
Protokół Nr XXXIX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 31 sierpnia  2017 r.  

 

 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od 

godz.1600 do godz.1840. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w dniu Sesji skład Rady 

Gminy liczył 14 radnych ( rezygnację z mandatu złożyła Pani Justyna Paszkowska – Komisarz 

Wyborczy pismem z dnia 18 sierpnia stwierdził wygaśniecie mandatu radnej Justyny 

Paszkowskiej) w posiedzeniu udział wzięło 13 radnych, nieobecny był radny Zbigniew 

Paradowski a na posiedzenie spóźnił się radny Michał Luty. 

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

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

Sekretarza Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, 

pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że propozycję porządku obrad wraz z materiałami 

na Sesję radni otrzymali 23 sierpnia br. 

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

W związku z brakiem zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przygotowany porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tułowice, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w 

czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice wobec których Gmina 

Tułowice nie ma takiego obowiązku 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/13 Rady Gminy Tułowice z 

dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy 

Tułowice. 

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

osobowego Komisji Społecznej, 

13. Informacja o skardze  z dnia 14 lipca 2017 r.  

14. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018 - GZSZ 

15. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów  - GZSZ 

16. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018 - Przedszkole 

17. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2017 r. 

18. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2017 r.  

19. Informacja z działalności Rady Gminy za II kwartał 2017 r.  

20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 



21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy między Sesjami. 

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

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

24. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

25. Zakończenie obrad. 

 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń.  

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji 

Rady Gminy głosowało 12 radnych, brak było głosów przeciwnych i brak wstrzymujących się 

od głosowania. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26  

czerwca 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2017 r. głosowało 12 radnych, brak było  

głosów przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Skarbnik Gminy Pani 

Bożena Gąska - szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji do 

przedłożonego projektu uchwały nie maja zastrzeżeń.  

Pozostali Radni do przedłożonego projektu uchwały także nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 12 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIX/205/17. 

 

Ad 6 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał także, że na posiedzeniu Komisji przedłożony 

projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (12 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/206/17.    

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Barbara Nowak 

omówiła przedłożony projekt uchwały. 



Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 12 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/207/17. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Dyrektor ZGKiM Pan 

Jacek Sulikowski dokładnie przedstawił powody podniesienia stawek. Każdy wie , że SUW 

wymaga modernizacji i to jest obowiązek Rady Gminy aby zagwarantować dobry dostęp do 

wody. Uważa, iż argumentacja jaką przedstawił Zastępca Przewodniczącego Pan Roman  

Kopij była po prostu modelowa,  nie ma dzisiaj Dyrektora ZGKiM. Przewodniczący Rady 

Gminy stwierdził, że był też radnym poprzedniej kadencji i tak nie było. 

 

Do obrad dołączył radny Michał Luty. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że 

Komisja Gospodarczo – Budżetowa po zapoznaniu się z opinią członków Komisji wyraża 

zgodę na stawki proponowane przez pana Dyrektora ZGKiM.  

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

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/208/17. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tułowice, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji do wyboru zostały 

przedstawione dwa projekty uchwały w tej sprawie, radni wybrali projekt w którym ulica 

zachowuje dotychczasowy stan, zmienia się tylko nazwa z >ul. Generała Świerczewskiego< 

na > ul. Porcelanową< . Zwrócił się z prośbą do Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy o 

odczytanie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że był przed 

chwilą u Pana Ratusznego, nie wie na ile Pan Sekretarz ma taka wiedzę jak on mu 

przekazywał, nawet ponoć ta zmiana, która jest ustawowa dzisiaj, samej nazwy ulicy, to z 

tych przepisów szczegółowych wynika, że mamy obowiązek wymienić dokumenty. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że Pan Ratuszny uczestniczył podczas 

jego rozmowy z Wydziałem Komunikacji i myśli, że wypowiedź Pana Ratusznego to jest 

kontekst informacji , którą  przedstawił radnym, że Wydział Komunikacji kieruje się 

odrębnymi przepisami szczegółowymi, które nie mają nic wspólnego z ustawą 

dekomunizacyjną. Na dzień dzisiejszy zgodnie z tymi przepisami obywatel ma obowiązek, 

jeśli wystąpią zmiany, do 30 dni dokonać wymiany dokumentów. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że zawsze ważniejszy jest przepis 

szczegółowy, w stosunku do przepisów komunikacyjnych, meldunkowych najważniejsza jest 

ustawa ta dekomunizacyjna  i jeżeli ona mówi, że dokumenty zachowują moc, to one 

zachowują moc. Jeżeli z przepisów mniej szczególnych tych komunikacyjnych wynika, że 

trzeba to zrobić, to uważa, że ustawa nam nie nakazuje w tym zakresie i zwalnia nas z 

ponoszenia kosztów z tego tytułu. Stwierdził, że mają z panem Sekretarzem  w tym zakresie 

trochę inne stanowiska a to wynika z tego, że to jest nowa ustawa i ona będzie na pewno 

realizowana jakby tutaj w życie, ale uważa, że ta ustawa, jej treść są ponad wszystkimi 

zapisami szczegółowymi każdych z tych działów, meldunkowych, komunikacyjnych.  

Radni przeprowadzili dyskusję na powyższy temat.  



Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku 

wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/209/17.    

