
Protokół Nr XL 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 września 2017 r.  

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

godz.1600 do godz.1930. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w dniu Sesji skład Rady 

Gminy liczył 14 radnych, a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, na obrady spóźnił się 

radny Zbigniew Paradowski. 

Przewodniczący Rady Gminy Frèdèric 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, mieszkańców, Panią Alicję Kojot-Waranka, 

Pana Michała Kucińskiego – Prezesa Klubu Spartan Fight Team, oraz Pana Jakuba 

Mickiewicza właściciel firmy Lokalna TV. 

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

na Sesję radni otrzymali 22 września 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 XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

7. Podsumowanie Dożynek 2017 w Skarbiszowicach, Dożynek w Czechach w Beli pod 

Pradziadem, Dożynek Powiatowych w Popielowie i Dożynek Wojewódzkich w 

Namysłowie, 

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy między Sesjami. 

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

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

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że zanim przystąpią do 

realizacji dzisiejszego porządku obrad chcieliby podziękować dla dwóch lokalnych 

sportowców za wyniki sportowe dla Pana Adama Kopij i Pana Natana Jakuszewskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy o odczytanie 

wniosku inicjatora tego dzisiejszego wydarzenia Pana radnego Michała Luty.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał przedmiotowy wniosek. 

Radny Michał Luty przedstawił pokrótce przebieg kariery sportowej Pana Natana 

Jakuszewskiego i Pana Adama Kopij. 

Pan Natan Jakuszewski ma dwadzieścia dwa lata i od pięciu lat zajmuje się trenowaniem 

sportów walki. Trenował w klubach Spartan Fight Team w Tułowicach oraz Lutadores Opole 

pod okiem znanego i cenionego na całym świecie zawodnika MMA Damiana Grabowskiego. 

Ze względu na rozpoczęcie przygody ze sportem w młodym wieku, może się pochwalić 

wieloma osiągnięciami w juniorach takimi jak: pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski  
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Zachodniej Juniorów we Wrocławiu, pierwsze miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach 

MMA w Bytomiu oraz pierwszym miejscem podczas Pucharu Polski MMA â  Panteon 

Mistrzów. Nadal kontynuuje karierę sportową i dążąc do wyznaczonych sobie celów udało mu 

się zdobyć również znaczące odznaczenia w kategorii seniorów, to znaczy: drugie miejsce w 

Pucharze Polski BJJ we Wrocławiu trzecie miejsce na Turnieju BJJ w Oławie, pierwsze miejsce 

na Mistrzostwach Śląska w BJJ w Tułowicach, trzecie miejsce  na Mistrzostwach Polski 

Wschodniej MMA, pierwsze miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach w BJJ w 

Krapkowicach, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Belgii i Holandii w BJJ, pierwsze miejsce 

na Mistrzostwach Belgii w BJJ, pierwsze miejsce w Drugich Mistrzostwach Śląska w BJJ w 

Tułowicach, a także pierwsze miejsce na Pucharze Polski w BJJ w Luboniu. Podczas swojej 

drogi sportowej nawiązał i nadal utrzymuje kontakt z wieloma zawodnikami i trenerami, 

działającymi zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Natan Jakuszewski ma nadzieję, że 

dzięki ciężkiej pracy, dalszemu rozwojowi osobistemu i wsparciu z zewnątrz uda mu się jeszcze 

bardziej poszerzyć zasób swoich osiągnieć sportowych i na stałe związać swoje życie ze 

sportami walki. 

Pan Adam Kopij ma trochę więcej lat od Pana Natana i  blisko od 24 lat z drobnymi 

przerwami zajmuje się trenowaniem sportów walki. Zaczynał jak każdy chłopiec od karate, 

poprzez kickboxing, aż ostatecznie w trakcie studiów rozpoczął treningi Judo. Z perspektywy 

lat sport ten okazał się jego numerem jeden jeżeli chodzi o pasje i zainteresowania. Po 

zakończeniu studiów kontynuował treningi Judo w klubie Gwardia Opole, którego członkiem 

jest  do dnia dzisiejszego i któremu zawdzięczam największy rozwój w tej dyscyplinie sportu. 

Jako Judoka może poszczycić się niebieskim pasem oraz kilkoma startami na zawodach rangi 

Masters w Sobótce gdzie udało mu się zająć kilkukrotnie 3 miejsce.  Po kontuzji kolana w 

jednych z zawodów Judo i prawie rocznej rekonwalescencji zaprzestał startów w tej 

dyscyplinie i rozpoczął treningi Brazylijskiego Ju Jitsu (BJJ) w Tułowickim klubie Spartan 

Fight Team gdzie trenuje do dnia dzisiejszego. Chcąc rozwijać się i podnosić swoje 

umiejętności po roku treningów w Tułowicach rozpoczął treningi w opolskim klubie Next 

Level BJJ. Zdobywane tam umiejętności przekazuje obecnie jako trener młodzieży w 

Tułowickim klubie Spartan Fight Team, który dzięki uprzejmości władz Gminy funkcjonuje 

na hali sportowej przy szkole w Tułowicach. BJJ trenuje zaledwie kilka lat i w tej dyscyplinie 

może poszczycić się niebieskim pasem oraz dwoma startami w zawodach, startował w 

kategorii początkujący białe pasy, osiągnięcia to 3 miejsce w Krapkowicach i 1 miejsce na 

Pucharze Polski w Luboniu. Obecnie przygotowuje się do mojego pierwszego startu w 

Pucharze Polski w Luboniu w kategorii Masters niebieskie pasy. 

