
Protokół Nr XXI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 5 maja 2016 r.  

 

 

    A 100415, 

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

godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, obecny skład Rady liczy 14 radnych a w 

posiedzeniu udział wzięło  13 radnych ( nieobecny był radny  Zbigniew Paradowski – nieobecność 

usprawiedliwiona).  

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. 

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Skarbnika Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów. 

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

na Sesje w dniu 26 kwietnia. . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wnioski o zmianę porządku obrad dotyczącą 

wprowadzenia do porządku obrad punktów dotyczących podjęcia uchwał: 

- w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów 

- w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa  

   Narodowego o współfinansowanie  Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach  

   – Opolu” 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekty wraz z uzasadnieniem zostały 

przedstawione  i omówione  na posiedzeniu Komisji. Następnie  poddał pod głosowanie pierwszy 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego  podjęcia uchwały w sprawie diet 

dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych , przeciw-  0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 

radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie drugi  wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego  podjęcia uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie  Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach  – Opolu” 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych , przeciw-  0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 

radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 7 kwietnia  2016r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 4 kwietnia 

      2016 r.  

   5. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra  

       Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie  Centralnego Muzeum Jeńców 

       Wojennych  w Łambinowicach  – Opolu” 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

  8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice  

     dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  przez Radę Gminy Tułowice z apelem  

      do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra 

       Edukacji Narodowej  w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych  w okresie 
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       przejściowym, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących  

       pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolach, 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. w Gminie Tułowice,  

12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2015 r.  

13. Przedstawienie kosztorysu i oferty programowej Dni Tułowic 2016, 

14. Informacja z  działalności  Rady Gminy za I kwartał 2016 r      

15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

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

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

19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

Radni zmieniony porządek obrad przyjęli jednogłośnie ( 13 głosów za). 

Ad.  3. Przyjęcie protokołu z XX 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 XX Sesji Rady 

Gminy głosowało 13 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 4 kwietnia 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 4 kwietnia 2016r.   głosowało 13 radnych. Protokół  został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 4 kwietnia br. radni 

dyskutowali na temat podjęcia takiej uchwały i zobligowali Przewodniczącego do przygotowania 

propozycji. Propozycje takie zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br. 

Radny na przedłożone propozycje wyrazili zgodę.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla 

radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Radna  Justyna Paszkowska zapytała czy ta uchwala może wejść w życie od 1 maja jeżeli dzisiaj 

podejmują uchwałę. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że w projekcie  pojawiło się pojęcie najniższego 

wynagrodzenia za pracę a  teraz to jest minimalne wynagrodzenie za pracę i zaproponował zmianę  

tego zapisu z najniższego na minimalne. Wyjaśnił, że kiedyś  funkcjonowały oba pojęcia a teraz 

zostało jedno  i lepiej to zmienić aby nie było wątpliwości. Radni do zmiany zapisu nie wnieśli 

zastrzeżeń.  

Zaznaczył też, że jego zdaniem uchwała może wchodzić w życie z dniem 1 maja  gdyż to nie jest 

prawo  miejscowe. Wobec braku  dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie uchwały z naniesiona poprawką.  W wyniku przeprowadzonego głosowania  

radni jednogłośnie (13 głosów za)  podjęli w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/103/16 .                                                                                                                    

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

         do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie  Centralnego  

         Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach  – Opolu” 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w sprawie poparcia 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

współfinansowanie  Centralnego  Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach  – Opolu” 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego  radni jednogłośnie (13 głosów za)  podjęli w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/104/16 .                                                                                                                    
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br.  

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się   podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/105/16.                                                                                                                  

Ad.  8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br.  

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego przy 12 głosach za i 1 wstrzymujących się   podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/106/16.                                                                                                                  

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice  

      dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br.  

Pani radna Justyna Paszkowska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. Podziękował  

jej za przygotowanie projektu uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego radni jednogłośnie (13 głosów za)  podjęli w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/107/16 .                                                                                                                    

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  przez Radę Gminy Tułowice z apelem  

      do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra 

       Edukacji Narodowej  w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych  w okresie 

       przejściowym, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących  

       pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolach, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br.  