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 

dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice wobec 

których Gmina Tułowice nie ma takiego obowiązku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Barbara Nowak 

omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/210/17. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/13 Rady Gminy 

Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na 

terenie Gminy Tułowice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji także Pani Barbara 

Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/211/17. 

 

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

liczbowego i osobowego Komisji Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że rozmawiali o tym na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Muszą podjąć taką uchwałę ze względu na wygaśniecie mandatu radnej Justyny 

Paszkowskiej. Na posiedzeniu Komisji Wiceprzewodniczący odczytał Postanowienie 

Komisarza Wyborczego  w Opolu z dnia 18 sierpnia  2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu 

radnej Justyny Paszkowskiej. 

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

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIX/212/17. 

 

Ad.13. Informacja o skardze z dnia 14 lipca 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 28 sierpnia  

2017 r. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym skargę. Wyjaśniali, że 

według nowych zasad  Rada Gminy musi dać zgodę na przekierowanie skargo do 

rozpatrzenia  do Komisji Rewizyjnej.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał przygotowane  pismo w sprawie przekazania 

skargi do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały wraz 

z uzasadnieniem.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu 

skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 



Ad.14. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2017/2018 – GZSZ. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pani Dyrektor GZSZ nie mogła być obecna 

na Sesji z przyczyn osobistych ale przekazała  Radzie gminy pisemną informację w tej 

sprawie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał przedłożoną informacje, która stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.15. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  

sprawdzianów i egzaminów – GZSZ 

 

Jak w punkcie  14 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał przedłożoną informacje, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.16. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2017/2018 – Przedszkole 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Tułowicach Pani Katarzyna Nowak-Lach 

poinformowała, że wszyscy wiedza co się dzieje w Przedszkolu, prace remontowe trwają i 

trwać jeszcze będą. Przedszkole jest gotowe aby przyjąć dzieci od 1 września ale stan jaki 

maja zmusił ich do reorganizacji. W związku z tym od 1 września przez najbliższe około 2 

miesiące, takie są na dzisiaj szacunki, trzy oddziały dzieci młodszych w wieku 2,5 do 4 lat 

będą w budynku przedszkola na piętrze, dzieci będą tam bezpieczne, nic im nie grozi, 

natomiast trzy oddziały dzieci starszych w wieku 4-5 lat będą umieszczone w budynku  

Szkoły Podstawowej. Pani Dyrektor odstąpiła im dwie sale a trzeci oddział będzie w sali 

gimnastycznej, która będzie pełniła dwie funkcje, na jednej połowie będą dzieci a druga 

połowa będzie przeznaczona na jadalnię dla dzieci z tych  trzech oddziałów przedszkolnych. 

Przewieźli wszystko co byli w stanie przewieźć z Przedszkola, by w tych oddziałach 

przedszkolnych tymczasowo zorganizowanych w szkole stworzyć takie warunki prawie jak w 

Przedszkolu. Dołożyli wszelkich starań aby były to warunki dające możliwość realizacji 

statutowych zadań Przedszkola, bezpieczne, higieniczne, może nie luksusowe ale 

wystarczające żeby przez te dwa miesiące dzieci w odpowiednich warunkach mogły tam być.  

Podziękowała za zaangażowanie przyszłej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, zaznaczyła, że 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej także bardzo dużo pomógł w tej 

przeprowadzce. Myśli, że są gotowi a czas oczywiście pokaże czy ta organizacja zda 

egzamin. Wszystko to, co jest przygotowane w szkole jest na takich samych zasadach jak w 

Przedszkolu. Nie zmienia się organizacja dnia, nie zmienia się rytm dnia, takie same godziny 

posiłków, te same zajęcia będą realizowane, tak, że poza tym, że dzieci znajdą się w innym 

budynku nic innego dla nich się nie zmieni. 

Dyrektor Przedszkola poinformowała, że przyjęli na ten rok szkolny 126 dzieci, to też jest 

sytuacja dynamiczna bo rodzice wypisują z każdym dniem, dopisują dzieci. Na dzień 

dzisiejszy jest dokładnie 125 dzieci. Jest jeden oddział dzieci od 2,5 do 3 lat, dwa odziały 

mieszane dzieci  3 i 4 letnich, dwa oddziały pięcioletnie i jeden oddział mieszany dzieci  4 i 5 

letnich. Mają jeszcze rezerwę więc jeśli jakieś dziecko się zjawi na dniach to mają je gdzie 

umieścić a po rozbudowie będzie jeszcze więcej miejsc. 

Dyrektor Przedszkola poinformowała , że na dzień dzisiejszy w Przedszkolu mają odnowiony 

parkiet na holu, rodzice i dzieci w tej chwili maja udostępniony do użytku hol na dole , 

szatnie  i pomieszczenia na piętrze , pomieszczenia na parterze są odizolowane, 

zabezpieczone bo tam trwają nadal prace. Mają nowe przyłącze wody do obiektu i ma 



nadzieje, że wreszcie uda się uzyskać odpowiednie ciśnienie w instalacji przeciwpożarowej, 

bo był z tym problem. Obecnie są kładzione kable pod monitoring i pod alarm, myśli, że 

dzięki temu bezpieczeństwo  w Przedszkolu wzrośnie. W nowo tworzonych ścianach to są na 

razie gołe ściany, jest tam teren budowy. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zaznaczył, że to dzięki radnym, którzy przyjęli do 

wykonania inwestycje w Przedszkoli, to na dzień dzisiejszy nie mają przyjętych sto 

czterdziestu kilku dzieci , tak jak to było wcześniej przyjmowane, zostały wszystkie dzieci 

przyjęte. Do przedszkola zostały przyjęte dzieci w ilości jaką podała Pani Dyrektor 

Przedszkola ale trzeba jeszcze pamiętać, że dwa oddziały sześciolatków  w liczbie 48 dzieci  

zostało umieszczonych w oddziałach przedszkolnych w szkole. Razem to jest ponad 170 

dzieci. Zostały przyjęte wszystkie dzieci, które były zgłoszone, nawet dzieci 2,5 letnie. 