Radny Michał Luty nadmienił też, że dzięki Panu Prezesowi tego Klubu aktywnie działacze i 

członkowie tego Klubu co roku biorą udział w takich akcjach jak np. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka, co jest też myśli, że godna pochwały taka 

postawą społeczną.  

Przewodniczący  Rady Gminy zaprezentował kilka zdjęć obu zawodników z walk i z 

wręczenia medalów. 

Następnie odczytał treść listów gratulacyjnych które zostały wręczone dla  Pana Adama Kopij 

oraz dla Pana Natana Jakuszewskiego. 

Do obrad dołączył radny Zbigniew Paradowski. 

Następnie głos zabrał Pan Jakub Mickiewicz – właściciel firmy Lokalna TV, który 

poinformował, że firma przygotowuje materiały dziennikarskie i telewizyjne dla różnych firm, 

miedzy innymi tez dla samorządów. Zaproponował utworzenie w Tułowicach internetowej 

telewizji a to ze względu na to, że przychodzi już taki czas kiedy internet jest bardzo 

powszechny i  wiele nie tylko młodych ludzi ale tez i starszych korzysta z tego, tam właśnie 

szuka informacji. Informacje są w różny sposób przygotowywane, za pośrednictwem tekstów,  
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zdjęć ale też i materiałów audiowizualnych, takich materiałów dziennikarskich. Jest to krok do 

przodu, można powiedzieć krok w przyszłość, bo żadna kablówka nie dotrze do tak szerokiego 

grona odbiorców jak właśnie telewizja internetowa. Nawet jak ktoś wyjedzie z Tułowic nawet 

za granicę ,  to zawsze będzie mógł wiedzieć o tym, co się dzieje w Tułowicach, w miejscu z 

którego pochodzi, z którego wyjechał. Taka informacja szybciej dotrze i będzie też mocniejsza 

przekonaniu jako informacja audiowizualna.  

Następnie przedstawił swoja ofertę przygotowania takiej telewizji. Zaznaczył, że co miesiąc 

mógłby przygotować dla Gminy zarówno materiały dotyczące prowadzonych inwestycji, tych 

spraw, które dzieją się na bieżąco jak i kulturalnych, mogą to pokazać w dosyć ciekawy sposób 

bo nie tylko poprzez tekst ale też i poprzez obraz i dźwięk. 

Następnie zaprezentował zebranym jak taka telewizja wygląda  a następnie pokazał  krótki film 

z otwarcia remizy strażackiej w Tułowicach. 

Radny Michał Luty zapytał jak to wygląda od strony technicznej, czy w Gminie dzieje się 

wystarczająco dużo aby dziennikarze z Lokalnej TV mieli materiał na następne reportaże.  

Właściciel firmy Lokalna TV odpowiedział, że dzieje się i to w zasadzie w każdym miesiącu, 

każdy coś organizuje np. sołectwa, stowarzyszenia, każdy chce się pokazać. Kiedy jest słabszy 

miesiąc, to ograniczają tą liczbę materiałów ale za to w innych miesiącach mogą trochę więcej 

pokazać.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał o koszty . 

Właściciel firmy Lokalna TV poinformował, że przygotowują dla gminy całą oprawę 

promocyjną i animacyjną a następnie przedstawił na ekranie zestawienie kosztów za 

proponowane usługi i omówił je. 

Zaznaczył też, że materiał który przedstawił ( otwarcie remizy)  został zrobiony za darmo.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na temat przedstawionej oferty będą  

rozmawiać na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

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

Sesji Rady Gminy głosowało 14 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 28 

sierpnia 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  28 sierpnia 2017 r. głosowało 14 radnych, brak było  

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

jednogłośnie.     

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja 

Rewizyjna rozpatrzyła skargę a następnie  odczytał uchwałę nr 4/2017 Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Tułowicach z dnia 25 września  2017 r. w raz z uzasadnieniem do uchwały. 

Pan Krzysztof Ptak poinformował także, że w dniu wczorajszym otrzymał informację z 

Komisariatu Policji w Niemodlinie, że zostało wszczęte postepowanie sprawdzające w 

stosunku do Pana H. i jego działalności. Zwrócił się też z wnioskiem o przyjęcie 

przedstawionej uchwały. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek poinformowała, że jest to uchwala – propozycja 

Komisji Rewizyjnej ale  trzeba wskazać, że pojawiły się pewne okoliczności, dzisiaj pojawiła 

- się informacja, bo generalnie bezczynność dotyczyła też  braku odpowiedzi na jedno z pism  
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skarżącej z października 2016 r. a w dokumentach nie było informacji o okoliczności, że 20 

października odbyło się spotkanie, Pan Wójt i pracownik Gminy spotkał się z Państwem w 

celu omówienia spraw podnoszonych w piśmie. 

Skarżąca stwierdziła, że jej zdaniem powinna być przy przeprowadzonej kontroli bo dotyczy 

to jej problemów. Uważa , ze powinna być zawiadomiona i powinna być przy takiej kontroli. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek wyjaśniła Skarżącej, że ona wniosła skargę ale tu 

nie ma żadnego takiego  postepowania administracyjnego, którego Pani byłaby stroną. 

