
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z sesji RG 
 
Pierwsza sesja Rady 

Gminy VI kadencji odbyła się 
2 grudnia w Sali OSP w Tar-
nowie Op. Stawili się prawie 
wszyscy radni. Nie przybyła 
jedynie Pani Elżbieta Florczak. 
W sesji udział wzięli również 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoń, 
sekretarz Bernard Friedla, 
radca prawny Bogdan Dziad-
kiewicz oraz Paweł Kampa 
Przewodniczący Gminnej Ko-
misji Wyborczej. Przed doko-
naniem otwarcia sesji Prze-
wodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej wręczył  radnym 
zaświadczenia stwierdzające 
ich wybór w wyborach, które 
odbyły się 21 listopada 2010 r. 
Otwarcia pierwszej sesji VI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kadencji dokonał najstarszy 
wiekiem, radny Franciszek 
Michala. Następnie przystą-
piono do ślubowania. 

Na słowa roty  „Wier-
ny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mie-
szkańców” wyczytana osoba 
powstała i potwierdziła wolę 
złożenia ślubowania słowem 
„Ślubuję”. Po złożeniu ślubo-
wania przez wszystkich obec-
nych na sesji radnych, radny 
Franciszek Michala stwierdził, 
że objęli oni mandat radnego 
Rady Gminy Tarnów Opolski. 
Następnie przystąpiono do ko-
lejnych punktów porządku 

obrad. W pierwszej kolejności 
wybrano Przewodniczącego 
Rady Gminy. Kandydatura 
Rudolfa Urbana została za-
twierdzona jednogłośnie. No-
wo wybrany Przewodniczący 
podziękował za zaufanie i 
przejął dalsze prowadzenie 
obrad. Kolejnie dokonano 
wyboru wice przewodniczące-
go Rady Gminy. Kandydatura 
Alfreda Kobieni została 
zatwierdzona jednogłośnie.  
Przewodniczącymi stałych ko-
misji RG zostali:  
Jan Czech - Komisja Spo-
łeczno-Gospodarcza, Gospo-
darki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Krzysztof Halupczok - 
Komisja Rolnictwa, Gospodar-
ki Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska, 
Zygmunt Pietruszka – Ko-
misja Oświaty, Kultury i 
Sportu, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Rodziny i Jej 
Problemów  
Szymon Dyga -  Komisja Re-
wizyjna. 

Skład Rady Gminy 
VI kadencji: 

Rudolf Urban,  Kobienia 
Alfred, Bartylla Patrycja, 
Czech Jan, Dyga Szymon, 

Florczak Elżbieta, 
Halupczok Krzysztof, Kalla 
Rajmund, Klama Andrzej, 
Michala Franciszek, Okos 

Teodor, Patoła Anna, 
Piechówka Bożena, 

Pietruszka Zygmunt Stefan, 
Smaroń Michał. 

 
W kolejnych numerach 

Gazety Gminnej przedstawiać 
będziemy sylwetki radnych.  
W tym wydaniu prezentujemy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrycja Bartylla. Wiek: Lat 
28. Pochodzi z Tarnowa 
Opolskiego, obecnie mieszka 

w Przyworach.  Mężatka, mat-
ka. Wykształcenie wyższe 
ekonomiczne, specjalista pra-
wa podatkowego.   
Czy miała Pani już wcześniej 
do czynienia z podobną fun-
kcją jak zasiadanie w Radzie 
Gminy. Czy ma Pani jakieś 
obawy z tym związane? Czy 
sprawdzi się Pani w tej 
nowej roli? 
Może nie byłam nigdy blisko 
spraw administracyjnych na 
poziomie gminy, ale nie są mi 
one obce. Z racji mojego 
wykształcenia znam duży zak-
res procedur prawnych, któ-
rym instytucja Rady Gminy 
podlega. Nie boję się więc, że 
nie odnajdę się w tych nowych 
realiach, co zresztą już udo-
wodniłam na sesjach, które się 
odbyły. Brałam w nich czynny 
udział, zabierając głos w istot-
nych sprawach, dając przy-
kład, że  nie można mieć kom-
pleksów jako nowy radny. 
Jak zareagowała Pani na 
wiadomość o otrzymaniu 
mandatu radnego? 
Było to dla mnie bardzo miłe 
zaskoczenie. Cieszy mnie to, 
że dostałam taki kredyt 
zaufania, tym bardziej, że w 
Przyworach mieszkam dopiero 
od 9 lat. Widocznie dałam się 
poznać z jak najlepszej strony, 
i mieszkańcy chcieli bym to 
m.in. ja reprezentowała ich 
interesy na forum Rady Gmi-
ny. Czuję się oczywiście zobo-
wiązana do realizacji moich 
wyborczych celów, które zło-
żyłam mieszkańcom Przywór. 
Wśród nich była m.in. moder-
nizacja Wiejskiego Domu Kul-
tury, budowa sali gimnasty-
cznej, oraz poprawa świadczeń 
opieki zdrowotnej.  
W jaki sposób chce Pani 
wykorzystać swoje dotych-
czassowe doświadczenie peł-
niąc obowiązki radnego? 
Posiadam dużą wiedzę z zak-
resu prawa podatkowego, dla-
tego będę mogła wiele wnieść 
podczas dyskusji nad pro-
jektami uchwał dotyczących 
podatków, jak i odnieść się do 
niuansów prawnych regulują-
cych podatki. Napewno będę 
patrzyła na sprawy naszej gmi-
ny przez pryzmat zarządzania 
przedsiębiorstwem, ponieważ 
jestem zwolennikiem mena- 
dżerskiego systemu zarządza- 
                                 cd na str.3 
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13 grudnia br. pod-
czas drugiej sesji VI kadencji 
Rady Gminy Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej 
Paweł Kampa wręczył Panu 
Krzysztofowi Mutz zaświad-
czenie stwierdzające jego 
wybór na Wójta Gminy Tar-
nów Opolski. W obecności 
radnych i gości elekt złożył 
ślubowanie: „Obejmując urząd 
Wójta Gminy, ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra Pu-
blicznego i pomyślności mie-
szkańców gminy” – Tak mi 
dopomóż Bóg. 

W swoim expose nowo 
wybrany Wójt podziękował 
wyborcom za okazane zaufa-
nie. Przyjaciołom, koleżankom 
i kolegom, za wsparcie kan-
dydatury i aktywne włączenie 
się w przebieg kampanii wy-
borczej. W dalszej części wys-
tąpienia zwrócił się z apelem 
do całej nowo wybranej  Rady 

Gminy, by dołożyli wszelkich 
starań, aby obecna kadencja 
była nacechowana wieloma 
cennymi pomysłami oraz cięż-
ką pracą na rzecz mieszkań-
ców. Zwrócił się do radnych 
by wzajemnie, niezależnie od 
sytuacji, które w trakcie bieżą-
cej kadencji nastąpią, trakto-
wali siebie z szacunkiem i 
poszanowaniem. Pełen nadziei 
stwierdził iż nowo wybrana  
rada, chociaż złożona z róż-
nych ugrupowań będzie jedno-
litym homogennym gremium, 
które za cel będzie stawiać 
tylko i wyłącznie dobro gminy 
i ich mieszkańców. Obiecał, iż 
w każdej sytuacji jest do ich 
dyspozycji i w miarę swoich 
kompetencji mogą liczyć na 
jego wsparcie. 

Na koniec wypowiedzi 
Wójt zaapelował do wszyst-
kich obecnych, aby: „zapał 
nas nie opuszczał, a postawio-
ne cele postaramy się wspólnie 
w pełni zrealizować”. 

Zaprzysiężenie