Pan Sekretarz omówił przedłożony projekt uchwały. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku którego radni jednogłośnie (13 

głosów za)  podjęli w tej sprawie Uchwałę Nr XXI/108/16 .                                                                                                                    

Ad.11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. w Gminie Tułowice,  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. w 

Gminie Tułowice została dostarczona radnym emailem , kopia tego dokumentu jest także dostępna 

w segregatorze w Biurze Rady Gminy. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień poinformowała, 

że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty oraz samorządy 

województwa maja obowiązek przygotowania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 

kwietnia ocena zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami  jest podstawą do 

planowania budżetu na następny rok. W bieżącym roku ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy 

Tułowice wykonano w oparciu o narzędzia wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację 

Statystyczną. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. Niniejszy dokument prezentuje informacje dotyczące  takich obszarów jak: 

infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy 

społecznej. Ponadto ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich  

problemów oraz rozkład ilościowy. Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano na podstawie  

danych uzyskanych z Urzędu Gminy Tułowice i jednostek organizacyjnych. Niniejsza ocena jest 

materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem 

budżetu w kolejnym okresie. 

Zaznaczyła, że jeśli są pytania  w tej sprawie to chętnie odpowie. 

Radni do przedłożonej oceny nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2015 r.  
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Skarbnik Gminy poinformowała, ze przygotowano taką skrótowa informację dotyczącą  współpracy 

Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym za 2015 r.  następnie omówiła przedłożona informację. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, ze w tym roku należy podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 

następne lata z uwagi na to, że obecny program obowiązuje do końca br.  

Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 13. Przedstawienie kosztorysu i oferty programowej Dni Tułowic 2016, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pani Dyrektor TOK przedstawiła już program na 

posiedzeniu Komisji ale zwrócił się z prośbą aby jeszcze raz go przedstawiła.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała jaki jest program i jakie będą koszty 

organizacji „Dni Tułowic” Program „Dni Tułowic” stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.14. Informacja z  działalności  Rady Gminy za I kwartał 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zdał sprawozdanie z działalności Rady Gminy za I kwartał 2016 r.       

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski poinformował, że osobą odpowiedzialną za działania 

zmierzające do utworzenia Rady Biznesu jest pracownik do spraw promocji i rozwoju Gminy. 

Z uwagi na to, że w tej chwili  ten pracownik głównie poświęca czas na analizowaniu sytuacji 

związanej z pozyskaniem środków finansowych dla Gminy, w związku z tym na ten moment nie 

będzie oddelegowany do prac związanych z tworzeniem Rady Biznesu.  

Pan Sekretarz poinformował, że wraz z Panem Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy 

przedyskutowali sprawę powstania Rady Biznesu a ponieważ ma pewne doświadczenie gdyż w 

poprzednim miejscu pracy prowadził podobny zespół w poprzednim miejscu pracy to nasunęły mu 

się pewne kwestie które chciałby radnym przedstawić. Przede wszystkim uważa, że rozpoczęcie 

pracy tego zespołu powinno nastąpić w momencie , kiedy zorganizują tak zwane spotkanie 

inicjujące, skierują zaproszenia do wybranych przedstawicieli biznesu w uzgodnieniu z Panem 

Przewodniczącym i z Panem Wójtem, którzy będą stanowić reprezentację , która przysporzy 

pewnej wiedzy, i to właśnie tych osób zapytają w jaki sposób oni by chcieli tą współprace w Panem 

Wójtem i z Rada Gminy nawiązać. Oni by wskazali ewentualnie ten pomysł i te potrzeby i czy w 

efekcie potrzebna jest Rada, która jest ukonstytuowana uchwałą Rady Gminy czy też wystarczy, że 

będzie zespół, który w porozumieniu z Panem Wójtem i Panem Przewodniczącym będzie się 

spotykał co jakiś czas, żeby ewentualnie zaprezentować  problemy, które są istotne dla prowadzenia 

ich działalności a tym samym ma to jakieś przełożenie na Gminę Tułowice i w konsekwencji jakość 

funkcjonowania i rozwoju tej przedsiębiorczości.  Stwierdził, że jego zdaniem powołanie  zespołu 

powinno nastąpić w momencie gdy przedsiębiorcy wypowiedzą się w jakiej formie chcieliby 

ewentualnie  realizować współpracę z Gminą.   