Skarżącej jedynie przysługuje informacja o sposobie załatwienia tego przez Urząd. Jak 

organy prowadzą postepowanie administracyjne, to są strony, wszyscy są powiadomieni, tutaj 

tak jakby Pani była stroną i to byłoby klasyczne postepowanie administracyjne to byłaby Pani 

zawiadomiona ale to jest takie uproszczone postępowanie, trochę skargowe więc organ tylko 

sam może wyjaśnić i stwierdzić.  

Odnośnie przygotowanego uzasadnienia Radca Prawny poinformowała, że usunęłaby z niego 

zapis dotyczący upomnienia Pana Wójta bo nie ma takiej możliwości prawnej, w skardze 

stwierdza się tylko pewną okoliczność, tutaj uprawnień tak daleko posuniętych nie ma, tylko 

się stwierdza stan faktyczny, wskazuje się na pewne uchybienia i na tym w tym zakresie jest 

koniec. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny o podjęcie 

uchwały w wersji pierwszej gdzie jest zapis „ Wobec powyższego skarga mogła zostać 

uznana za zasadna jedynie w zakresie braku odpowiedzi.” 

Radny Michał Luty zapytał jak radni mogą teraz którąś z wersji przegłosować jak nie znają 

treści tych wersji, zostało to radnym przedstawione dzisiaj i nie zdążył nawet tego 

wszystkiego przeczytać, to jak mogą to dzisiaj głosować. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak zaznaczył, że na ostatniej Sesji Rady 

Gminy skarga decyzja radu Gminy została przekazana w całości do rozpatrzenia Komisji 

Rewizyjnej, która wykonała wszystko to, co mogła wykonać, jasna jest sprawa, że każdy 

może przeczytać  natomiast  są oni związani terminami dlatego ta uchwala powinna dzisiaj 

zostać podjęta. 

Radny Krzysztof Mróz  stwierdził, że jeśli chodzi o te drugą część wiadomo, że te wszystkie 

sprawy zostały załatwione, odpowiedzi były i sprawy zostały dobrze załatwione. Zapytał czy 

Pan Wójt miał obowiązek na to pismo odpowiedzieć w formie pisemnej. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek odpowiedziała, że co do zasady to tak. KPA mówi 

o zawiadomieniu o  sposobie załatwienia wniosku, nie pisze wprost, ze powinno być pisemnie 

aczkolwiek rzeczywiście  ta zasada pisemności obowiązuje. Z kolei w orzecznictwie 

wskazuje się, że to zawiadomienie to jest taka czynność materialno-techniczna, czyli po 

prostu ma być zawiadomienie a praktyka wskazuje na to, że zawsze to jest na piśmie i 

wszystkie tam te elementy są. Dlatego tutaj powstała taka pewna wątpliwość, bo Pan Wójt 

zawiadamiał, tylko to rzeczywiście nie miało takiej formy pisemnej, miało formę ustną ale 

zawiadomienie co do zasady było. Stad powstały takie wątpliwości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak zapytał czy jeśli radny  składa na 

Sesji wniosek formalny o przegłosowanie którejś wersji, to należy  poddać ją pod głosowanie 

czy wdawać się w dalsze dyskusje. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek odpowiedziała, że jeżeli jest wniosek formalny to 

powinien być poddany pod głosowanie. 

Skarżąca poinformowała, że pomijając to, że jest to jakiś konflikt sąsiedzki, to jest swoją 

drogą ale po prostu tam jest poważny problem i Komisja Rewizyjna doskonale to sprawdziła, 

za co jest jej bardzo wdzięczna, ze jako jedyni się chyba pofatygowali i naprawdę się nad tym 

problemem pochylili. Zaznaczyła, że problem jest poważny bynajmniej dla niej, ona tam 

mieszka, ma zamiar dalej tam mieszkać  i nie jest to sprawa załatwiona a odpowiedzi żadnej  
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nie ma, to jest wszystko w trakcie  jeszcze teraz by powiedziała w proszku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że byli na miejscu 

tam gdzie mieszka Skarżąca i graniczy z Panem H. działką, tylko tak jak członkowie Komisji 

wskazywali Skarżącej w czasie posiedzenia Komisja, jak Skarżąca była zaproszona, Komisja 

tak naprawdę  wykroczyła poza to co powinna zrobić, dlatego, że Komisja miała rozpatrzyć 

tylko i wyłącznie to, czy jest tu bezczynność Wójta. Komisja absolutnie wykluczyła to, żadnej 

bezczynności Wójta tutaj nie było, tak, że Pan Wojewoda także zostanie poinformowany, że 

bezczynności nie było, bo wskazują na to dokumenty zebrane w sprawie. Zaznaczył, że jeżeli 

chodzi o to, ze jest bezczynność Wójta, to Wójt nie może ingerować w sprawy prywatne 

mieszkańców Gminy a z tego co Skarżąca przekazała Komisji podczas  spotkania w 

Szydłowie, to bardzo się cieszy, ze Skarżąca jest zadowolona, Skarżąca przekazała  Komisji, 

że trwają postępowania cywilne, tak, że jeżeli Sąd rozstrzygnie na korzyść Skarżącej, czego 

jej życzy, bo faktycznie to co widzieli to są tam kwestie niezbyt fajnie wyglądające ale Rada 

Gminy a tym bardziej Wójt nie może w żaden sposób wtrącać się  w sprawy sąsiedzkie. 

