
Protokół Nr XX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r.  

 

 

A 100409,410,411, 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1600 do 

godz.2030. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  14 radnych.  

Pan Jacek Sulikowski zrezygnował z funkcji radnego postanowienie Komisarza Wyborczego o 

wygaśnięciu mandatu. 

Na wstępie  Pan Michał Luty poinformował, że przed Urzędem Gminy stoi nowo zakupiony 

samochód strażacki, zaprosił wszystkich do oglądania samochodu. Zaznaczył, że jest to auto, 

którego się nie powstydzą, na pewno będą z niego korzystać oby tylko jak najrzadziej. Następnie 

podziękował Radzie Gminy i Panu Wójtowi za pomoc w zakupie samochodu.  

Poinformował też o organizowanym dniu I pomocy w TOK. Zaprosił wszystkich na te pokazy.  

Następnie Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Sekretarza 

Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych a dzisiaj szczególnie nowego 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pana Jacka 

Sulikowskiego, kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów, Panią 

Marię Jańczuk – Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Niemodlinie,  Pana Tadeusza 

Żukowskiego – Wiceprezesa  Stowarzyszenia i pozostałych członków Stowarzyszenia przybyłych 

na Sesję, oraz  mieszkańców Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami 

na Sesje w dniu 30 marca. . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska w imieniu Pana Wójta  zgłosiła wniosek o zmianę porządku 

obrad dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice  na 2016 r.  Zaznaczyła, że zmiany zawarte w projekcie 

omówione zostały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że uzasadnienie zostało przedstawione w poniedziałek 

na posiedzeniu Komisji i poddał wniosek pod głosowanie. 

Za przyjęciem wniosku  głosowało 14 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy także zgłosił dwa wnioski o zmianę porządku obrad: 

1. zmianę kolejności  punktów w ten sposób aby punkt  14 dotyczący informacji  o działalności 

Orlika, przenieść do punktu 6. 

2. zmianę kolejności  punktów w ten sposób aby punkt  10 dotyczący sprawozdania z realizacji  

Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

narkomanii za 2015 r. przenieść do punktu 7 porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie wniosek 1. o zmianę kolejności  punktów w 

ten sposób aby punkt  14 dotyczący informacji  o działalności Orlika, przenieść do punktu 6. 

Za przyjęciem wniosku  głosowało 14 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek 2. o zmianę kolejności  punktów w ten sposób aby punkt  

10 dotyczący sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za 2015 r. przenieść do punktu 7 

porządku obrad.  

Za przyjęciem wniosku  głosowało 14 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 
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   3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 3 marca 2016r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 29 lutego  

      2016 r.  

  5. Przedstawienie Stowarzyszenia  Uniwersytetu III Wieku 

  6. Informacja o działalności Orlika 

  7. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za 2015r. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania doraźnej komisji  

      Rady Gminy  

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego   Rady Gminy 

      Tułowice,  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego   Rady Gminy Tułowice,  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

      i osobowego Komisji Społecznej, 

13. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2015r.  

14. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok z realizacji Gminnego Programu  

      Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 

15. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2016 

16. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartał 2016 r.  

17. Informacja z  działalności Komisji Rady za I kwartał 2016 r. 

18. Informacji o raporcie monitoringowy o stanie realizacji strategia rozwoju Gminy  

      Tułowice 

19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

21. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad. 

Radni zmieniony porządek obrad przyjęli jednogłośnie ( 14 głosów za). 

Ad.  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych zgodnie 

ze Statutem. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady 

Gminy głosowało 14 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016 r.  

 Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  zgodnie 

ze statutem. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016r.   głosowało 14 radnych. Protokół  został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5. Przedstawienie Stowarzyszenia  Uniwersytetu III Wieku 

Pani Maria Jańczuk – Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Niemodlinie 

poinformowała, że w marcu odwiedzili Pana Wójta  i złożyli swoją ofertę. Pan Wójt był tak 

uprzejmy, że zaprosił  ich na posiedzenie Rady Gminy aby  zapoznać radnych z działalnością 

Stowarzyszenia. 

Następnie poinformowała, że  w lutym 2013 r. zostało powołane Stowarzyszenie Niemodlińskie – 

Uniwersytet III Wieku. Mija już trzeci rok działalności Stowarzyszenia. Terenem działalności 

Stowarzyszenia jest miasto Niemodlin, teren Gminy Niemodlin i Gmina Tułowice. Taki obszar 

działania Stowarzyszenia jest określony w Statucie Stowarzyszenia. Liczba członków  
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Stowarzyszenia jest zmienna jako, ze ludzie nie są stali i różne rzeczy się zdarzają , aktualnie stan 

członków liczy 115 osób.  Jeśli chodzi o udział w tej liczbie społeczności Tułowickiej to w tej 

chwili jest z terenu Gminy Tułowice 16 członków. Zaznaczyła, ze jest to grupa bardzo aktywna i 

bardzo się z niej cieszą.  

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku jest placówka dydaktyczną przeznaczona dla osób 55+, jej 

celem jest przede wszystkim podniesienie jakości życia seniorów poprzez edukację, rozwój 

zainteresowań, aktywność społeczną jak też udział w różnych zajęciach prowadzących do integracji 

międzypokoleniowej. Zaznaczyła, ze do Stowarzyszenia przyjmują chętnie wszystkich tych, którzy 

są zainteresowani taka działalnością  ale najbardziej zależy im na ludziach, którzy są aktywni, są 

zainteresowani programem, biorą udział w tworzeniu tego programu, przyczyniają się do 

wypracowania jakiegoś stylu pracy tej placówki, tak, żeby zdobywała ona jakiś prestiż  lokalny i 

nie tylko. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

- zwiększenie i zachowanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności  członków,  

- wprowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki, 

- wyzwalanie aktywności społecznej osób starszych, 

- promocja zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia, 

- upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki,  

- kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu  

   społecznemu, 

- integracja międzypokoleniowa. 

Te cele statutowe  realizują poprzez organizowanie zajęć o  charakterze  edukacyjnym, to są 

wykłady, warsztaty, prelekcje, spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie dla całego gremium 

członków. Są to zajęcia o charakterze kulturalnym a więc udział w koncertach,  wystawach, 

spektaklach teatralnych, muzycznych i imprezach integracyjnych. Prowadza zajęcia o charakterze 

prozdrowotnym, maja gimnastykę, jogę, korzystają z pływalni w Tułowicach, prowadzą zajęcia na 

hali sportowej. Stwierdziła, że to wszystko ma służyć dobrej formie ich zdrowia.  

Są też zajęcia o charakterze turystycznym, krajoznawczym a więc wycieczki, pikniki, marsze, 

spotkania w przyrodzie itp. 

Prowadzone są także zajęcia o charakterze patriotyzmu lokalnego, chcą promować osiągnięcia ludzi 

i ważne dokonania, które się odbywają w ich najbliższym terenie. 

Maja także lektoraty , kursy komputerowe itp.  

Następnie  Pani Prezes Stowarzyszenia przedstawiła tygodniowy rozkład zajęć, stwierdziła, że ten 

rozkład jest bardzo podobny do rozkładu lekcji ucznia: 

- w poniedziałek mają informatykę – wykłady, 

- we wtorek język angielski, gimnastyka i chór, 

- w środę jest pływalnia w Tułowicach i zajęcia teatralne,  

- w czwartek jest grupa brydżowa, język niemiecki i drugie zajęcia z gimnastyki, 

-w piątek zajęcia sportowe na hali sportowej i joga. 