Z doświadczenia może powiedzieć, że z uwagi na to, iż biznesmeni pracują w zasadzie 24 godziny 

na dobę, to te spotkania z początku odbywają się cyklicznie ale z biegiem czasu, kiedy 

najważniejsze sprawy zostaną załatwione, spotkania odbywają się rzadziej  i  dotyczą najczęściej 

indywidualnych spraw. 

Biorąc pod uwagę, że  w najbliższym czasie odbędą się „Dni Tułowic” w powiązaniu z 

uroczystością 10- lecia partnerstwa z Gmina Wendeburg ustalono, ze do połowy czerwca 

zorganizowane zostanie  spotkanie inicjujące na którym zapytają zaproszonych jaką będą mieli 

potrzebę i ewentualnie jaką będą mieli koncepcję aby to potem w odpowiedniej formie 

przygotować.  

Następnie  Pan Wójt poinformował, że nowy pracownik  wraz z Panią Dyrektor TOK w tej chwili 

przygotowują sprawy związane z pozyskaniem środków na wydanie książki „Spacer po 

Tułowicach” 
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Następnie Wójt poruszył sprawę potrzeby w przyszłym roku budowy kanalizacji na ul. Stawowej , 

gdzie zaczynają powstawać nowe domy. 

Wójt poinformował też, że spotkał się z  przedstawicielem Poczty Polskiej w sprawie  wynajęcia 

dla Poczty na czas remontu pomieszczeń obecnie zajmowanych przez pocztę, pomieszczeń z  w 

których wcześniej była sortownia. Wójt zaznaczył, że wyraził na to zgodę. 

Następnie poruszył sprawę spotkania, które odbyło się 14  kwietnia a dotyczyło sprawy rozważenia 

możliwości starania się o prawa miejskie dla Tułowic. Zaznaczył, że jest to pewien prestiż a koszty 

takiego przedsięwzięcia nie są duże, bo jest to kwestia wymiany tablic na budynku Urzędu Gminy 

oraz wymiany kilkunastu pieczątek w Urzędzie Gminy. Stwierdził, że będą głosy nauczycieli, że 

stracą dodatek wiejski, ale z uwagi na status  Gminy i  wielkość Gminy uważa, że nie ma takiego 

zagrożenia, ze  nauczyciele nie stracą dodatku. 

Wójt przypomniał, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 25 lecie Gminy i już jest zespół ludzi 

zaangażowanych w przygotowanie obchodów. Zaznaczył, że z utworzenia Gminy, Tułowice jak i 

cała Gmina wiele zyskały.  

Następnie poruszył sprawę rozbudowy Przedszkola, uważa, że ze względu na ilość dzieci jest taka 

potrzeba aby ten obiekt rozbudować. 

W dniach od 15 do 17 kwietnia Wójt uczestniczył w wyjeździe  do Wendeburga w celu omówienia 

spraw związanych z organizacją obchodów jubileuszu partnerstwa. Zaznaczył, ze wyjazd był 

owocny. 

Pan Wójt poruszył sprawę wycofania  z OSP Szydłów samochodu strażackiego Jelcz, który jest już 

bardzo zużyty. Części, które są w nim jeszcze dobre zostaną przełożone do samochodu w 

Tułowicach.   

Pan Wójt spotkał się z Panem Dembiczakiem, który jest zainteresowany kupnem od PKP terenu 

gdzie jest rampa oraz innych terenów, ma pomysł na zagospodarowanie tych terenów. Wójt 

poruszył także sprawę  sprzątania terenów PKP. 

Następnie Pan Wójt poinformował, że był na szkoleniu w zakresie dyscypliny finansów 

publicznych.  

28 kwietnia Pan Wójt był na spotkaniu dotyczącym przejazdów kolejowych w Dyrekcji PKP. 

Poinformował o przebiegu spotkania i o wymogach jakie nakłada  w sprawie przejazdów ustawa.  

Ustalono, że będą wspólnie czynić starania  w kierunku zmiany tejże  ustawy. 