Zaznaczył, że tam jest większy jeżeli chodzi o problemy związane z poborem wody i 

wypuszczaniem ścieków, to jest bardziej złożony problem.  

Skarżąca stwierdziła, że przede wszystkim to będzie bardzo fajnie jeżeli sąsiad nie będzie 

okradał Gminy a od lat to robi. Jednak jest to z korzyścią dla Gminy bo no niestety nie będzie 

wylewał tych ścieków jej do rowu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że ta sprawą 

zajmując się Komisja Rewizyjna  stwierdzając jakiekolwiek czynności, ustalając fakty 

niezgodne z przepisami ma obowiązek powiadomić o tym odpowiednie organy. Komisja 

Rewizyjna nie jest Komisja śledczą, która będzie wszczynała śledztwo, przesłuchiwała 

świadków itd. Komisja Rewizyjna stwierdza naruszenie przepisów prawa i to jest cała jej rola, 

przekazuje to kolejnym organom i tutaj jest, jeżeli była kradzież, to Policja stwierdzi czy była 

kradzież, bo nie można uznać Pana H. za winnego  zanim sądy tak osądzą, akurat w tej 

kwestii nie został skazany wiec jest osoba podejrzaną. Ta sprawa zajmuje się Policja  a 

Komisja nic więcej nie może zrobić, Komisja mogła tylko i wyłącznie rozpatrzyć czy skarga 

była zasadna w kwestii tego czy Wójt nic nie zrobił, tak już kolokwialnie mówiąc, stwierdzili, 

że Wójt robił, wiele czynności wykonał. 

Skarżąca stwierdziła, ze problem jednak istnieje bo rów jak by nie było to jest gminny. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy stwierdził, że słuchając tutaj i Pani Mecenas  i Pana 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Skarżącej, problem takiej jest natury, że Skarżąca 

oczekiwała jak gdyby postępowania w sprawie przez organy ścigania, bo to było jakby istotą . 

Bo Skarżąca stwierdza i to nie jest tak, że Pan Wójt, bo sprawa to jest kilkuletnia, za 

poprzedniej kadencji to już się działo pewnie, tak, ze to zaniedbanie, które było ale w 

postepowaniu karnym. Jest nowy Dyrektor zakładu komunalnego, który też dopiero jak gdyby 

ogarnął całą instytucję, tu nie można mówić, że jest bezczynność jakaś Wójta, bo nawet jeżeli 

Komisja Rewizyjna została przez Radę Gminy upoważniona do działania, to też jest to 

działanie Wójta i Rady, że takie zawiadomienie Komisja złożyła, ale takie zawiadomienie, to 

z wniosku Komisji wynika, że to jest skarga bezzasadna o tym zawiadomieniu, bo Skarżąca 

mogła równie dobrze sama takie zawiadomienie na Policji złożyć i nie byłoby problemu. 

Jedynym mankamentem może to jest to, ze ta informacja pisemna jakaś tam nie przepłynęła, 

nie uważa aby była to aż tak wielka przewina Wójta, ze nic się w tej sprawie nie dzieje, bo w 

tej sprawie Skarżąca mogła oczekiwać jeszcze dwa lata wstecz albo cztery na interwencję.  

Ponoć były jakieś interwencje za poprzedniej kadencji, ponoć odcięto nieskutecznie tą wodę, 

ma nadzieje, Ze teraz Dyrektor odetnie to skutecznie, rozkopią, dadzą zasuwę, odetną i nie 

będzie problemu. Zaznaczył, że z relacji wiedzą, że jest to jakieś tam odłączenie słabe, że oni 

nadal te wodę czerpią ale to Policja się tym zajmuje. Teraz taka konkluzja się nasuwa, że  
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Skarżąca oczekiwała tej reakcji, która teraz jest jak gdyby już dosadnie Skarżącej 

dostarczona, że Policja działa, to Skarżąca mogła równie dobrze sama to doniesienie złożyć. 

Nie wie czy Policji w tej sprawie już tam kiedyś nie było, tylko może oni tez tego nie 

załatwili w taki sposób jak powinni. Wydaje mu się, że Rada  Gminy  ukarać Wójta nie może, 

może tylko uznać to,  czy jest  to zasadne czy bezzasadne. Temat jest załatwiony i będzie na 

pewno do końca sfinalizowany, bo dopilnują teraz wszyscy tego i Pan Wójt również. Myśli, 

że ta druga wersja, wnioskuje za drugą wersją. Myśli, że sprawa będzie załatwiona a to, że 

Wójt nie dał tego pisma, to wie z relacji Pana Wójta, że wzywał do Urzędu na rozmowę Pana 

H.,  też go dyscyplinował żeby zachowywał się kulturalnie wobec swoich sąsiadów. Reakcja 

jaka była, taka była, ma nadzieję, że  teraz te postepowanie karne jakieś tam może będzie, to 

może Pan H. wreszcie zrozumie, że mieszka między ludźmi i odpowiednio powinien się 

zachowywać. Poinformował, że optuje za wersja drugą.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin zarządził głosowanie nad wyborem wersji 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Prosił o przegłosowanie – kto jest za drugą wersją projektu uchwały.  

W wyniku głosowania za wyborem drugiej wersji głosowało 6 radnych, 1 radny wstrzymał 

się od głosu. 