Pani Prezes poinformowała, ze aby to wszystko co przedstawiła zorganizować potrzebują  

określonych finansów. Środki na ten cel uzyskują z dofinansowania z Urzędu Miasta i Gminy 

Niemodlin w kwocie 10 tys. zł. , które mogą przeznaczyć jedynie na działalność edukacyjną czyli 

na opłatę wszystkich instruktorów, którzy prowadzą zajęcia. Zaznaczyła, ze aby  otrzymać takie 

dofinansowanie to piszą odpowiedni program do konkursu i jeżeli program jest wystarczająco 

dobry to te pieniądze otrzymują.   

Drugą pulę  środków stanowią  składki członkowskie. Każdy członek Uniwersytetu opłaca składki, 

zaczynali od składki miesięcznej  w kwocie 5 zł, potem przeszli na składkę w wysokości 8 zł. a od 

lipca tego roku, za zgoda członków Stowarzyszenia podnoszą składkę do kwoty 10 zł. miesięcznie. 
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Zaznaczyła, że taka szeroka działalność jaką prowadzą  często jest troszeczkę ograniczana przez 

możliwości finansowe, a chcieliby aby seniorzy w ramach dobrej polityki senioralnej jeśli tylko są 

zainteresowani mogli korzystać z działalności Uniwersytetu dlatego też zwrócili się z prośbą o 

udział finansowy Gminy Tułowice w omawianych przedsięwzięciach. Zaznaczyła, ze sa to dość 

powszechne przedsięwzięcia w Polsce, Uniwersytety III Wieku liczą sobie już 40 lat tradycji w 

Polsce, ostatnio masowo się rozwijają, polityka senioralna też jest podnoszona z uwagi na to, ze 

społeczeństwo się starzeje. Stwierdziła, że każdy myśląc o swojej  perspektywie pewnie nie 

chciałby myśleć o jakiejś marginalizacji znaczenia człowieka w starszym wieku. Trzeba temu 

przeciwdziałać, trzeba się aktywizować aby rozwinąć jeszcze to, na co nie było czasu w okresie 

pracy w właśnie po to działają.  

Następnie  Pani Prezes Stowarzyszenia poinformowała zebranych  działalności jaka była 

prowadzona w 2015 r. , jakie imprezy i wycieczki były organizowane. 

Pani Maria Jańczuk na zakończenie swojej wypowiedzi jeszcze raz zwróciła się do Rady Gminy i 

Pana Wójta o wsparcie  finansowe Stowarzyszenia.  

Pan Wójt Andrzej Wesołowski poinformował, że rzeczywiście spotkał się wcześniej z 

przedstawicielami Stowarzyszenia i słuchał tych wszystkich informacji z wielkim optymizmem, bo 

faktycznie ludzie się zastanawiają co będą robić jak przejdą na emeryturę, a z tych informacji 

wynika, że można bardzo aktywnie żyć. 

Zaznaczył, że  miał przyjemność być na sztuce „Moralność Pani Dulskiej”, która była grana przez 

członków Uniwersytetu w Niemodlinie, zaznaczył, że prawie połowa grających w sztuce to byli 

mieszkańcy Tułowic. Zaznaczył, że nie widzi przeszkody aby Stowarzyszenie wystąpiło z 

wnioskiem o środki na II półrocze z puli przeznaczonej na sport. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik  poinformowała, ze miała przyjemność być na zebraniu 

organizacyjno - założycielskim tego Stowarzyszenia i to właśnie miedzy innymi z jej inicjatywy 

został wpisany w Statut Stowarzyszenia zapis, ze Uniwersytet będzie działał także na terenie 

Gmin7y Tułowice. Dlatego tez serdecznie zaprosiła członków Stowarzyszenia do działalności na 

terenie Gminy Tułowice. Ze sprawozdania wynika, że działalność Stowarzyszenia na terenie naszej 

Gminy ogranicza się jedynie do zajęć na basenie. W Tułowicach istnieje Dom Kultury i jest 

możliwość organizowania zajęć w Domu Kultury. Zaznaczyła, że jej osobiście nie udało się założyć 

takiego Uniwersytetu III wieku w Tułowicach  ale serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia do 

brania udziału w imprezach  organizowanych przez TOK. Zaznaczyła też, że pracownicy TOK 

mają różne umiejętności, które chętnie przekażą członkom Stowarzyszenia  w ramach 

organizowanych zajęć. Zaprosiła Stowarzyszenie do współpracy z Tułowickim Ośrodkiem Kultury. 

Członek Stowarzyszenia pani Teresa Kucharzak – Juszczyk poinformowała, że jest 

przedstawicielem członków Stowarzyszenia z Gminy Tułowice, zaznaczyła, ze ludziom w każdym 

wieku najbardziej brakuje kontaktów międzyludzkich, tych kontaktów społecznych. Ludzie 

spotykają się przeważnie pod sklepem, przy okazji robienia zakupów. Stwierdziła, ze nad małym 

dzieckiem pochyla się przeważnie mnóstwo ludzi a nad starszym już tylko ci, którzy muszą.  

Zaznaczyła, że nie widzi większego problemu aby ta działalność rozszerzyć poza jednym 

problemem a mianowicie dojazdów. Chętnie przyjadą seniorzy z uniwersytetu zamieszkali w 

Niemodlinie ale trzeba ich przywieźć. Zaznaczyła, ze w ostatnich dwóch latach w Tułowicach na 

emeryturę przeszła bardzo duża rzesza osób, bardzo stęsknionych za kontaktami, za spotkaniami. 

Problem jest jeden, nie są mobilni, nie prowadza samochodów lub nie mają samochodów. 

Zastanawiała się, czy raz na dwa tygodnie zorganizowanie przewozu tych osób do Niemodlina 

byłoby wielkim problemem. Następnie poruszyła sprawę pływalni, stwierdziła, ze wiele trudu 

kosztowało Panią Prezes to aby  członkowie Stowarzyszenia mogli korzystać z pływalni w 

dogodnych godzinach, zwróciła się do Pana Wójta z prośbą aby rozważył możliwość udostępnienia 

pływalni dla  seniorów z naszej Gminy, uważa, że nie są to duże pieniądze, wypożyczenie basenu 

na godzinę to koszt około 150 złotych. Przypomniała, że nie tak dawno była kampania wyborcza  w  
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której polityka senioralna była jednym  z punktów. Taka jest obecnie tendencja, to widać po 

dofinansowaniach z Unii Europejskiej, że na politykę senioralną  idą duże pieniądze i chcieliby też 

z tego korzystać. Zaznaczyła, że można bardzo dużo zrobić dla seniorów a seniorzy to bardzo 

wdzięczny materiał do działalności, bo doceni dobra wolę.  

Pani Prezes Stowarzyszenia zwróciła się do pani Dyrektor TOK twierdząc, że jej propozycja 

współpracy jest przez nich mile widziana ale trzeba się spotkać i domówić możliwości, bo do tej 

pory nie było takiej inicjatywy z żadnej ze stron.. 

Ad.6. Informacja o działalności Orlika 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Wiesław Duraj  przedstawił informacje z działalności Orlika za 

okres od października 2015 r. do końca marca 2016 r.   

Poinformował, że ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne w październiku obiekty 

sportowe odwiedziło czynnie 1780 osób, w listopadzie 2224 osoby, w grudniu 2370 osób, w 

styczniu 1690 osób, w lutym 1930 osób i w marcu1970 osób. 

