszkać na wsi” – Gmin-
ne Zrzeszenie LZS Tarnów 
Op. – 23294,32 zł; 
4.Budowa przyłącza wodocią-
gowego do boiska sportowego 
w Raszowej – Gmina Tarnów 
Opolski – 8831,59 zł; 
5.”Razem tu i tam – Wczoraj i 
Dziś” Festyn Gminny – GOK 
Tarnów Op. – 25000zł; 
6.”Moja kraina – Moje Miejs-
ce” – GOK Tarnów Op. – 
18767 zł; 
7.”Odległość a jednak jed-
ność” – Obchody poświęcenia 
kościoła w Nakle – Stowarzy-
szenie Przyjaciół Nakła – 
23988,29 zł 
II. W ramach działania 4.1/413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju – Odnowa i Rozwój 
Wsi: 
1.Integracyjna pracownia cera-
miczna – GOK Tarnów Op. – 
57385 zł; 
2.Zagospodarowanie wokół 
budynku wielofunkcyjnego w 
Kosorowicach – Gmina Tar-
nów Op. – 159935 zł; 
3.Remont dachu Kościoła p.w. 
Św. Marcina w Tarnowie Op. 
– Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. Św. Marcina w Tarnowie 
Op. – 300000 zł; 
- spotkanie z młodzieżą gim-
nazjalną i uczniami szkół pod-
stawowych, którzy osiągnęli 
wysokie lokaty w konkursach i 
olimpiadach szkolnych.; 
-  spotkanie z Prezesem Spół-
dzielni Surowców Mineral-
nych w Przyworach. Rozmawa 
dotyczyła współfinansowania 
remontu ul. Odrzańskiej. Dofi-
nansowanie ze strony Spół-
dzielni – 20 tys zł.; 
Wójt rozmawiał z Panem Za-
potocznym w sprawie przeka-
zania na rzecz POLBAU w 
Przyworach rowu. Na ostatniej 
sesji Rada Gminy oddaliła 
projekt uchwały w tej sprawie.  
        Pytania do Wójta Gminy 
zgłosili: 
Radny Jan Dambon zapytał jak 
przedstawia się sytuacja prze-
kazania oczyszczalni ścieków. 
Wójt odpowiedział, że jest 
jeszcze na to pół roku. W tej 
chwili zlecona jest wycena 
oczyszczalni. Temat jest dosyć 
skomplikowany, bo jeżeli 
wycena będzie bardzo wysoka 
może się okazać, że może to 

mieć wpływ na wysokość ta-
ryf. Za nisko też nie może być 
wyceniona, bo zmniejszą się 
nasze udziały. 
Radny Krystian Cichos zapy-
tał, jak wygląda sprawa kana-
lizacji? Wójt odpowiedział, że 
Komisja Jaspers miała 60 dni 
na ocenę projektu. Termin ten 
dawno minął. 

Kolejnym punktem sesji 
było podejmowanie projektów 
uchwał. Podjęto następujące 
uchwały: 
Nr XLII/301/10 w sprawie  
upoważnienia do zawarcia 
umowy dotacji.  
Nr XLII/302/10 w sprawie 
zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budże-
tu Gminy Tarnów Opolski 
oraz informacji o kształto-
waniu się wieloletniej prog-
nozy finansowej za pierwsze 
półrocze. Informacji na temat 
projektu uchwały udzieliła 
Skarbnik Gminy p. Elżbieta 
Daszko, oznajmując, że z 
dniem 1 stycznia 2010r. wesz-
ły w życie nowe przepisy usta-
wy o finansach publicznych. 
Projekt uchwały zawiera dos-
tosowanie przepisów gmin-
nych do ustawy.  
Nr XLII/302/10 w sprawie 
zatwierdzenia „Planu odno-
wy miejscowości Tarnów 
Opolski na lata 2007–2013”.  
Nr XLII/304/10 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej.  
(Pełny tekst uchwał na stronie 
bip.tarnowopolski.pl) 

W końcowej części sesji 
było miejsce na wolne głosy  
i komunikaty. 
Wśród wielu głosów radny 
Krzysztof Halupczok stwier-
dził, że jest problem z drogą w 
Kosorowicach, z której ko-
rzysta firma p. Grabowskiego. 
Firma zobowiązała się, że do 
końca kwietnia drogę naprawi. 
Tymczasem droga dalej jest 
nie przejezdna. Są tam tak 
duże koleiny, że ciężko prze-
jechać ciągnikiem.  
                  Kolejna Sesja Rady 
Gminy Nr XLIII odbyła się 
dnia 30 sierpnia 2010r. Była to 
sesja nadzwyczajna, podczas 
której podjęto tylko jedną 
uchwałę, w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej. Uchwała 
wprowadza zmiany w uchwale 
budżetowej Nr XXXVII/261/ 
09 Rady Gminy Tarnów Opol-
ski z dnia 21 grudnia 2009 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2010. 
 