Następnie poprosił o przegłosowanie – kto jest za pierwszą wersją projektu uchwały.  

W wyniku głosowania za wyborem pierwszej wersji głosowało 7 radnych. 

W wyniku głosowania wybrano wersje pierwszą. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał projekt uchwały – wersje 1. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 7 głosach za, 2 głosach  przeciwnych i 5 wstrzymujących 

się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XL/212/17.    

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.  

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

Bożena Gąska - szeroko 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 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XL/213/17.    

Ad. 7. Podsumowanie Dożynek 2017 w Skarbiszowicach, Dożynek w Czechach w Beli pod  

pradziadem, Dożynek Powiatowych w Popielowie i Dożynek Wojewódzkich  

w Namysłowie, 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przedstawiła zebranym koszty organizacji Dożynek  w 

Skarbiszowicach, Dożynek w Czechach w Beli pod  pradziadem, Dożynek Powiatowych w 

Popielowie i Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie, ( załączniki do protokołu). 

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę talonów dla zaproszonych gości. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik wyjaśniła jak ta sprawa wygląda. 

Radni dyskutowali także na temat potrzeby zajmowania się  zaproszonymi gośćmi. 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w przyszłym roku Dożynki będą w 

Ligocie Tułowickiej, postarają się je zrobić trochę inaczej aby nie było niedomówień. 

Poinformował, że 5 października  podpisze umowę z Panem Marszałkiem odnośnie rozbudowy 

drogi wojewódzkiej 405. Zaznaczył, ze niektórzy sceptycznie do tego podchodzili, jeszcze w 

styczniu można było różnie myśleć na temat tej drogi ale odcinek Małe Tułowice – Tułowice 

do przejazdu będzie podpisana umowa z Marszałkiem. Zaznaczył, że jest to sukces wszystkich 

bo od wielu,  wielu lat droga Niemodlin – Tułowice, myśli, że ten pierwszy etap niespełna 

półtorej kilometra będzie takim początkiem czegoś więcej. Okazało się, że można. 
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Wójt zaznaczył, że  z tego co radni pamiętają to miał takie dwa hasła sztandarowe: 

utworzenie przystanku kolejowego w Goszczowicach, chociaż jest w planie, drugie to była ta 

budowa, wszyscy wjeżdżamy z tej strony, wizerunek za chwile miasta też powinien być jakiś 

godny  i ta umowa będzie podpisana 5 października w obecności marszałka. Firma została 

wyłoniona, nikt się nie odwoływał, natomiast problem może być jeden, czy wykonawca może 

wejść praktycznie od zaraz ale co z listopadem, bo w listopadzie zdarzały się już przymrozki 

chodzi o technologię. Będą  rozmawiać z wykonawcą, piątego tez przyjeżdża Prezes Firmy, 

która wygrała ten przetarg odnośnie czy, możemy się upierać, oni mogą wejść ale czy ktoś nam 

zagwarantuje , że 5 czy 10 listopada, gdzie będą prace nie przyjdzie przymrozek, to jest za duża 

praca. Jak już mówił nawierzchnia będzie całkowicie rozebrana, podbudowa, to będzie  

zrobione. Poinformował, że rozmawiał ze starszymi mieszkańcami i wie, że tam nie ma 

podbudowy dlatego ta droga pływała a takim symptomem, że będzie dobrze, ta droga będzie 

robiona to jak wszyscy zauważyli to nawet pasy malowano do skrzyżowania w Tułowicach 

Małych. Stwierdził, że jest to takie światełko w tunelu. Dzisiaj tez zostały złożone ostatnie 

poprawki do Urzędu Marszałkowskiego, w zasadzie tam już jest decyzja i nie wyobraża sobie, 

że nie dostana dofinansowania  na te stawy czy to w Skarbiszowicach. W Skarbiszowicach też 

przybędzie jakieś oczko w głowie  Pani Sołtys, Pana radnego i w Goszczowicach również. Tam 

myśli, że ten staw wróci do czasu świetności. 

Kończą tez projekt na ścieżkę spacerową wzdłuż stawu Hutnik, też już o tym mówił. 

Wójt poinformował, że w międzyczasie chyba wszyscy uczestniczyli w otwarciu Remizy w 

Tułowicach. Stwierdził, że też jest z tego dumny, jest Prezesem Gminnego Zrzeszenia Straży. 

Myśli, że wszyscy, którzy tam byli to są zadowoleni, było bardzo fajnie i zacnie. 

Wójt poinformował też, że był w  na rozpoczęciu roku szkolnego, Pani Dyrektor poprosiła żeby 

przyjść, chodziło o spotkanie z rodzicami bo mogły być pytania. Pani Dyrektor to poprowadziła 

naprawdę dobrze, później sam się musiał wywołać do odpowiedzi. Było około 100 czy 120 

rodziców, stali nawet na schodach, ale później zobaczyli, że te prace idą, nie ma poślizgu w 

pracach jest tylko problem ze schnięciem tego, bo ze względu na pogodę  to nie schnie. W 

dwóch pomieszczeniach pracowały  dmuchawy aby jak najszybciej je wykończyć.  

Wójt zaznaczył, ze nie ma tam żadnych opóźnień tylko pogoda jest takim czynnikiem 

niezależnym. 

Wójt poinformował, że uczestniczył w Dożynkach  oprócz Dożynek Wojewódzkich. 