Wyjaśnił skąd się biorą się takie cyfry i jak to jest obliczane.  Zaznaczył, że Orlik jest otwarty na 

okrągło, jedynie w święta jest nieczynny. Jeżeli Orlik jest czynny przez 30 dni, to wystarczy, że 

dziennie przyjdzie 50 osób, to już jest 1500 osób a przychodzi o wiele więcej osób. 

W miesiącach od listopada do lutego zorganizowano trzy turnieje piłkarskie dla dzieci z rocznika 

2003 i młodszych. Zorganizowano turnieje w czasie ferii szkolnych, były to turnieje w babingtona, 

w tenisa i w siatkę oraz typowy turniej piłkarski. W turniejach tych w czasie ferii wzięło udział 70 

osób.  

Pan Wiesław Duraj poinformował, że po rocznej przerwie wystartowali  z Ligą Halową piłkarską, 

startowało 10 zespołów, zespoły grały tylko w niedziele i odbyło się 90 meczów. Liga cieszyła się 

dużym wzięciem wśród kibiców, średnio ponad 100 osób przychodziło na mecze.  

Zaznaczył, że na Orliku są też prowadzone zajęcia  6 razy w tygodniu z dziećmi, są dwie grupy 

dzieci a zajęcia trwają od godziny 15 do 17. 

Pan Wiesław Duraj stwierdził, ze dobrodziejstwem tych naszych obiektów sportowych jest to, że 

dzieci i młodzież lgnie do nich i ćwiczy na Orliku a jeśli nawet pogoda  jest niesprzyjająca to mogą 

przenieść się na halę sportową.  

Na orliku i  w hali są prowadzone m.in. zajęcia : tenis stołowy, tenis ziemny, aerobik, ćwiczenia na 

przyrządach ustawionych na powietrzu, babington, koszykówka, piłka nożna. 

Podsumowując te 6 miesięcy, obiekty odwiedziło 10.198 osób w grupie wiekowej od 5 do 70 lat. 

Pan Wiesław Duraj poinformował, że w naszej Gminie mamy bardzo ładne obiekty sportowe i 

dostęp do nich mają wszyscy mieszkańcy, zaznaczył, ze nawet mieszkańcy Opola zazdroszczą nam 

takich obiektów. 

Ad. 7. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

        Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za 2015r. 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Danuta Wajdziak poinformowała, że szczegółowe sprawozdanie z 

realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania narkomanii za 2015r. przedłożyła radnym. Jeżeli są jednak wątpliwości czy 

pytania to chętnie na nie odpowie. 

Radni nie mieli pytań do Pani Danuty Wajdziak.  

Następnie Przewodniczący rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi Gminy Panu Puchale, który 

poinformował, że prosi  radnych o pomoc w rozwiązaniu dwóch spraw. Pierwsza sprawa to jest 

problem z dojazdem  na działkę i do posesji, tak ma zaznaczone na planie.. Poinformował, że nie 

może nigdy dojechać, bo sąsiad blokuje mu drogę w ten sposób, że cały czas stoją  tam dwa 

samochody. Musi chodzić i do Wójta i do wszystkich i  prosić aby sąsiad umożliwił mu przejazd 

przez te drogę.  Ostatnio słyszał, że sąsiad  zgłosił propozycję kupna tej drogi czym jest bardzo 

zaskoczony, bo to jest droga gminna i gdyby została sprzedana, to on nie miałby nawet jak dojść do 

swojej działki. . Zaznaczył, że nie zabrania z tej drogi korzystania nikomu bo to jest gminna droga 
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ale chciałby też  aby tak zrobić aby mógł swobodnie tą droga przejeżdżać do swojej działki. Ta 

sprawa trwa już od lat i nie wie dlaczego tego problemu nie można rozwiązać.  

Zaznaczył, że droga ta jest wąska bo na niej rośnie żywopłot, który zajmuje 1,5 metra drogi.  

Zaznaczył, ze nie pójdzie do sąsiada się prosić, bo to nie jest jego interes ale przychodzi do Gminy i 

Gmina powinna to rozwiązać.  

Drugim problemem jest to, że  pomiędzy godziną 6 a 8 rano ulica Kościuszki samochody jadące od 

strony Korfantowa przekraczają prędkość, jadą z dużą  prędkością i do tego jeszcze przekraczają 

środkowy pas jezdni. Uważa, że trzeba tam postawić jakąś kamerę i sprawdzić te wszystkie 

samochody jak oni jeżdżą. Rano strach jest wyjeżdżać na ta drogę rowerem, ludzie jeżdżą 

pochodnikach bo się boją wyjeżdżać na drogę.  

Pan Wójt   stwierdził, że problem zna, bo parę lat temu w poprzedniej kadencji Rady Pan Puchała 

był już na posiedzeniu Komisji i sprawę przedstawił. Zaznaczył, że wtedy zabrał głos w tej sprawie 

i myśli, że do tej pory się nic  nie zmieniło. Poinformował, ze droga do ZGKiM jak nie była 

wyasfaltowana to kiedyś tak nie wyglądała jak teraz. Drogą dojazdową do posesji Pana Puchały 

była ta droga z która teraz jest problem. Problem zrobił się wówczas, kiedy zmienili się właściciele 

posesji do której dojazd jest też tą drogą. Rozumie, ze ta sytuacja jest niekomfortowa dla pana 

Puchały a prawda jest tez to, że sąsiedzi wystąpili niedawno z wnioskiem o wykup tej drogi. Tej 

działki nie będą sprzedawać, bo to nadal ma status drogi. Tam nadal jest dojazd do posiadłości 

Państwa Puchały. Pan tam sobie dwa czy trzy razy dojeżdża traktorem aby zaorać, bo ma tam 

posadzone czy posiane różne rzeczy. 

Pan Wójt poinformował, że na wniosek z 22 lutego br. o kupno tej drogi została  przekazana 

odpowiedź, że nie ma możliwości sprzedaży tej drogi. Uważa, ze tam trzeba trochę dobrej woli aby 

konflikt rozwiązać.  

Radna Justyna Paszkowska zaproponowała aby usunąć z drogi żywopłot. 

Pan Wójt stwierdził, że konflikt powstał jak zmienili się właściciele posesji. Wycięcie tego 

żywopłotu, trzeba to rozpoznać czy to pójdzie zlecenie do ZGKiM czy to będzie w ramach prac 

społecznie użytecznych, jeśli ma to załatwić ten konflikt, to będzie  zlecenie  na usunięcie tego 

żywopłotu. Pan Wójt stwierdził jednak, że ma pewne obawy, bo obecnie trwa rozmowa nie 

pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi tylko za pośrednictwem Urzędu. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze trzeba usunąć żywopłot a jak to nie pomoże to uważa, że 

trzeba wystosować pismo z Urzędu w sprawie blokowania tej drogi. Stwierdził, ze miał prywatnie 

podobna sprawę i to nie jest tak łatwo. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma zwrócił się do Pana Puchały,  że nie chce dzwonić na policję, nie 

chce rozmawiać z sąsiadem a jeżeli chce załatwić ten problem to oczywiście to co Gmina może to 

usunąć ten żywopłot czy napisać pismo ale załatwienie sprawy, każdy ruch  należy oczywiście do 

pana Puchały, który każdą blokadę dojścia do posesji powinien zgłaszać na policji, gdyż każde 

blokowanie dojścia do posesji wg przepisów prawa drogowego jest wykroczeniem. 

Dyrektor TOK stwierdziła, że jest to teren gminny więc Gmina powinna usunąć żywopłot i 

postawić znak parkowania i sprawa będzie załatwiona. 