Uważa, że Gmina jako samorząd wbija się  tym w politykę taką prorodzinną, żeby osoby, 

które chcą mogły powrócić do zatrudnienia. Wiedzę jaką posiadają, to podmiot prywatny 

będzie budował oddział dla dzieci od 1 do 3 lat na dwadzieścia cztery czy na dwadzieścia 

sześć miejsc dla dzieci. 

 

Ad.17. Informacja Sołtysów  o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2017 r. 

 

- Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że w II kwartale 2017 r.  

W Tułowicach małych wykorzystano fundusz solecki w wysokości 700 zł. na 

zagospodarowanie terenów zielonych, głownie przy świetlicy zostały posadzone krzewy, 

kwiaty, zrobione klomby, ułożone kamienie. Odbyły się  dwa spotkania Rady Sołeckiej. 

Zakupiono z funduszu sołeckiego za kwotę 350 zł. siatki na bramki do piłki nożnej. 

W czerwcu odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców , w czerwcu zorganizowano także 

Dzień dziecka, na którym zapewniono dla dzieci wiele atrakcji. 

 

- Z uwagi na nieobecność na Sesji Sołtys Szydłowa Pani Marianny Mierzwiak 

informację przedstawił radny Krzysztof Mróz, który poinformował, że w II kwartale 2017 

r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia kobiet. 

Odbyły się spotkania Rady Sołeckiej, Rada Sołecka spotyka się co miesiąc celem omówienia 

bieżących spraw wioski oraz omówienia harmonogramu prac  pracowników zatrudnionych w 

ramach prac społeczno-użytecznych. 

W Szydłowie odbył się również festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka. 

- Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że  w II kwartale 2017 r. 

początkiem kwietnia było  spotkanie przy Palmie wielkanocnej. 

Wykonano renowację podłogi w Swietlicy.  

10 kwietnia Pani Sołtys brała udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy w sprawie likwidacji 

przejazdów kolejowych. 

5 maja Pani Sołtys spotkała się z Panem Wójtem i Panem radnym ze Skarbiszowic w sprawie 

remontu. 

2 czerwca wraz z Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice Panią 

Jadwigą Kiragą odebrała granty w Borach Niemodlińskich dotyczących projektu „Historia 

kołem się toczy”. 

W czerwcu odbył się dzień dziecka. W czerwcu odnawiano również pergolę za stodołą 

koncertową. W II dekadzie odbywały się również spotkania Rady Sołeckiej. 

- Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Monika Matusik poinformowała, że  w kwietniu 2017 r. 

odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej, w maju zakupiono 10 donic, do tego kwiaty oraz krzewy 

do zagospodarowania terenów zielonych. 

5 maja odbyło się zebranie wiejskie, 6 czerwca został zorganizowany Dzień Dziecka przy 

udziale strażaków. 



30 czerwca w Świetlicy w Ligocie  odbyła się Sesja Rady Gminy. 

- Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformowała, że  w maju 2017 r. została 

zakończona budowa wiato- altany za świetlicą wiejską. Zostały tam ścięte dwa drzewa, ale w 

zamian za to na terenie całej wsi posadzonych zostało 60 innych drzewek. 

W czerwcu Rada Sołecka zorganizowała  Dzień dziecka.  

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon podziękował Panu Wójtowi za zrobienie 

oświetlenia pod wiatami  na boisku. W lipcu odbyły się zawody strażackie. 

- Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformowała, że  w II kwartale 2017 r. spotkali się 

trzy razy, zostało  wykonane odeskowanie na wiacie, posadzono kwiaty na terenie Tułowic, 

zakupiono mundury dla strażaków. Z okazji Dnia dziecka zorganizowano we współudziale z 

ZGKiM – wyścig ślimaków. 

 

Ad.18. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2017 r. 

 

Członek Komisji Społecznej Pan Michał Luty odczytał sprawozdanie z działalności Komisji 

Społecznej za II kwartał 2017 r. – informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił informację z 

działalności Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2017 r. . – informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

informację z działalności Komisji  Gospodarczo – Budżetowej - załącznik do protokołu. 

Przedstawił także  zdjęcia z realizowanych  przez Gminę inwestycji ( przedszkole,  budynek 

Poczty oraz remiza strażacka) . 

Przerwa. 

 

Ad. 19. Informacja Rady Gminy za II kwartał 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przedstawił prezentację dotyczącą 

sprawozdania z działalności Rady Gminy za II kwartał 2017 r. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że po roku starań  26 lipca br.  ukazało 

się Dzienniku Ustaw  pod pozycja 1427 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r., 

które nadaje status miasta Tułowicom od 1 stycznia 2018r.   