Spotkał się z Paniami, które są zaangażowane w politykę senioralną, jedna z Pań prężnie działa  

w Niemodlinie, kilku naszych mieszkańców też tam  dojeżdża na różne zajęcia, teatralne, 

śpiewu. 

Poprosił te Panie aby pojechały na takie spotkanie seniorów w Suchym Borze. Jedna z Pań ze 

względu na inne obowiązki nie mogła w tym uczestniczyć, druga Pani była tam i potem określili 

pewne zadania aby utworzyć tą politykę u nas, ruszyć, ale po drugiej stronie żeby była ta grupa 

seniorów.  Zaznaczył, że jest koniec roku, jest budżet i jeśli sformalizuje się to, bo nie o to 

chodzi żeby Rada podjęła uchwałę, że tworzą Rade Seniorów, to musi być po drugiej stronie 

partner, żeby wystartował chociażby w konkursie ofert na jakieś dofinansowanie. Obie Panie 

powiedziały, że sprawą się zajmą.  

Wójt poinformował także, że 14 września osobiście w Opolu złożył do programu schetynówek 

wniosek o drogę, tydzień wcześniej Ksiądz Proboszcz darował gminie ten kawałek muru gdzie 

ma być poszerzona droga, z pewnym małym zapisem, że trzeba tam zrobić płot. 

Wójt zaznaczył, ze uważa, że wbili się w te wszystkie kryteria, te kryteria, które były z drugiej 

strony bo będzie parking przy plebanii tylko na dwa czy trzy samochody dla osób 

niepełnosprawnych, dla reszty osób parking jest z tyłu, przebiega tez ścieżka rowerowa, są  
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obiekty użyteczności publicznej i najważniejszy element, ze dochodzimy do drogi 

wojewódzkiej. Tamten projekt nie uwzględniał tego, bo poprzednio był taki element 

partnerstwa, musiało być partnerstwo żeby dochodzić do wyższej drogi. Urząd Marszałkowski 

nie za bardzo chciał wchodzić w partnerstwo, nie mówiąc już o jakimś dofinansowaniu z ich 

strony. W tej chwili doszli do tej drogi czyli do drogi wyższej kategorii a jest za to dodatkowa 

punktacja. Punkty na pewno zdobędziemy też za takie kryterium jak bezpieczeństwo, bo powiat 

Opolski na terenie województwa jest najgorszy, jest na czerwono zaznaczony czyli największa 

wypadkowość jest w powiecie opolskim. Wójt stwierdził, że jest optymistą natomiast po 

wczorajszym przeczytaniu Wspólnoty samorządowej rozmowa u Panas Wojewody polegała na 

tym, że w ubiegłym roku mówił radnym, że na województwo było przeznaczane w ramach grup 

powiatowych, gminnych 40 mln. zł, w międzyczasie zostały w całym kraju zabrane pieniądze, 

na ten rok jest 44 mln. zł na województwo ale z informacji medialnych z przecieków  wiadomo, 

ze tez cos ma być zabrane. Myśli, że pod koniec października będzie już po ocenie wstępnej i 

będziemy wiedzieć gdzie jest nasze miejsce w szeregu. W tamtym roku byliśmy pod kreską ale 

z wyliczeń z Panią Skarbnik cieszyli się, że po przetargach, oszczędnościach, że się załapiemy, 

wyszło troszeczkę inaczej. 

Wójt poinformował także, że dwóch radnych zaangażowało się  w tą strzelnicę., miał też 

myśliwych u siebie  i służby pracowników zaangażowanych. Pan, nie stowarzyszenie, który 

jest właścicielem działki ( łąka)  pod lasem za ul. Malinową i przejazdem, chce aby zatwierdzić 

mu regulamin  strzelnicy. Radni pojechali tam zobaczyć ale okazało się, ze tam strzelnicy za 

bardzo nie widać. Tym bardziej, ze okazuje się, ze to nie jest taka prosta sprawa bo tam są 

tereny upraw i łąki, nie ma mowy o jakichś budowlach, zabudowach. W międzyczasie  w 

ostatnie dni tam coś zostało wykoszone natomiast nic innego nie ma, żeby świadczyło o 

strzelnicy. Pan jako osoba fizyczna  ma ten regulamin, zostało do niego wysłane pismo i 

czekamy na odpowiedź. Co z tego wyniknie, dużo osób się już zaangażowało w to. 

 Wójt poinformował, że był  u Komendanta Miejskiego Policji i złożył wniosek  odnośnie 

patroli policyjnych w Skarbiszowicach i Szydłowie. 

Wójt poinformował, że rozmawiał też z Komendantem o przyszłym rewirze dzielnicowych, 

tam część mebli zostanie zawiezionych z Urzędu Gminy. Pan Komendant przyjedzie , obejrzą 

warunki. Rozmawiali też nawet już o przyszłym samochodzie  też tylko dedykowanym dla 

naszej Gminy, partycypacja w zakupie samochodu będzie pól na pół. Wójt stwierdził, ze był 

zdziwiony bo w tej chwili Policja w Niemodlinie ma Skodę Yeti, która kosztuje 90 tys. zł. a 

popularne CIio kosztują 70 tys. zł., ale oni mają bonus bo w  kraju Komeda Główna kupiła tych 

samochodów dosyć dużo. 