Wójt poinformował, że spotkał się także z urbanistą, który  obiecał, ze w ciągu 2 tygodni  

przygotuje taka wizje co by w tym zakresie było do zrobienia. 

Poinformował, że  rozmawiał także z Panem Posłem Tomaszem Kostusiem na temat spraw 

związanych z PKP. 

Ad.16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że w segregatorze, 

który ma przed sobą są wszystkie pisma, które wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w okresie 

miedzy Sesjami opracowali, są w nim też wszystkie wnioski radnych z tego okresu a także pisma, 

które do Rady wpłynęły.  

Poinformował, że w okresie miedzy Sesjami: 

- uczestniczyli 14 kwietnia w spotkaniu zorganizowanym w sprawie omówienia spraw  

   związanych z ewentualnym staraniem się o prawa miejskie dla Tułowic. W spotkaniu  

   uczestniczyła Pani Burmistrz  Prószkowa oraz przedstawiciel Miasta i Gminy z Korfantowa. 

- Pan Przewodniczący Rady Gminy uczestniczył w wyjeździe do Wendeburga w celu omówienia  

   spraw związanych z organizacją obchodów jubileuszu partnerstwa. 

- Pan Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu z Państwem Kuźmińskich i Państwem Puchała, na  

   spotkaniu próbowano załagodzić spór dotyczący drogi gminnej, 

- uczestniczyli w spotkaniu w szkole w sprawie skargi rodziców dotyczącej oddziału w szkole dla  

   dzieci sześcioletnich., 
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- Pan Przewodniczący  uczestniczył w obchodach 3 Maja, 

- uczestniczyli także w spotkaniu z dziećmi z Ukrainy, był koncert patriotyczny, 

Pan Wójt i Pan Jacek Sulikowski omówili przebieg spotkania w Wendeburgu i przedstawili zdjęcia 

z  tego pobytu. 

Ad.17. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze 30 kwietnia dostarczył dla wszystkich rejestr 

listów emailem a kopia znajduje się w segregatorze w Biurze Rady. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przedstawił pisma jakie wpłynęły do 

Rady Gminy: 

- pismo  Pana Posła Tomasza Kośtusia  dot. złożonej interpelacji w sprawie poparcia apelu  

  Sejmiku Województwa Opolskiego o dofinansowanie  Muzeum Jeńców Wojennych w  

  Łambinowicach,  

- pismo Pana Wójta dot. zabudowań młyna i sąsiednich zabudowań – zawiadomienie  do Inspektora   

  Nadzoru Budowlanego,  

- biznes plan  budowy prywatnego żłobka Elefant, 

- pismo Starostwa powiatowego w Brzegu dot. obrony gmin Opolszczyzny ( zmiana granic gmin na  

  konto powiększenia terenów Opola), 

- wnioski radnego Krzysztofa Mroza, 

- skarga Pani Anny Janickiej,  

- pismo Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu, 

- pismo Rady Powiatu Nyskiego w sprawie dofinansowanie  Muzeum Jeńców Wojennych  

  w Łambinowicach,  

- pismo radnego Romana Suchodolskiego dotyczące nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy”,  

  Pan Roman Kopij poinformował, ze takie tytuły będą nadawane w czasie obchodów 25 lecia  

   istnienia Gminy Tułowice, 

- pismo radnego Romana Suchodolskiego dotyczące zabudowań młyna, Pan  radny dostał już 

   odpowiedź, 

- raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Gminy”, 

- sprawozdania z działalności Komisji Rady za I kw. 2016 r.  

- pismo radnej Justyny Paszkowskiej dot. usunięcia  napisów na budynkach 

- pismo Pana Ryszarda Bojkowskiego w sprawie budowy linii energetycznej 

- pismo Rady Gminy z Kietrza w sprawie dofinansowanie  Muzeum Jeńców Wojennych  

   w Łambinowicach,  

- pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budynku w Szydłowie, 

- pismo radnego Arkadiusza Drążka w sprawie zakłócania spokoju mieszkańców przez osoby 

odwiedzające salon gier, 

- apel Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Opola dotyczący zmiany ustawy 

- sprawozdanie OPS 

Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedzi radni otrzymali emailem a kopia jest w 

segregatorze w Biurze Rady. 