Wójt stwierdził, że jest to bezwzględnie sukces wszystkich mieszkańców, to jest dalszy 

rozwój, idziemy troszeczkę dalej. Widzimy chociażby tutaj po ilości tych młodych ludzi, 

którzy w Tułowicach się pojawiają i po ilości dzieci. Jeszcze program, który od ubiegłego 

roku funkcjonuje, też ma na celu poprawę demografii, statystyk, bo wyludnienia, depopulacja, 

spotkania, my jakąś politykę też przyjęliśmy tutaj żeby to zrobić. Jest to sukces nas 

wszystkich. 

Z takich ważniejszych informacji to też taka dobra wiadomość  tutaj dla mieszkańców 

Tułowic Małych,  w tym roku ta droga, te półtorej kilometra będzie całkowicie przebudowana 

do torów, do przejazdu. Znikną te ostatnie chodniki tutaj koło „Babci”, koło Pana 

Przewodniczącego, ten odcinek chodnika będzie pod ścieżkę pieszo – rowerową. Ma tam być 

wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni, budowa nowej z podbudową, przebudową, 

wjazdy na ogrody działkowe. Do końca roku Dyrektor Dróg Wojewódzkich obiecał, że ten 

odcinek będzie wykonany. 



W przyszłym roku ZDW wykona odcinek od przejazdu do ul. Elsnera, czyli tutaj będzie taki 

naturalny ciąg. Stwierdził, że chyba wszyscy tułowiczanie, którzy jechali, zauważyli, że 

mamy linie wymalowane jak w mieście, ładnie to wygląda. 

Wójt poinformował, że też  informacja taka medialna poszła odnośnie rewitalizacji linii 

kolejowej, dwie duże rzeczy na terenie naszej Gminy. Myśli, że jest to dobra informacja dla 

mieszkańców Goszczowic, Pani radna była rzewnie zainteresowana, często monitowała czy 

coś z tego będzie oficjeli, którzy się pokazywali. Ziściły się chyba te marzenia, w marcu ma 

ruszyć  rewitalizacja tej pierwszej linii Opole Zachód Nysa. Również Szydłów dostanie drugi 

przystanek przy ul. Fabrycznej. 

We wrześniu ma się zacząć wykonawstwo oświetlenia na baraki ( Gmina dała projekt), jest to 

też duża rzecz dla tych mieszkańców, tam są małe dzieci, zbliża się okres jesienno – zimowy, 

to jest taki odcinek niebezpieczny, Ci rodzice czy dziadkowie  muszą przyjeżdżać aby te 

dzieci odbierać. Tam trochę rodzin mieszka, tutaj Pan Radny Suchodolski wie, że to  

załatwiane było od wielu, wielu lat, udało się to zrobić. We wrześniu mają się zacząć prace, 

które maja się skończyć bardzo szybko. Pieniądze na to są zabezpieczone. 

Do 23 września zaświeci się lampa na „trzech domkach”. Pan radny tutaj mieszkańcom dał 

zadanie aby wskazać miejsce gdzie ta lampa ma być, bo będzie ona świeciła dla nich. 

Wójt nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor Przedszkola odnośnie umieszczenia dzieci na 

czas remontu Przedszkola w oddziałach w szkole, zaznaczył, że rodzice o tym wiedzą, na 

dzień dzisiejszy nie ma żadnych interwencji, pytań czy protestów. Od kilku dni jest 

możliwość obejrzenia przygotowanych pomieszczeń, rodzice z dziećmi chodzą tam i 

oglądają.  

Wójt poinformował, że spotkał się z  Prezesem Kopalni Panem Zawadzkim oraz z Prezesem 

Bazaltu Panem Miśtą , prosił ich aby znaleźli  taki głaz około 2 m., chcą go postawić gdzieś w 

centrum Tułowic. 

Wójt przypomniał, że ostatnio była informacja medialna, że rusza budowa obwodnicy 

Niemodlina, poinformował, że też na łamach mediów podkreślał, że ona jest nam potrzebna, 

bo w Tułowicach jest dużo różnych rzeczy produkowanych i trzeba się z tym dostać do 

autostrady. Czytał  codziennie  o pieniądzach jakie to nie przyjeżdżają do naszego 

województwa. Pojechał na spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji, bo jest to w ich  

jurysdykcji ,ale tam się nic nie zmienia, oni też są zaskoczeni, że  media, zdjęcia itd. Ale 

pewnych rzeczy się nie przeskoczy, idzie plan i plan jest realizowany, tam żadnego 

przyśpieszenia nie ma, tak jak to szybko wyszło, to teraz nic nie słychać. Stwierdził, że 

obwodnica jest dla nas też bardzo potrzebna ale jeśli końcem roku 2019 zacznie być 

budowana to będzie dobrze. Stwierdził, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, trzeba 

pamiętać, że tam wygasło pozwolenie wodno- prawne, to jest bardzo mała rzecz a wodno-

środowiskowe było przedłużone, tak, ze tu się nic nie dzieje a natomiast pewnych rzeczy się 

nie przeskoczy. My też się cieszymy, że ta obwodnica będzie. 

Wójt poinformował, że nasza Gmina jest gotowa do podpisania umowy na przetarg na 

rewitalizację ścieżek ale w projekcie są niestety gminy, które ten projekt opóźniają.  