Radny Roman Suchodolski poinformował, ze zajmie się sprawa i będzie rozmawiał z osoba, która 

blokuje drogę.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze odnośnie samochodów przekraczających prędkość 

na ul. Kościuszki to będą zgłaszać to Pani dzielnicowej a jeżeli chodzi o drogę to spróbują jeszcze 

zorganizować w tej sprawie spotkanie osób zainteresowanych tym problemem. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaznaczył, że sprawa była przedstawiona przez   

 Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (14 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XX/97/16 .                                                                                                                      
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Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania doraźnej komisji  

      Rady Gminy  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że ze względu na wygaśniecie 

mandatu  radnego Pana Jacka Sulikowskiego i ze względu na to, ze był przewodniczącym doraźnej 

komisji Rady Gminy do opracowania statutu Gminy zaistniała konieczność odwołania go ze składu 

tej komisji oraz wyboru nowego przewodniczącego komisji. 

Poinformował, że na dzień Sesji członkami Komisji doraźnej są:  Frederic Coppin, Justyna 

Paszkowska, Krzysztof Mróz i Jan Bojkowski. 

Prosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji spośród wymienionych członków 

Komisji. 

Radna Justyna Paszkowska zgłosiła kandydaturę radnego Jana Bojkowskiego, który wyraził zgodę.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń  Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały i 

w wyniku zarządzonego głosowania  jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto uchwałę Nr XX/98/16  

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy  

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice,  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego 

w Opolu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Sulikowskiego na skutek rezygnacji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Jackowi Sulikowskiemu za pracę 

wykonaną w roku 2014 i na początku roku 2015. Zaznaczył, że w zarządzaniu nową formą 

współpracy, nowym kluczem do rozwoju jest praca zespołowa. Nie bierze się  już pod uwagę  w 

dniu dzisiejszym kto jest szefem a kto nie jest. Każdego kto ma pomysły , należy go słuchać 

obojętnie  kim jest. Właśnie ten prawdziwy zespół istniał i nie ważne było , że był 

Przewodniczącym Rady Gminy bo dla niego Pan Jacek także był Przewodniczącym Rady Gminy i 

dlatego byli jednością. Jak się dowiedział, że Pan Jacek wygrał konkurs, to powiedział do niego, że 

rada dużo straci ale za to Gmina będzie miała wspaniałego Dyrektora ZGKiM.  

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia Panu Jackowi Sulikowskiemu życząc mu 

wszystkiego najlepszego. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że na stanowisko Dyrektora ZGKiM nie 

szukali takiego typowego dyrektora lecz szukali menadżera do zarządzania ta firmą. Stwierdził, że 

jest to na pewno duże wyzwanie i zadanie przed Panem Jackiem aby troszkę ten wizerunek firmy 

poprawić, firma funkcjonowała dobrze ale myśli, ze może być jeszcze lepiej. Życzył Panu Jackowi 

Sulikowskiemu wytrwałości w dążeniu do  poprawy wizerunku ZGKiM.. 

Pan Jacek Sulikowski podziękował wszystkim a szczególnie radnym za współpracę, za zaufanie 

Przewodniczącego co było dla niego bardzo istotne, ma nadzieję, ze swoją pracą pokazał, że 

głosowano dobrze, wybrano dobrze. Podziękował tez za wsparcie, które otrzymał w ciągu 

ostatniego miesiąca ma nadzieję, że  będzie je miał nadal.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia  tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Tułowice.  

Do składu Komisji zgłoszono następujące kandydatury: 

- radny Krzysztof Mróz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kiragi, który wyraził zgodę na  

   pracę w komisji skrutacyjnej,  

- radna Małgorzata  Pasierbek zgłosiła kandydaturę radnej Bernadety Żytkiewicz, która wyraziła 

   zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,  

- radny Dariusz Drążek zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Ptaka, który wyraził zgodę na  

   pracę w komisji skrutacyjnej,  

Przewodniczący Rady Gminy porosił o wybranie  spośród zgłoszonych kandydatów do składu 

komisji Skrutacyjnej  przewodniczącego tej Komisji. 
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Radna Bernadeta Żytkiewicz zaproponowała aby Przewodniczącym tej Komisji został Pan 

Krzysztof Kiraga, który wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej w 

osobach: 

- radny Krzysztof Kiraga        – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 

- radna Bernadeta Żytkiewicz – członek Komisji Skrutacyjnej, 

- radny Krzysztof Ptak            – członek Komisji Skrutacyjnej, 

Radni w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 14 głosów za) przyjęły zaproponowany skład Komisji 

Skrutacyjnej. 

Komisja Skrutacyjna  rozpoczęła prace związane z przygotowaniem głosowania.  

Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Kiraga objaśnił zasady głosowania . 

Po przeprowadzeniu głosowania  Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół z głosowania, który 

został odczytany przez Przewodniczącego Komisji radnego Krzysztofa Kiraga , z którego wynika, 

że za odwołaniem Pana Jacka Sulikowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

głosowało  12 radnych a 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, że uchwała została podjęta i odczytał 

podjętą uchwałę Nr XX/99/16 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Tułowice, 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego   Rady Gminy Tułowice,  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Radcy Prawnego aby objaśnił radnym pojęcie 

„bezwzględnej większości głosów” oraz poinformował czy kandydat na wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy może brać udział w głosowaniu. 

Radca prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że jest większość zwykła i większość 

bezwzględna. Zwykła większość polega na tym, ze jest więcej głosów za niż przeciw a głosów 

wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.  

Większość bezwzględna jest o wiele bardziej restrykcyjna, bo musi być więcej głosów za niż 

przeciw, wstrzymujących się i tych, którzy radni są obecni a nie głosują. W przypadku gdy radnych 

jest 14 to głosów za musi być minimum 8  w głosowaniu tajnym. 

Pytanie czy kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Gminy może brać udział w głosowaniu gdyż 

ustawa mówi, że radny powinien się wyłączać jeżeli sprawa dotyczy jego interesu majątkowego 

Zaznaczył, że w tej kwestii są różne orzeczenia ale według niego przeważa stanowisko Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że to nie jest interes majątkowy w którym stosuje się ten 

przymus wyłączenia radnego , który będzie kandydował z głosowania. 

Pan Tomasz Surma poinformował, ze jego stanowisko jest takie, ze ta osoba może brać udział w 

głosowaniu aczkolwiek są tez orzeczenia sądów, ze taka osoba nie może brać udziału w 

głosowaniu. Stwierdził, że w tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie aby ta osoba brała udział w 

głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy prosił radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił kandydaturę radnego Romana Kopija, zaznaczył, że Pan Roman 

Kopij jest radnym od  dwóch kadencji, doświadczonym radnym znającym tematykę samorządu, jest 

rodowitym Tułowiczaninem. 

Radny Roman Kopij wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie jego 

kandydatury. 

Radny Józef Sukiennik prosił o wybaczenie  ale musi powiedzieć kilka słów na temat zgłoszonej 

kandydatury. Zaznaczył, że działa także w strukturach Rady Nadzorczej  i jest członkiem Komisji 

Rewizyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach gdzie radny Roman Kopij jest  

Prezesem Spółdzielni. Przez szereg lat było tak, że było trzech członków Zarządu, obecnie Pan   

Roman jest sam  i tutaj obawia się czy będzie on miał czas, kiedy będzie miał czas zająć się 
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należycie  Spółdzielnią, a to jest 1000 członków zamieszkałych w czterech gminach i tutaj. Obawia 

się, że cos może kuleć. Zaznaczył, ze co prawda w czerwcu upływa mu kadencja ale takie ma 

obawy o których musiał powiedzieć. 