Wójt podziękował za spotkania w sołectwach, było różnie, w niektórych było głośniej, 

problemy są wszędzie. Wójt stwierdził, ze był trochę zdziwiony bo miejsca w których coś się 

zrobiło, to słyszał, że się nic nie robiło. Na drugi dzień pojechał z Dyrektorem w  miejsca gdzie 

„się nic nie robiło” i też jednak stwierdzili, że jednak coś się robiło. 

Dla Tułowic nie było zebrania bo zmienia się status od 1 stycznia, nie byłoby to już władne, 

natomiast Tułowice dostaną fundusz obywatelski dla mieszkańców, zastanowią się  w jakiej to 

będzie formie. Z funduszu sołeckiego część pieniędzy wraca od Wojewody natomiast nie 

zamykają dla Tułowic, będzie ten fundusz obywatelski, jakieś dwa, trzy ciekawe projekty 

mieszkańców i te pieniądze będą przekazywane. 

Ad. 9.  Sprawozdanie   z   działalności   Przewodniczącego   Rady   Gminy  i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że był to okres 

obfity w różne  imprezy. 
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2 września uczestniczyli w Dożynkach w Czechach w Beli Pod Pradziadem, cala galeria 

fotograficzna była przedstawiona. Stwierdził, że jest tam trochę inaczej niż u nas, Czesi się w 

ogóle inaczej bawią. Oni mają ugruntowane swoje tradycje, kociołki, gotują. Nawet tam z 

Panem Ministrem rolnictwa mieli przyjemność uczestniczyć w Komisji konkursowej 

gotowanych tam gulaszy. Tam jest inaczej, tam jest atmosfera taka naprawdę rodzinna, oni się 

inaczej bawią, inne maja tradycje, może my też kiedyś tak na luzie będziemy się zachowywać, 

na razie jakieś nad nami coś pokutuje, nie wie co to jest, że nie potrafimy świętować z 

uśmiechem, wszystkie święta mamy jakieś smutne, bardzo takie zasadnicze. 

Następnie były Dożynki w Namysłowie, rozpoczęcie roku szkolnego, otwarcie remizy. 

Kto był na otwarciu remizy to widział a kto nie był to może zobaczyć na zdjęciach, filmach, 

jest to naprawdę obiekt, jak słuchał tam tych wszystkich wypowiedzi, przemówień, jest to 

obiekt zazdrości wielu gmin i wieli strażaków. Uważa, że nasz radny Pan Michał Luty 

naprawdę zrobił tam wiele dobrej roboty, łącznie z przygotowaniem poczęstunku. 

Jest tam też duże zaangażowanie Rady Sołeckiej, tych Pań które zaczęły się angażować i w 

straż i w Radzie Sołeckiej. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że mieli takie pierwsze spotkanie z 

Panem Wójtem odnośnie „Burzy mózgów” , która ich czeka 9 października br.  Według tych 

wstępnych wypowiedzi i z braku tych różnych środków finansowych, ogólnie wszyscy w 

mediach słyszą co się dzieje, że budżety będą napięte, tragiczne , brakuje pieniędzy na oświatę, 

na drogi , na wszystko, także niestety pewne pomysły radnych i chęci wykazania się 

inwestycjami, będą musieli chyba bardziej powściągliwie ten budżet budować. Każdy z 

radnych ma jakieś wnioski, zaczęli już je zbierać ale wcześniej Pan Wójt musi przedstawić 

swoja wersję, ta taka realną, bo z Panią Skarbnik wyliczą na co nas stać a na co nie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że miało być spotkanie z Panią Z. i  

Dyrektorem ZGKiM, w związku z tym  zwrócił się z apelem do radnych, stwierdził, że są to 

takie kłopotliwe sytuacje bo czy Przewodniczący Rady Gminy czy też jego Zastępca nie chcą 

uchodzić za takie osoby, które nie chcą ludziom pomagać, bo wręcz przeciwnie chcą im 

pomagać. Są jednak pewne formy i zasady  tej pomocy. Nie może być tak, że radni, którzy 

powinni mieć tę świadomość rozbudowaną, bo tyle razy już o tym rozmawiali, tyle razy 

Przewodniczący rady prosił. Dla niego to jest najgorzej, bo stawia się go przed takim faktem 

dokonanym i on nie wie co ma zrobić, bo nie jest prawnikiem . Zaznaczył, ze rola 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady sprowadza się do kierowania Radą i to 

pisze w ustawie. To nie jest tak, że Przewodniczący będzie załatwiał jakieś sprawy bo od tego 

są pewne środki. 

Pani Z. powinna była od radnego dostać jedna informację „Proszę Pani na wejściu do Urzędu 

Gminy jest taka duża tablica – porady prawne i to jest miejsce, gdzie Pani powinna iść i się 

zgłosić, bo tam są kompetentne osoby, które Panią pokierują co Pani jako wspólnota 

mieszkaniowa,  nie własność zasobu Gminy, bo to nie jest zasób Gminy tylko prywatne osoby. 