Wójt poinformował też, że mamy jedną szkołę w Gminie, na dzień dzisiejszy to jest Gminny 

Zespól Szkól , od 1 września  będzie to Szkoła Podstawowa z wygaszanymi oddziałami 

Gimnazjum. W szkole znajduje się też oddział przedszkolny i nie jest tajemnicą, że na Sesji9 

z przyczyn osobistych nie mogła być  Pani Dyrektor GZSZ Pani Bogusława Proskórnicka, 

natomiast jest obecna  nowa Pani Dyrektor – od jutra będzie Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej. 

Wójt stwierdził, że jego życzeniem jest żeby o tej placówce, o szkole zaczęto mówić nie jako 

o szkole ale jako o dobrej szkole. Zaznaczył, że jest to takie przesłanie do przyszłej Pani 

Dyrektor Pani Justyny Paszkowskiej. 



Wójt poinformował, że wraz z innymi włodarzami gmin z powiatu opolskiego był na 

spotkaniu z Panem Prezesem Ogrodów Działkowych i po wysłuchaniu jakie to działkowcy z 

innych gmin mają problemy to powiedział tylko tyle, że nie chce mówić jak u nas działkowcy 

maja dobrze. W Opolu płacą np. 120 litrów od głowy za śmieci, wodę zużywają to mają 

jeszcze za ścieki liczone.  

Wójt poinformował także o odbytym na hali w Tułowicach meczu Gwardii Opole z Olimpią 

Piekary, stwierdził, że było to duże wydarzenie dla mieszkańców  Tułowic. 

Następnie poruszył sprawę odbytych dożynek. Poinformował, że dzień wcześniej przed 

dożynkami na stawie w Tułowicach Małych odbyły się zawody wędkarskie z udziałem dzieci. 

Poinformował, że dwa stawy dostały dofinansowanie , w tej chwili są na ukończeniu projektu 

na staw Hutnik w Tułowicach Małych. 

Wójt poinformował, ze w dniu dzisiejszym byli z Panem Ratusznym u Pana Starosty, prosili 

aby w przyszłym roku w ramach remontów przyjrzeć się odcinkowi drogi powiatowej od 

folwarku w Skarbiszowicach do Tułowic. Droga się rozpływa, osunęła się tam skarpa. 

Zaznaczył, że droga ta stała się bardziej ruchliwa po otwarciu drogi z Szydłowa do Opola. 

Wójt podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 

dożynek. 

Wójt poinformował, że 5 września wybiera się na walne zebranie Klubu UNI. Zaznaczył, że 

Klub w tym sezonie nie przystąpił do rozgrywek. 

 

Ad. 21.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy nawiązał do wypowiedzi Wójta, że Tułowice 

otrzymały prawa miejskie, udało się to wywalczyć, powstał Komitet, pierwsze spotkanie było9 

takie sceptyczne, bo ciężko było Księdza Proboszcza przekonać ale w końcu udało się. 

Stwierdził, że sukces jest częściowo za nimi bo przed nimi dopiero będzie jakaś inna praca, 

będą zdobywać jakieś środki i to miasto rozwijać.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że w okresie od 1 do 14 lipca 

przygotowywano odpowiedź na zapytania posła Garbowskiego, odbyły się także spotkania z 

Panem Wójtem w celu omówienia różnych spraw.  Stwierdził, że w Tułowicach wiele się dzieje  

i to nie tylko z budżetu gminnego, Pan Wójt stara się o środki z innych źródeł, ż powiatu, ze 

starostwa. Efekty tego są widoczne. Ulica „studzienna „ została naprawiona, jedzie się nią teraz 

dobrze. Jest tez kawałek drogi na 1 Maja, są pasy, jest przejście dla pieszych koło szkoły. Są 

rabatki, klomby, można powiedzieć, że w Tułowicach cos się dzieje. Są też jeszcze pewne 

rzeczy przed nimi, bo wszystkiego na raz nie da się zrobić.  

Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego spotkali się z Panią Radcą Prawną w celu 

omówienia procedury rozpatrywania skarg. 

Odbyło się także kilka spotkań w celu przygotowania Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy  spotkał się także z mieszkanką Tułowic, która mieszka w 

budynku wspólnotowym. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że była to sytuacja taka mało 

komfortowa, bo ta mieszkanka ma wielki żal do swoich współmieszkańców tej wspólnoty i tym 

problemem jak gdyby chciała obarczyć Radę Gminy i Gminę, że maja się angażować w życie 

wspólnoty mieszkaniowej. Stwierdził, że dla nich jest taka niezrozumiała sytuacja, że w to się 

angażuje  radny, tu tą Panią przyprowadza i nie wie na Ci Państwo liczyli, że co 

Przewodniczący Rady może w tej sprawie zrobić.  

Zastępca przewodniczącego rady Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy w oznaczonych 

dniach dyżuruje Radca prawny, który udziela porad prawnych dla mieszkańców. Stwierdził, że 

radni powinni  zgłaszające się do nich z jakimiś problemami osoby informować o drodze i 

możliwościach  załatwienia ich sprawy, oraz o kompetencjach organów Gminy. Stwierdził, ze 



Rada nie jest prokuratorem ani pośrednikiem w załatwianiu prywatnych spraw, a to jest 

prywatna sprawa tej Pani, która przyniosła dokumenty z kilku lat w celu wskazania, że 

poprzednia zarządczyni tej nieruchomości  nie całkiem uczciwie tym zarządzała. Od takich 

spraw jest sąd i prokurator a nie Rada Gminy, bo to jest prywatna własność.  