Wobec  braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosować 

zamknięcie  listy kandydatów.  

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosów 0 radnych, 

przeciwnych zamknięciu listy było 0 radnych. Lista została zamknięta. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby skład komisji skrutacyjnej był taki sam jak przy 

odwołaniu wiceprzewodniczącego to jest: 

- Radny Krzysztof Kiraga – Przewodniczący Komisji 

- radna Bernadeta  Żytkiewicz – członek Komisji, 

- radny Krzysztof Ptak – członek Komisji, 

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania za przyjęciem składu 

Komisji Skrutacyjnej przy 13 głosach za, 1 wstrzymujących się i 0 przeciwnych  zaproponowany 

skład Komisji Skrutacyjnej  został przyjęty.  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego w 

sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

Po przeprowadzeniu głosowania  Komisja Skrutacyjna  sporządziła protokół, który został 

odczytany przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Krzysztofa Kiragę. 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tułowice został wybrany radny Roman Kopij  przy 10 

głosach za wyborem  i .4 przeciwnych 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin odczytał  uchwałę Nr XX/100 /16 w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego   Rady Gminy Tułowice.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin pogratulował rademu Romanowi Kopij wyboru 

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy . 

Radny Roman Kopij podziękował za wybór, stwierdził, że jest to dla niego kredyt zaufania i 

wyzwanie. Stwierdził, ze musi uspokoić Pana Józefa Sukiennika, bo Zarząd jednoosobowy jaki jest 

teraz w Spółdzielni, znają się, bo Pan Sukiennik działa w Radzie Nadzorczej już drugą kadencję i 

wie, że  Spółdzielnia  nigdy tak dobrze nie stała jak pod jego rządami a istnieje już 50 lat. 

Zaznaczył, że nigdy nie łączy obowiązków zawodowych z pracą w Radzie Gminy. Każdy z radnych 

ma  swoje prywatne życie, swoje zajęcia  a poświęcił swój czas prywatny dla działalności 

społecznej i myśli, że taka działalność podjął jak każdy tutaj radny i myśli, że pracują dla 

wspólnego dobra i tak ma zamiar to robić. 

Zaznaczył, że z Panem Przewodniczącym Rady Gminy znają się już drugą kadencję, 

współpracowali razem i maja dla siebie duży kredyt zaufania i myśli, że będą służyć  społeczeństwu 

jak najlepiej.  

Nadmienił, że będzie starał się pracować jak  tylko będzie umiał najlepiej  ale jeśli będzie robić coś 

źle, to każdy głos krytyczny jest dla niego wezwaniem. Zapewnił wszystkich, że kredytu zaufania 

nie zmarnuje. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny Roman Kopij  jest członkiem 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tułowice, a zapis art. 18a§2 ustawy o samorządzie gminnym  

( który odczytał) mówi, że  członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji   

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Wobec powyższego radny Roman Kopij zgłosił pisemnie swoją rezygnację z członkowstwa w 

Komisji Rewizyjnej. Radny Roman Kopij odczytał ww. rezygnację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Ptak podziękował radnemu Romanowi Kopij  

za  dotychczasową pracę w tej Komisji.  
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Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na zaistniała sytuację zgłosił wniosek o zmianę porządku 

obrad polegającą na uzupełnieniu tegoż porządku o punkt  12 dotyczący podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  i osobowego Komisji Rewizyjnej.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania  wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 

jednogłośnie (14 głosów za). 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

      i osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący  Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który został przegłosowany.  

W wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XX/101/16. 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

      i osobowego Komisji Społecznej, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedłożony  projekt uchwały został przygotowany 

z uwagi na rezygnację Pana Jacka Sulikowskiego z funkcji radnego. Pan Jacek Sulikowski był też 

członkiem Komisji Społecznej i zachodzi potrzeba odwołania go ze składu tej Komisji. 

W związku z tym, że  radny Roman Kopij w chwili obecnej nie jest członkiem żadnej Komisji 

Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do niego z pytaniem czy wyraża zgodę na 

powołanie go w skład Komisji Społecznej. 

Radny Roman Kopij wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który został przegłosowany.  

W wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XX/102/16. 

 Ad.14. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2015r.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka – Bień 

poinformowała,  że szczegółowe sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 

2015r.  przedłożyła radnym. Jeżeli są jednak wątpliwości czy pytania to chętnie na nie odpowie. 

Radni nie mieli pytań do Pani Kierownik OPS.  

Ad.15. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok z realizacji Gminnego 

            Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka – Bień 

poinformowała,  że szczegółowe sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok  

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 także  

przedłożyła radnym. Jeżeli są  pytania to chętnie na nie odpowie. 

Radni nie mieli pytań do Pani Kierownik OPS.  

Ad.16. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2016 

Dyrektor Tułowickiego Osrodka Kultury Pani Helena Wojtasik przedłożyła i omówiła informację  

o przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2016. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad.17. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartał 2016 r.  

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że  29 lutego i 30 marca odbyły się 

spotkania z panem Wójtem w Urzędzie Gminy na których zostało rozwiązanych wiele spraw 

związanych z remontem świetlicy w Skarbiszowicach, który pomału dobiega końca. 

6 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia kobiet. 16 marca Pani Sołtys brała udział w spotkaniu 

Sołtysów z panem Wójtem w Urzędzie Gminy. 

W dniach od 14 do 18 marca Panie z Rady Sołeckiej  oraz Stowarzyszenia na rzecz odnowy wsi 

spotykały się w celu stworzenia palmy wielkanocnej. 

Radny Krzysztof Mróz z uwagi na nieobecność na Sesji Pani Sołtys Szydłowa  na jej prośbę 

przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności w Szydłowie w I kwartale 2016 r.  

Poinformował, ze w I kwartale 2016 r. w Szydłowie odbyły się następujące imprezy: 

- wspomagano Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy upieczeniem ciasta, 

- 6 stycznia odbyło się kolędowanie na którym wraz z zespołem Szydłowianki uczestniczyli  
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   mieszkańcy Szydłowa, 

- 30 stycznia odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci przygotowano różne zabawy i poczęstunek  

   dla dzieci, 

- 7 marca odbył się Dzień kobiet, mieszkańcy uczestniczyli w przedstawieniu „Menopauza”  

    a następnie Panie zostały zaproszone na kolację, 

    Podziękował w imieniu swoim, Rady Sołeckiej i wszystkich Pań, które uczestniczyły w tym  

    spotkaniu Pani Annie i Panu Fredericowi Coppin za pomoc finansową w organizacji tego 

     przedsięwzięcia, 

- Rada Sołecka spotyka się raz w miesiącu zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca aby omówić  

   najważniejsze sprawy związane z Szydłowem. 

Pani Sołtys Ligoty Tułowickiej  Monika Matusik poinformowała, że w Ligocie w tym czasie dużo 

się nie działo, w lutym odbyło się spotkanie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej, 

W marcu została zorganizowana impreza zorganizowana przy pomocy Rady Sołeckiej  dla Pań.  

W marcu Pani Sołtys także Brala udział w spotkaniu z panem Wójtem.  

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że Rada Solecka w Goszczowicach  w 

dniu 23 stycznia zorganizowała „Dzień Babci i Dzień Dziadka”, głównym prowadzącym  tej 

imprezy była radna Małgorzata Pasierbek. 

12 lutego został  zorganizowany bal dla dzieci też prowadzony głownie przez Panią Pasierbek. 