Zaznaczył, że tak jak mówili będą się spotykać z Panem Wójtem aby  usprawnić przekazywanie 

odpowiedzi na pytania. 

Poinformował, że było pytanie o spotkanie z Panem Murawskim, takie spotkanie będzie 

zorganizowane za tydzień. 

Sprawa zgłoszona przez Panią Helenę Wojtasik  dotycząca zakazu parkowania koło basenu , to Pan 

Wójt poinformował, że w tej sprawie będzie wniosek o postawienie takiego znaku. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jeżeli chodzi o prace związane z 

organizacją ruchu w Tułowicach to jest  takich siedem  punktów: 
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- ustawienie znaku zatrzymywania  na ul. Zamkowej, tam rzeczywiście  wieczorem jest  

   zaparkowanych dużo samochodów i nie idzie tamtędy przejechać, a parking jest otwarty do 21  

   i nikt tam nie parkuje,  

- pojawia się tez na osiedlu dwa znaki o miejscach parkowania dla osób niepełnosprawnych, jeden  

   będzie na ul. Ceramicznej a drugi na ul. Elsnera, jest to wniosek mieszkańców, 

- w ramach organizacji ruchu jest też wniosek o dwa progi zwalniające na ul. Gruszkowej, 

Zaznaczył, że mieszkaniec osiedla interweniował też w sprawie zatoczki przy ul. Elsnera, twierdzi, 

że straż i służby komunalne maja problem ze skręcaniem. Uważa jednak, że tam to dobrze wygląda 

, wie że nie załatwili tam sprawy miejsc parkingowych ale  zostały stworzone miejsca parkingowe 

obok śmietnika przy bloku przy ul. Elsnera 5. 

Radny Krzysztof  Kiraga poruszył sprawę postawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. 

Szkolnej przy kościele po prawej stronie. Zaznaczył, ze w niedziele ludzie stawiają samochody na 

zatoczce i na ulicy.  Jest tam problem z przejazdem ta ulicą.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, ze radni nie otrzymali jeszcze wszystkich 

odpowiedzi na swoje wnioski, Pan radny Józef Sukiennik nie otrzymał odpowiedzi na wniosek o 

uprzątniecie renu koło torowiska.  

Pan Wójt odpowiedział, że teren ten jest już uprzątnięty i wykoszony. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poruszył sprawę własności budynku 

Poczty.  

Wójt odpowiedział że w dniach 21  i 22  maja są „Dni Tułowic”, 23 maja jedzie na rozprawę  

sadową a 24 maja  jest  ustalona data podpisania aktu notarialnego ale ten termin ma jeszcze być 

potwierdzony. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poruszył sprawę pojemników na BIO. 

Pan Wójt stwierdził, że  jeszcze dwa sołectwa zgłosiły potrzebę takich pojemników, jest jednak 

problem, bo w ofercie wskazano, że zielone rzeczy powinne być wywożone na pszok, będą jeszcze 

o tym rozmawiać. Następnie poinformował, że  chcą wymienić pojemniki ustawione przy 

zabudowie wielorodzinnej aby były jednakowe i aby to wyglądało estetycznie, a pojemniki, które 

będą wymienione mogą posłużyć na odpady BIO  o które proszą sołectwa, natomiast kwestia 

wywozu to będą o tym rozmawiać.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poruszył sprawę zgłoszoną przez 

radnego Jana Bojkowskiego dotycząca rozebrania platformy dla bociana, bocianów tam nie ma już 

od lat. 

Pan Wójt poinformował, ze zleci aby te platformę usunąć. 

Ad.19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że zbliża się okres wzrostu traw i prosił aby mieć na uwadze 

interweniowanie do dróg powiatowych, ze względu na zwiększone ilości samochodów na drodze 

aby  wykaszać pobocza. 

Wójt odpowiedział, że ma to na uwadze i będzie interweniować.  