Prosił radnych aby nie angażowali się w takie sprawy tylko starali się takie osoby pokierować 

do właściwych instytucji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady  przypomniał, że w okresie  między Sesjami odbyły się 

posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej, wspólne posiedzenie Komisji oraz zostały 

zorganizowane Dożynki Gminne.  

Było dość dużo korespondencji ale zostało to omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

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

Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że 25 sierpnia  dostarczył dla 

wszystkich  rejestr listów zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze. 

W poniedziałek na wspólnym posiedzeniu Komisji  również odczytali  większą ilość listów. 

Od poniedziałku otrzymali kilka listów oraz informację Pani Skarbnik  na temat wykonania 

budżetu za I półrocze, będzie to omawiane  na Sesji w październiku. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że otrzymali: 

-  do wiadomości od Pana Wójta pismo skierowane do właścicieli  budynku starej świetlicy w 

Szydłowie z zapytaniem o planowane działania w związku z ze złym stanem technicznym 

tego budynku, budynek stwarza zagrożenie życia i zdrowia dla przechodniów. 

- pismo z 10 marca do Pana Konserwatora zabytków w sprawie niszczejącego  zabytkowego 

młyna. Odpowiedzi Konserwatora zabytków brak dlatego Pan Wójt zwrócił się z następnym 

pismem w tej sprawie do Wojewody Opolskiego. 

- prośba o pomoc na operację dla chorego nienarodzonego jeszcze dziecka – plakat i ulotka, 

- zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Tułowicach, 

- zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie  w Namysłowie, 

- odpowiedź na pismo rodziców dzieci o utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych ze 

względu na przekroczenie liczby uczniów,  

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że przed chwilą pokazał, że 

jest ten rejestr pytań, jest zaktualizowany. Na Posiedzeniu Komisji czytali już bardzo dużo 

listów. Od poniedziałku pojawiły się nowe tematy: 

- o stację kolejową Szydłów,  

- o plan kanalizacji na ul. Kolejowej, 

- jest odpowiedź dla Pana Krzysztofa Kiragi, 

- odpowiedź dla Pana Józefa Sukiennika dotycząca torów kolejowych i budynku po byłej 

świetlicy w Szydłowie – przed chwilą czytane było w tej sprawie pismo, 

- prośba Dyrektora ZGKiM  aby powiedzieć coś na temat przepustów w Ligocie Tułowickiej, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że zacznie od pytania Pana Józefa 

Sukiennika, zaznaczył, że chciał dzisiaj wydrukować mapkę i pokazać ale system EGB się 

zawiesił, nie działa, może jutro skontaktuje się z Panem pracownik, żeby pokazać działkę, bo 

tam jest część działki naszej natomiast PKP i tak wykosiło myśli, że bardzo dużo w kontekście 

tego co jeszcze było.  Jest wykoszone, służby komunalne w tej chwili dużo robią. 



Odnośnie ul. Kolejowej w Szydłowie , Wójt poinformował, że wczoraj przyszedł protokół 

uzgodnień , co do tej ulicy, prawnicy muszą to sprawdzić i myśli, że w ciągu miesiąca 

poinformuje radnych, że akt notarialny przekazania tej ulicy jest sfinalizowany po stronie 

Gminy. 

Odnośnie starego budynku świetlicy wiejskiej w Szydłowie było odczytane pismo. 

Pan radny Mróz spotkał się z pracownikiem Urzędu  w sprawie tej kanalizacji, myśli, że jakąś 

wiedzę mają. 

Odpowiadając na sprawę Pana radnego Krzysztofa Kiragi w sprawie oświetlenia to też będą tą 

sprawę pilotować, została zrobiona już mapa dla celów projektowych. 

Wójt poinformował, że obecnie ze względu na to, że od dwóch miesięcy mają trudną sytuację 

z jednym podatnikiem, trzymają rękę na pulsie ale w międzyczasie już musieli zabezpieczyć 

środki, bo 1 września już wychodzą wypłaty dla nauczycieli, do sprawy oświetlenia  wrócą w 

październiku. 

Wójt stwierdził, że na szczęście firma zostaje w Tułowicach i stąd się nie przenosi. Gmina 

swoje wierzytelności zabezpiecza. 

Wójt zaznaczył, że radni mieli informację odnośnie szkoły, wiedzą, że tam są braki finansowe, 

teraz radni dają te 100 tysięcy bo nauczyciele muszą w dniu jutrzejszym mieć już wypłaty na 

kontach. Oprócz wynagrodzeń w szkole brakuje  środków także na inne cele, choćby na  środki 

higieniczne, czystości itp.  

Wójt jeszcze raz podkreślił, ze jest ta mapa dla celów projektowych, teraz trzeba zlecić projekt 

itd. Myśli, ze w październiku wrócą do tych rzeczy, które z tych paragrafów pozabierali, nawet 

te rzeczy na które w kwietniu przerzucali środki aby te rzeczy ruszyć. Odnośnie budżetu 

podziękował radnym, że podnieśli ręce , żeby iść w tym kierunku. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z prośbą, że jeżeli miałby być tam projektant, to chciałby 

być przy nim albo żeby miał wgląd  do już gotowej dokumentacji. 

Wójt stwierdził, że pragmatyki są takie, że czy to są rzeczy duże czy małe to nie odbywają się 

„ nic o nas bez nas”, przykładem jest chociażby remiza w Tułowicach, od początku do końca 

strażacy byli z boku, wszystko z nimi uzgadniano. Uważa, że świetlica jest wizualnie 

estetyczna. 