12  marca przez Rade Sołecką został zorganizowany „Dzień Kobiet” na którym występował Zespól 

Szydłowianki a głównym prowadzącym imprezę i zabawiającym Panie był Pan Krzysztof Mróz. 

Sołtys Tułowic  Pan Andrzej Reszka poinformował, że w Tułowicach w I kwartale nie były 

organizowane imprezy ale w przyszłych miesiącach na pewno to się zmieni. 

Poinformował, że brał udział w spotkaniu z Panem Wójtem w sprawie przejazdów kolejowych. 

Poruszył też sprawę napisów na ścianach. Zaznaczył, że rozmawiał w tej sprawie z panią 

dzielnicową.  

Ad.18. Informacja z  działalności Komisji Rady za I kwartał 2016 r. 

Pani Justyna Paszkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za I kwartał 

2016 r. – informacja stanowi załącznik do protokołu, 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji – załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji oraz odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy dotyczącej 

programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Przewodniczącym Komisji za przedstawienie 

sprawozdań.  

Ad.19. Informacji o raporcie monitoringowy o stanie realizacji strategia rozwoju Gminy  

      Tułowice 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że jest to bardzo obszerny materiał.  

Integralną częścią tego raportu są raporty z jednostek organizacyjnych Gminy Tułowice.  

Raport dotyczy analizy realizacji Strategii z zakresu wykonania budżetu za rok 2014 – 2015. 

Po takim czasookresie mają podjętą uchwałę w zakresie z realizacji Strategii. 

Następnie odczytał część przedłożonego raportu a następnie omówił wykonane  inwestycje i zakupy 

opisane w raporcie. Raport stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że 3 marca spotkał się w Urzędzie 

marszałkowskim z Panem Marszałkiem Sawickim, jest to osoba, która będzie uczestniczyła w 

wiosennym przegładzę dróg wojewódzkich. W rozmowie poruszył sprawę stanu drogo Tułowice –  
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Wydrowice i przedłożył zdjęcia  tej drogi. Zaznaczył, ze ta droga znowu nie znalazła się w planach 

inwestycyjnych województwa.  

Wójt poinformował, ze uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w Sławicach, sprawa dotyczyła obrony 

granic powiatu opolskiego.  Zaznaczył, że końcem marca jedna strona czyli  miasto Opole  jak i z 

drugiej strony gminy zagrożone, złożyły w Warszawie  oraz na ręce Wojewody, stosowne 

dokumenty.  

10 marca w Urzędzie Gminy była kontrol z Delegatury KBW w Opolu a dotyczyła spisu 

wyborców.  

!! marca Pan Wójt spotkał się z nowym Dyrektorem ZGKiM w Tułowicach panem Jackiem 

Sulikowskim. 

15 marca  Wójt spotkał się z jednym z rodziców, którzy następnie złożyli skargę na Wójta do 

Wojewody dotycząca  sprawy tworzenia oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 letnich w GZSZ.   

W tym samym dniu Wójt i Pan radny Krzysztof Mróz spotkali się z przedstawicielem PKP w 

sprawie terenów w Szydłowie. 

17 marca Wójt spotkał się z panem Prezesem KOSD w Niemodlinie w sprawie przekazania Gminie  

tłucznia na drogi.  

18 marca pan Wójt  uczestniczył w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w GZSZ w 

Tułowicach. 

21 marca  uczestniczył w Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym dla dzieci z Gimnazjum. 

29 marca Wójt  był  z wizyta u następnego  Marszałka Pana Konopki także w sprawie drogi 

Tułowice- Wydrowice. 

Wójt poinformował, że był też na wizji w Skarbiszowicach w sprawie remontu świetlicy. 

Wójt poinformował, że odnośnie tych trzech lamp, które obiecał, że będą świeciły do końca marca 

ale  po otrzymaniu odpowiedzi z Zakładu Energetycznego okazuje się, ze termin ich realizacji to 15 

maj 2016 r.  

Następnie Pan Wójt poruszył sprawę „grafiti” na budynkach, będą one usuwane. 

Pan Wójt poinformował także, że  PKP  wystosowało pismo do Urzędu odnośnie przejazdów 

kolejowych. Następnie odczytał odpowiedź na to pismo dotyczące zmiany kategorii przejazdu na 

terenie Gminy. PKP w swoim piśmie  dało na to czas 1 miesiąca przy czym zapisy ustawy mówią o 

5 latach. Następnie Pan Wójt omówił sprawę przejazdów kolejowych i poinformował jakie 

działania będą podejmować w celu załatwienia tej sprawy. 

Ad.21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

Przewodniczący rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że w tym miesiącu oprócz 

dyżurów i przygotowania posiedzeń Rady Gminy jego działalność była bardzo ograniczona z uwagi 

na liczne wyjazdy zagraniczne. 

Następnie przeprosił Sołtysów  za swoją nieobecność na ich spotkaniu z panem Wójtem.  

Ad.22. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Pan Przewodniczący poinformował, że tym miesiącu wpłynęło bardzo dużo listów , które zostały 

wysłane do radnych emailem. 

Następnie poinformował jakie listy wpłynęły: 

-  z Gminy Paczków -  Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

   Narodowego dotyczący współfinansowania  Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 

- wnioski od radnego Romana Suchodolskiego dotyczące: 

  - starej remizy strażackiej w Tułowicach , tutaj Pan Przewodniczący prosił Pana Suchodolskiego 

    aby spotkał się z Panem Sekretarzem, który dokładnie zna te sprawę.  

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że należąca do właściciela prywatnego 

omawiana nieruchomość przy ul. Kościuszki jest obciążona kilkoma hipotekami na dość pokaźną 

kwotę. Właściciel jest zainteresowany zbyciem wymienionej nieruchomości , która jednakże jest 

obciążona hipoteką. Można rozważyć  zakup nieruchomości  hipoteką za wartość pomniejszona o  



- 13 - 

kwotę zadłużenia, w tym celu konieczne będzie sporządzenie operatu szacunkowego tej  

nieruchomości celem ustalenia jej wartości oraz  odjęcia od niej kwoty zabezpieczonej hipoteką. 

Druga część nieruchomości należąca do innego właściciela jest obciążona poza  współobciążeniem 

dodatkowo innymi  hipotekami w tym także hipoteka na rzecz Gminy Tułowice. 

Sekretarz Gminy poinformował, że nie jest znane miejsce pobytu właściciela tejże działki  a z 

uwagi na to, że jest on dłużnikiem Gminy można wszcząć egzekucję względem dłużnika Gminy z 

należącej do niego nieruchomości. Zaznaczył, że w tym celu konieczne byłoby wszczęcie szeregu 

czynności,  które jednak wymagają opłat zaliczek. 

Stwierdził, że w jego odczuciu, biorąc pod uwagę koszty, które w związku z tym wystąpią to 

musieliby wiedzieć,  czy w budżecie byłaby szansa na wyasygnowanie takich środków, upoważnić 

Pana Wójta  do działań zmierzających do nabycia tych nieruchomości a przede wszystkim określić 

cel i zasadność nabycia tej nieruchomości. Zaznaczył, że na dzisiaj temat jest jakby wywołany, 

istnieje procedura której można się podjąć ale należy liczyć się z tym, że będzie ona generować 

jakieś  koszty.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze był również wniosek radnego Romana 

Suchodolskiego dotyczący wystąpienia do Dróg Wojewódzkich. 

Zaznaczył, że Pani Żalik odpowiadała na posiedzeniu komisji, że Urząd Gminy pracuje nad tym.  