Dyrektor TOK poruszyła sprawę starania się o środki  w ramach projektu wspólnego z Gminą 

Czeską  na zorganizowanie „Dni Tułowic” w 2017 r. które będą powiązane z obchodami 25 lecia 

Gminy. Prosiła radnych o zgłaszanie do końca czerwca do TOK swoich wniosków i pomysłów co 

można by zrobić , które będą brane  pod uwagę przy pisaniu wniosku. Poinformowała, że mają 

szansę zdobyć na ten cel około 20 tysięcy euro. Zaznaczyła, że trzeba też  na ten cel włożyć 15% 

środków  własnych. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy Pani od pozyskiwania środków mogłaby przychodzić na 

wspólne posiedzenia Komisji i informować radnych o nowych naborach czy innych możliwościach 

pozyskania środków. 

Wójt poinformował, ze w tej chwili wszystko jest wstrzymane, sam Pan Suchodolski o tym wie, bo 

uczestniczy w Grupie Rybackiej. Zaznaczył, ze w tej chwili ta Pani ma naprawdę co robić.  
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Odnośnie propozycji Pani Dyrektor TOK to uważa, że jest to dobra propozycja i warto starać się o 

takie środki.. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy z uwagi na to, że była Pani Dyrektor GZSZ wygrała sprawę 

sądową  będą jakieś konsekwencje finansowe dla Gminy. 

Pan Wójt  prosił Panią Dyrektor GZSZ o informacje w tej sprawie. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak jak inni otrzymała taką informację pocztą pantoflową, nie ma 

jeszcze w tej sprawie potwierdzenia wyrokiem ale z jej wiadomości to żadnych konsekwencji 

finansowych nie będzie. 

Pani Agnieszka Zawadzka Sołtys Skarbiszowic zapytała o przejazdy kolejowe w Skarbiszowicach . 

Stwierdziła, ze w swojej wypowiedzi Pan Wójt  poruszył sprawę przejazdów w Tułowicach, 

Goszczowicach i w Szydłowie a co ze Skarbiszowicami. Wójt odpowiedział, że chodzi o wszystkie 

przejazdy, także w Skarbiszowicach. 

Radny Krzysztof Kiraga podziękował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik o wsparcie  finansowe przy 

remoncie świetlicy w Skarbiszowicach. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował o wymianie pionów w blokach na osiedlu w 

Tułowicach. 

Radna Justyna Paszkowska poruszyła sprawę pisania protokołów z posiedzenia wspólnych Komisji, 

zaproponowała aby wziąć porządek obrad i pisać tylko kto omówił poszczególny punkt. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęła opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. Opinia jest 

pozytywna.  

Następnie odczytał wnioski radnego Romana Suchodolskiego: 

- o wysypanie dróg polnych tłuczniem, na który środki należy pozyskać z funduszy sołeckich,  

- o zorganizowanie spotkania z Radą Parafialną i Księdzem Proboszczem w sprawie rozgradzania  

ogrodzenia pomiędzy cmentarzami oraz o doprowadzenie wody i wyremontowanie toalet przy 

kościele. 

Pan Roman Kopij  poinformował, że odpowiedź będzie na przyszłej sesji, stwierdził też, że wniosek 

wybiega poza kompetencje Rady. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poruszył sprawę projektowania 

nowych punktów świetlnych na parkingach przy osiedlu, chcą przenieść te lampy na trawnik. 

Poruszył też sprawę budowy remizy w Tułowicach , poinformował, że tak jak rozmawiali w tym 

roku planują aby powstał stan surowy budynku a wykończenie będzie w zimie więc część środków 

na ten cel można przenieść do budżetu na przyszły rok. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę chodnika  przy ul. Świerczewskiego, zapytal czy będzie to 

robione. 

Wójt odpowiedział, że będą robione dwie rzeczy z trzech, które byłu zgłoszone, chodnik przy ul. 

Kościuszki od ul. Gruszkowej w kierunku Ligoty oraz zatoka przystanku autobusowego przy ul. 

Świerczewskiego. Odcinek o którym mówi Pan Sukiennik przy Fabryce Fabstylu – jego remont 

będzie w ramach drogi pieszo – rowerowej od Małych Tułowic.  W naborze jesiennym chcą składać 

takiwniosek 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że do 30 czerwca jest obowiązek podjęcia 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, są już przygotowane materiały, jest już 

opinia RIO, prosiła o wyznaczenie terminu takiej Sesji. 

Ad.20. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI 

Sesji Rady Gminy. 
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