To samo jest z projektem świetlicy,  w czwartym kwartale będą  nabory, jak już mówił, że 

odnośnie projektu świetlicy siedzieli z Radą sołecką, z Panem radnym, z Sołtysem, nawet ze 

strażakami żeby wszystko uzgodnić.  

Zaznaczył, że  odnośnie strażaków to, od tygodnia zaczyna się dobrze dziać w Szydłowie. Są 

młodzi strażacy, mają już nawet porobione badania i wierzy, że ta jednostka będzie wyjeżdżać 

do akcji. Stwierdził, że Szydłów jest enklawą wśród lasów i dobrze , że nic złego się tam nie 

dzieje. 

Wójt poinformował, że w Szydłowie odbyło się szkolenie - manewry strażaków z  Gminy, byli 

tam młodzi ludzie z Goszczowic, którzy uczestniczyli w manewrach, byli też młodzi ludzie z 

Szydłowa, którzy na razie tylko te ćwiczenia obserwowali. obserwowali . 

Wójt zaznaczył, że wierzy, że jednostka OSP Szydłów będzie wyjeżdżać do akcji jeśli będzie 

taka potrzeba, ale oby jak najmniej tych wyjazdów było. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski wyjaśnił sprawę przepustów  w Ligocie Tułowickiej. 

Poinformował, że pytanie jest od jakiegoś czasu takie same, że trzeba się tym zająć, oczyścić i 

tak dalej. Stwierdził, że jako Zakład nie posiadają sprzętu, którym by to mogli oczyścić czy 

pogłębić, mają tylko zwykłą koparkę, która nie nadaje się do takich prac. Trzeba by wynająć 

odpowiednią koparkę albo wykonać to łopatami, można by tam wysłać osoby zatrudnione do 

prac interwencyjnych. Zaznaczył, że nie wie jednak jak by to było załatwione, bo teren w 

całości nie jest gminny a druga sprawa jest taka, że te osoby zatrudnione do prac 

interwencyjnych  były przez moment, teraz mają dwie osoby, które wykonują już inne prace. 



Zaznaczył, że jeżeli miałby ściągnąć ludzi z innych miejscowości, to może tak powiedzieć, że 

dwa tygodnie ich nie ma a wszystko inne leży, tak to bynajmniej wygląda.  

Jest tam jeszcze taka sprawa, że poza tymi przepustami, przejściami, co się na pola wjeżdża, to 

nikt nie wie gdzie są drenaże, gdzie wychodzą. Jak był budowany chodnik, to tam zostało to 

przerwane, zasypane itd. Poinformował też, że rolnicy, którzy mają tam pole przy tym 

chodniku, to już niemal na chodnik wjeżdżają  swoim sprzętem i tam zaorany jest już ten 

krawężnik, jest wręcz przekonany , że tam jest też wina po ich stronie trochę, bo przepusty są 

poprzecinane  i przy dużych deszczach woda leci przez te całe pola i błoto z tych pól przelatuje 

przez chodnik i wpada do rowu. Nawet jak to teraz wyczyszczą to za miesiąc będzie to samo, 

to nie jest dla niego kompletnie  rozwiązanie. Uważa, że trzeba odbudować te drenaże aby ta 

woda ściągała się już zanim dojdzie do chodnika a nie zawalała chodnik, który potem muszą 

zamiatać i czyścic. Zaznaczył, ze na chodniku rośnie trawa, bo są fajne warunki,  błoto, trawa 

się zasieje. Stwierdził, że nie wie jak ten temat ruszyć, jakby dzisiaj miał podjąć decyzję, to nie  

wie czy dwa tygodnie czyszczenia ręcznie łopatami, jest tam mnóstwo ziemi do wybrania, 

osobiście tego nie widzi, żeby to w ten sposób robić. Prosił o podsunięcie pomysłu jak to zrobić 

jeśli ktoś taki ma. 

 

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

 

Radny Michał Luty podziękował Panu radnemu i Pani Sołtys z Szydłowa za udostępnienie 

świetlicy na ćwiczenia strażackie, które były częścią projektu, który pisali do Borów 

Niemodlińskich. 

Przypomniał też, że jakiś czas temu mieszkańcy ulicy Bocznej zwrócili się do Pana Wójta i do 

Rady Gminy o drogę , która tam jest. Zapytał czy Pan Wójt pamięta o tej drodze. 

Wójt odpowiedział, że mieszkańcy ul. Bocznej byli u niego w ubiegłym tygodniu, dostali 

wcześniej odpowiedź na piśmie. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że zaczyna się rok szkolny i zaczynają się też zajęcia dla 

dzieci, które uczęszczają  na salę, oczywiście po godzinach urzędowania szkoły, na zajęcia 

karate. Miał telefon od Pana, który prowadzi te zajęcia, tam najprawdopodobniej może być 

problem z salą , wcześniej Pan Wójt obiecał, że dzieci będą mogły korzystać z Sali, tak, że nie 

wie, czy ma rozmawiać z Panią Dyrektor szkoły, bo tak jak Pan Duraj przekazał szkoła zajmuje 

się salą w godzinach urzędowania szkoły a po południu to już jest obiekt zarządzany przez 

Gminę. 