Było zapytanie też o żłobek i na tej samej zasadzie było spotkanie z Panią Duda, a Pani Żalik także 

powiedziała, że Urząd Gminy szuka funduszy. 

Była także sprawa ul. Szkolnej, zostało to też przekazane do pani Żalik. 

Pismo Sołtysów dotyczące podwyższenia diet dla sołtysów – na posiedzeniu Komisji była dyskusja 

na ten temat i do następnego posiedzenia Komisji Rada Gminy ma przygotować swoja propozycję.  

Na następnej Sesji będzie dla sołtysów przedstawione stanowisko Rady w tej sprawie. 

Odnośnie pisma dotyczącego wniosku o kupno działki  (drogi) przy ul. Kościuszki, to przed chwila 

Pan Wójt powiedział, że była odpowiedź dla wnioskodawcy w tej sprawie, ze nie ma zgody na 

sprzedaż. . 

Był apel Rady Miejskiej w Krapkowicach – na ten temat była rozmowa na posiedzeniu Komisji. 

Zostało wypracowane stanowisko, ze ma być przygotowany projekt uchwały w tej sprawie na 

następne posiedzenie Rady Gminy. 

Wniosek radnego Romana Suchodolskiego dotyczący utworzenia w  Gminie stanowiska 

koordynatora do spraw sportu, temat nie jest zapomniany ale  o tym będą rozmawiać w dogodnym 

czasie. 

Wpłynęło potwierdzenie, że uchwała Rady Gminy Tułowice  w sprawie apelu o nienaruszalność 

granic powiatu Opolskiego Wostala dostarczona do Kancelarii Prezydenta. 

Wpłynęły sprawozdania od Pani Kierownik OPS , które były w programie dzisiejszej Sesji a także 

sprawozdanie  z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za 2015r. 

Wpłynęło także postanowienie Komisarza wyborczego w Opolu I dotyczące stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu radnego pana Jacka Sulikowskiego. 

Był wniosek o rewitalizacje starego cmentarza, Pani Żalik również powiedziała, że szuka funduszy 

na ten cel. Pan Wójt tez powiedział, że w funduszu soleckim jest na to przeznaczone 5 tysięcy zł.  

Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Opolu – odpowiedź na wniosek o utworzenie rewiru 

dzielnicowych w Tułowicach.  

Otrzymano także wiele kartek z życzeniami świątecznymi. 

Jest tez Postanowienie o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które odbędą się 

12 czerwca 2016 r.  

Gmina Pokój przysłała uchwałę dot. apelu o nienaruszalności granic powiatu opolskiego. 
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Wojewoda  przekazał do rozpatrzenia wg właściwości do Rady Gminy skargę na Wójta Gminy  - 

dotyczy ona skargi rodziców dzieci sześcioletnich  na działania Wójta dotyczące utworzenia 

oddziału przedszkolnego w GZSZ. 

Przewodniczący rady Gminy poinformował, że ma zamiar przekazać tę skargę do Komisji 

Społecznej w celu rozpatrzenia sprawy.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał kilka pism i 

wniosków radnych , które zostaną przekazane radnym emailem. 

Sekretarz Gminy odczytał informację o wniosku obszarów chronionego krajobrazu – załącznik do 

protokołu. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do odczytanej informacji. 

Ad.23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rejestr dostarczył radnym emailem 3 kwietnia. 

Na ostatniej Sesji była prośba radnego Romana Kopija dot. wstępnej wyceny planowanych do 

postawienia lamp. Taką informacje radni otrzymali na ostatnim posiedzeniu Komisji. 

Pytanie od radnej Justyny Paszkowskiej dotyczące   dofinansowania żłobka, była na ten temat 

rozmowa na ostatniej Komisji. Poruszana przez radnego Romana Kopija sprawa zagospodarowania 

budynku PKP – na ostatnim posiedzeniu Komisji Pani Żalik poinformowała, ze ta sprawa jest w 

toku.  

Pani Dyrektor TOK poddała radnym pod rozwagę sprawę starania się o prawa miejskie dla 

Tułowic,  - w tej sprawie odbędzie  się w Urzędzie Gminy spotkanie radnych i Pana Wójta  z 

Przewodniczącym ZGŚO Panem Tomalikiem i Burmistrzami sąsiednich gmin: Prószkowa i 

Korfantowa, gdzie takie procedury były już przeprowadzane.  

Prośba radnego Romana Kopij dotycząca szkolenia radnych przez Pana Radce Prawnego. Ustalono 

aby radni przygotowali pytania  i propozycje na jaki temat potrzebują szkolenia i wtedy takie 

szkolenie będzie zorganizowane. 

Radna Justyna Paszkowska pytała czy Pan Wójt podjął już decyzje dotycząca terenu koło Ośrodka 

Zdrowia. Radni otrzymali informacje, że w tej sprawie będzie organizowane spotkanie Pana Wójta i 

Przewodniczącego rady z Dyrektorem NZOZ w Tułowicach. Termin spotkania  będzie ustalony w 

najbliższym czasie. 

Ad.24. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Dyrektor TOK  Pani Helena Wojtasik zapytała czy w sprawie drogi obok basenu, tego zatłoczonego 

miejsca gdzie parkują samochody i na chodnikach po drugiej stronie drogi przy korzystaniu z 

basenu są podjęte jakieś działania. Zaznaczyła, że sugerowała aby tam zrobić drogę w  kształcie 

ronda jednokierunkową i postawić znaki zakazu parkowania. Parkujące tam samochody zwłaszcza 

jesienią i zimą gdzie bardzo dużo ludzi korzysta z basenu stwarzają bardzo duże zagrożenie. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że w tej sprawie rozmawiała z Panem Gerberem i z 

Panem Siwickim - Dyrektorem Zespołu Szkół w Tułowicach i wie, ze w starostwie tez była na ten 

temat rozmowa, że nie ma żadnego problemu aby te samochody parkowały na terenie Zespołu 

Szkół a rozumie, że Pani Dyrektor TOK mówi o przebudowie drogi. 

Pani Dyrektor TOK stwierdziła, że nie chodzi o przebudowę drogi tylko o postawienie znaków 

zakazu parkowania., które gmina może postawić gdyż jest to Gminna droga.  

Wójt odpowiedział, że sprawa postawienia takich znaków nie leży w kompetencji Gminy, z tym 

trzeba się zwrócić do Powiatu. 

Pani Dyrektor TOK stwierdziła, że trzeba zrobić jeden krok do przodu i postawić wreszcie te znaki. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał na jakim etapie jest sprawa przekazania  do Starostwa dokumentacji 

projektowej dotyczącej budowy chodnika w Szydłowie na ul. opolskiej. 

Wójt odpowiedział, że ostatnie pismo które jest ze  Starostwa to, że w perspektywie lat 2014 – 2020 

nie ma pieniędzy w budżecie. Ma  propozycje dla Pana Mroza aby wzięli dokumentacje z sobą i 

razem pojechali do Starostwa aby w tej sprawie rozmawiać.  
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Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę potrzeby zakupu pieca wielofunkcyjnego do kuchni w 

GZSZ.  

Dyrektor GZSZ Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, że stołówka w szkole jest w dobrym 

stanie ale w kuchni  sprzęt, który był z biegiem lat się zużył.  Kiedyś był tam piec wielofunkcyjny 

ale był on własnością Katermedu i został on przez firmę zabrany. 

Taki piec  bardzo by się przydał gdyż ułatwiłby pracownikom kuchni przygotowywanie posiłków 

ale to wymaga określonych nakładów finansowych. 