Wójt odpowiedział, że część zajęć odbywało się na małej sali, ze względu na sytuację w 

Przedszkolu,  już jest wszystko przygotowane, od jutra dzieci przychodzą do szkoły, mała sala 

została wyłączona na oddział przedszkolny. 

W związku z tym w tej chwili może być kumulacja zajęć na dużej sali. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że jeżeli chodzi o te dzieci, które uczęszczają na karate, 

wie, że teraz ta grupa się powiększy a tym bardziej, ze jest tam jedna dziewczynka z siedmio 

czy ośmiolatków  wygrała zawody w Opolu, dobrze by było aby te zajęcia utrzymać. 

Znaleźli człowieka, który przyjeżdża prowadzić zajęcia do Tułowic z Dobrzenia Wielkiego i 

on prosił , żeby to poruszyć. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że ma dwie sprawy, już zgłaszał, Pan Wójt wypowiadał 

się na ten temat ale nie otrzymał konkretnej odpowiedzi, co ze skoszona trawą wokół domów 

jednorodzinnych i na ogrodach działkowych, dlaczego nie mogą na pszok tej trawy wywieźć 

tylko na kompostowniki, kompostowniki musiały by być bardzo duże. 

Druga sprawa jest taka, że należałoby nareszcie poprawić nawierzchnię alejki rowerowej z 

Tułowic do Tułowic Małych.  

Wójt przypomniał, że Gmina ma projekt, mówił  wcześniej, że jest on wstrzymywany przez 

jedną z gmin, nasza Gmina jest gotowa do jego podpisania  , jest to projekt rewitalizacji ścieżki 



od Małych Tułowic do Tułowic, ma być powiększona do 2,5 m. Wójt stwierdził, że w tej chwili 

nie może  włożyć kilku tysięcy w rzecz, gdzie jest to w programie, uważa, że można zacisnąć 

zęby i jeszcze trochę poczekać. Stwierdził, że jeśli jednak radni wskażą na to środki to połata 

te dziury. 

Odnośnie trawy Wójt poinformował, że pewne rzeczy są zapisane w uchwale dotyczącej 

gospodarki odpadami komunalnymi , po zmianie Rady i Wójta nic w tej uchwale nie było 

zmieniane, umowa jest do lipca przyszłego roku i już na wiosnę służby zajmą się tym,  muszą 

też dużo przygotować. Wójt stwierdził, ze na dzisiaj ma zakusy żeby śmieci wywoziła nasza 

komunalka. Będą o tym rozmawiać wiosną i wtedy nowe regulacje będą rozważane. 

Wójt stwierdził, że jeżeli chodzi o działkowców to my mamy dobrze, może przekazać Panu 

radnemu Sukiennikowi dane, jak wyglądają te sprawy w opolskich gminach, w Opolu. Prezes 

ogrodów działkowych w Opolu powiedział, że mamy bardzo dobrą sytuację. Gmina Tułowice 

została tez wskazana jako dobry przykład, myśmy pierwsi w województwie dzięki Radzie 

dołożyli półtorej roku temu do wody na ogrodach za Porcelitem, miało to trafić do nadzoru jako 

dyscyplina finansów, była to pierwsza umowa taka dotacyjna pomiędzy samorządem a 

ogrodami działkowymi. Ogrody maja tez przekazana wiatę. 

Wójt zaznaczył, że myśli, że tutaj ze strony Pani Prezes jakichś większych zastrzeżeń nie ma, 

jest dobra współpraca. 

Dyrektor ZGKiM dodał, że odnośnie wywozu z domów jednorodzinnych  na pszok, to jest 

regulamin przoku, on się nie zmienił od 2013 r. , w regulaminie jest napisane co można 

wywozić a czego nie i pierwsze słyszy, że z domów jednorodzinnych nie można przywozić 

trawy, pszok trawę przyjmuje tylko trzeba ją wysypać z worków. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, ,że są informacje na tablicach ogłoszeń, że z działek pszok 

nie przyjmuje. 

Dyrektor ZGKiM przypomniał, że Pan Sukiennik powiedział, że z domów jednorodzinnych 

pszok trawy też nie przyjmuje, a z domów jednorodzinnych  pszok może tę trawę przyjąć i 

przyjmuje tak, jak mówi o tym Regulamin pszoku i to jest niezmienne cały czas. 

Radny Józef Sukiennik zapytał co z trawą z działek. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że było spotkanie z Panią Prezes Ogrodów i były pewne 

uzgodnienia, Pani Prezes tą informację powinna była przekazać działkowcom. Uważa, że te 

sprawę należy przekazać Pani Prezes i to ona powinna  się tym zająć. 

 

Ad.25. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował organizatorom Dożynek oraz wszystkim którzy 

brali udział w przygotowaniu  tego święta i tym którzy brali w nim udział. Następnie 

przedstawił kilka zdjęć z Dożynek.  

Następnie odczytał podziękowanie dla ustępującej Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w 

Tułowicach. 

Następnie odczytał podziękowanie Pani Justynie Paszkowskiej, byłej radnej za wspólne lata 

pracy. 

Pani Justyna Paszkowska  także podziękowała za współpracę radnym  i prosiła o wspieranie ją 

jako Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka spraw organizacyjnych dotyczących  

Dożynek w Czechach, Dożynek Powiatowych i wojewódzkich, otwarcia remizy strażackiej, 

oraz posiedzeń komisji i Sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XXXIX Sesji Rady Gminy. 
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