Pani Dyrektor poinformowała, że pozostały sprzęt, który jest w kuchni psuje się i jest ciągle 

naprawiany ale trzeba mieć świadomość , że przyjdzie taki moment gdy urządzeń tych już nie da się 

naprawić i wtedy trzeba będzie je wymienić.  

W tym momencie kuchnia pracuje, sprzęt działa  ale jest naprawiany , bo jest mocno zużyty. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, ze buli z komisja Społeczna w Przedszkolu i proponuje 

aby Panie kucharki ze szkoły poszły do przedszkola, tam również jest dziennie 

przygotowywane140 posiłków.  Rozumie, że jak się cos psuje i naprawdę musi być robione ale 

pomiędzy stołówkami w szkole i w przedszkolu to jest przepaść. Uważa, że stołówka szkolna na 

razie musi sobie radzić, bo w porównaniu ze stołówką w przedszkolu to w szkole są super warunki. 

W Przedszkolu w kuchni są dwie stare kuchnie gazowe na których wszystko jest przygotowywane. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że w pierwszej kolejności trzeba zrobić kuchnię w 

Przedszkolu a szkołę prosi o cierpliwość.  

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę terenu przy torowisku w stronę rzeki koło garaży, jest tam 

bardzo dużo śmieci a przede wszystkim butelek, jest to teren PKP ale śmieci rzucają tam 

mieszkańcy  naszej Gminy. Zapytał jak ten problem rozwiązać.  

Wójt poinformował, że ten problem został tydzień temu zasygnalizowany przez mieszkańca 

osiedla, takich miejsc jest więcej i będą w najbliższym czasie uprzątnięte.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że wszyscy  borykają się z takimi problemami, wszędzie ludzie 

SA tacy sami i do tej pory rozwiązywane było to w ten sposób, że były osoby kierowane z OPS do 

sprzątania, zwrócił się z prośbą do Pani Kierownik OPS, że gdyby w tym roku też były takie osoby, 

to bardzo prosi aby kogoś skierować do tych prac w Szydłowie.  

Radny Roman Kopij zapytał o pismo, które Pan Wójt będzie  wysyłał w sprawie przejazdów 

kolejowych, bo chodzi mu o status takiej drogi, jest to droga Jagodowa i kończy się gdzieś  ale 

przesuwają jej punkt zakończenia dokąd,  gdzie ona będzie się kończyć, czy za przejazdem 

kolejowym czy może dalej w lesie. Zaznaczył, że jeśli zmienią status tych dróg, to musza one 

spełniać pewne kryteria i wymagania. Jeżeli tą drogę wydłużą, to trzeba będzie ja zrobić, może w 

tej chwili jest to przeciąganie w czasie . Chodzi mu o to jakie będą konsekwencje finansowe tego 

przedsięwzięcia.  

Następnie wrócił do sprawy kuchni w Przedszkolu i w szkole. Stwierdził, że piec w kuchni w 

szkole nie rozwiąże problemu kuchni w Przedszkolu, bo to jest inna instytucja. Wie, że  kuchnia w 

Przedszkolu jest tragiczna to może  trzeba zweryfikować  budżet , ograniczyć roboty, które mogą 

poczekać a zająć się Przedszkolem, wie jak tam wygląda już od lat. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że w tym roku są w budżecie środki na projekt przebudowy 

Przedszkola.  

Skarbnik Gminy poinformowała, ze chodzi właśnie o projekt kuchni i dobudowy dwóch sal. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak-Lach zaprosiła wszystkich do odwiedzenia 

Przedszkola, stwierdziła, że z zewnątrz budynek jest bardzo ładny ale wewnątrz to już tak nie jest.   

Zaznaczyła, że są pieniądze zarezerwowane na projekt rozbudowy, budowa też jest potrzebna, bo 

jak ze statystyk wynika, to najbliższe trzy lata nie będą  w stanie zapewnić opieki przedszkolnej w 

obecnym budynku Przedszkola. Od 2017 r. wchodzi jeszcze obowiązek zapewnienia przez Gminę 

miejsc przedszkolnych dla dzieci trzyletnich. Rozbudowa  jak najbardziej jest potrzebna ale także 

bardzo potrzebny jest remont i to nie tylko kuchni ale też wszystkich pomieszczeń. Jest to poważna   
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inwestycja i zarówno remont jak i rozbudowa powinna być na uwadze, z budżetu Przedszkola nie 

da się tego zrobić. Stwierdziła, ze szkołę mamy piękną ale Przedszkolem to można się powstydzić. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiadając na pytanie  radnego Romana Kopija 

dotyczące drogi poinformował, że Gmina proponuje spotkanie, bo chcą żeby nas traktowano po 

partnersku dlatego ton pisma jest  taki, bo można rzeczywiście drogę zakończyć 5 metrów za 

przejazdem, ale to nie  o to chodzi, proponują spotkanie w sprawie przejazdów, powołanie wspólnej 

komisji na miejscu łącznie z nadleśnictwami i  wypracowanie wspólnego stanowiska. 

Jeśli chodzi o Przedszkole, to w Przedszkolu nie ma nawet jednakowej pary drzwi, są tam drzwi 

stare, szklane. Rady Rodziców zawsze coś tam robiły, podłogi czy malowanie. Na remont kuchni 

poszło już 50 tys. zł. i nawet tego nie widać, remont  też jest jak najbardziej wskazany. Zaznaczył, 

że nie wyobraża sobie aby nie przyjąć dzieci do Przedszkola , nadmienił, ze opłaty za nasze dzieci  

uczęszczające do innych przedszkoli jest bardzo wysoki, lepiej te środki zainwestować w nasze 

Przedszkole. 

Radny Krzysztof  Ptak zaproponował aby wycenić koszty remontu Przedszkola i zrobić to, 

poszukać pieniędzy. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku będzie zrobiony projekt  a w przyszłym roku 

będzie rozbudowa i remont, są na to zaplanowane środki. 

Dyrektor Szkoły wróciła do wypowiedzi Pani Dyrektor Przedszkola, że szkoła ładnie wygląda , 

podziękowała radnym za termomodernizację, za wymianę okien, za to co widać gołym okiem ale 

zaznaczyła, że to nauczyciele wspólnie malowali korytarze, robili wszystko sumptem 

gospodarczym, nauczyciele robili to za darmo, wchodzili w projekt i pozyskiwali sprzęt.  

Nauczyciele niejednokrotnie wychodzili ze szkoły grubo po północy, bo malowali klasy.  

Pani Dyrektor  przypomniała, że przed jubileuszem 50 lecia szkoły chodziła i szukała sponsorów. 

Zaznaczyła, że to nie jest tak, że mają pięknie bo to wszystko dostali, ale oni też na to wszystko 

ciężko pracowali. Jest to wkład całego grona pedagogicznego, jest to wkład wszystkich. 

Pani Dyrektor Przedszkola poinformowała, że pracownicy Przedszkola i Rada Rodziców także 

malowali i remontowali sale. 

Dyrektor TOK zwróciła także uwagę na stan techniczny Sali widowiskowej. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że sprzęt w ZGKiM jest także bardzo stary, 

budynek – biurowiec też pozostawia wiele do życzenia. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy budynek poczty jest już przepisany na Gminę.  

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski poinformował, że sprawa jest cały czas w toku, 

dokumentacja obecnie poszła do Ministra w celu  zbadania  czy  procedura jest poprawna. 

Ad.25. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX 

Sesji Rady Gminy. 
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