Przejść do pani radczyni czy Pana radcy, dostana naprawdę 100-procentową darmową 

informacje, bo po to nasze państwo taką możliwość stworzyło żeby ludziom pomagać i my od 

tego jesteśmy żeby tych ludzi w taki sposób informować a nie mówić, że  - dobra my będziemy 

tu coś wam załatwiali. My od tego załatwiania tu nie jesteśmy, mamy tylko pokierować, gdzie 

człowiek może uzyskać naprawdę kompetentną informację co może począć ze swoim 

problemem. Po to jest ta instytucja stworzona, tak, że nie uprzedzajmy pewnych faktów i nie 

stawiajmy sami siebie przed takimi sytuacjami, bo wychodzi na to, że jest jakiś opór, że Gmina 

nie chce, czy w ogóle, to nie jest tak. My wszystko chcemy, tylko są zasady i ludzie muszą mieć 

świadomość, że mają  własność prywatną, niech się czują w końcu właścicielami, nikt za nich 

nie będzie poi sądach chodził bo muszą sami to zrobić albo sobie wynająć adwokata, który  
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wszystko za nich załatwi. Podobna sytuacja z Panem K. znacie Państwo, to sytuacja 

skomplikowana dla nas jak i Przewodniczącego Rady, bo z inicjatywy radnego Pan K. 

przyszedł na spotkanie z Przewodniczącym i nie wiadomo właściwie, tak wyglądało, bo kto 

miał to spotkanie jak gdyby zaaranżować i po co, to nie bardzo wiemy. Z tego względu, że 

nasza wiedza była taka ograniczona to pozwoliłem sobie tutaj w uzgodnieniu z 

Przewodniczącym, ze odwiedziłem tych Państwa, bo w końcu my nie wiemy o co tutaj chodzi, 

Państwo zresztą też nie wiedzieli, bo byli zaskoczeni, ze maja tu przyjść na spotkanie ale 

przyszedł Pan. Temat Państwa K. jest znany, chodzi o działkę , która między Państwami P.  To 

jest działka, która w pierwszej wersji była, ze jest to droga, nie jest to droga, jest to działka 

normalna działka, która stanowi własność Gminy i nie jest żadną drogą, jest to po prostu grunt 

i tu pomimo, ze cała ta procedura jak gdyby trochę nabrała nie takiej kolejności jak powinna 

ale w zasadzie to popieramy tu Pana radnego, że trzeba Państwu K. sprzedać bo chyba o to 

chodziło Panie Romku, prawda, żeby im to sprzedać, taki jest wniosek, bo nie bardzo wiemy 

jaki ten wniosek był ale chyba tak. Jeżeli to jest taki wniosek Pana radnego żeby im to sprzedać, 

to my go tez popieramy, niech sobie tę działkę kupią i będzie święty spokój, bo Państwo P. w 

ogóle tej bramy nie używają to jest tylko taka  science fiction bo tam zasadzone pomidorami, 

krzewami, tam żadnego wjazdu nie ma. Mają wjazd od drogi publicznej, która jest przy ich 

posesji i tam jest wjazd. To jest normalna działka i tylko sobie tam niepotrzebnie utrudniają 

życie i myśli, ze Państwo K. mimo, ze w tej korespondencji Wójta było jasno napisane, że tego 

sprzedać nie możemy ale ja myślę, że po przemyśleniach Państwo dojdziecie do takiego 

wniosku, żeby ten wniosek poprzeć, żeby Pan Wójt tę działkę sprzedał zgodnie z procedurą 

jaka obowiązuje w Rzeczypospolitej. Tak, ze tu możemy Pana wniosek poprzeć.” 

Wójt poinformował, że Państwo P. byli, myśli, ze radni, którzy są od poprzedniej kadencji 

wiedzą jak to wyglądało. Droga była, kiedyś była drogą dojazdową, oni mieli taka drogę przez 

ileś lat, gdy powstał Zakład komunalny to mają dojazd  od tej strony. Zaznaczył, że radni maja 

świadomość, ze jak Pan. P się dowie, to tu przyjdzie z małżonką.   

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że patrzy z takiej 

perspektywy, że akurat z Panem G. byłym użytkownikiem, znają się od lat, bo razem chodzili 

do szkoły i zawsze w jego świadomości było tak, że ta działka  to jest ich, bo tam nigdy Pan. P. 

tamtędy nigdzie nie wjeżdżał, tam Państwo G. użytkowali non stop tę działkę. Stwierdził, ze 

zawsze myślał, że działka jest własnością Państwa G. a teraz Państwa K. 

Kontynuując sprawozdanie   z   działalności   Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman 

Kopij poinformował, że następnie była Rada Sołecka w Szydłowie, gdzie uczestniczyli a Pan 

Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu Uniwersytetu III wieku w Niemodlinie, gdzie został 

zaproszony. Szefem tego Uniwersytetu jest osoba z Tułowic. Stwierdził, że była to taka 

impreza, że pewnie z czasem wszyscy pewnie będą uczestniczyli w tych imprezach. 

Pan Wójt stwierdził, że nie koniecznie tam, bo mamy w Tułowicach warunki, mamy 

pomieszczenia i możemy zrobić to tutaj. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin pokazał kilka zdjęć z tej imprezy. 

działalności   Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że następnie 

była Rada Solecka w Tułowicach Małych, później ustalali porządek dzisiejszej Sesji, było 

spotkanie z Panem Wójtem odnośnie tej Sesji. 

Byli też na spotkaniu Rady Sołeckiej w Skarbiszowicach, Goszczowicach  i w Ligocie 

Tułowickiej. Było tez spotkanie na którym rozważali wszystkie takie problemy odnośnie skarg. 

Jeszcze raz prosił aby działać w sposób transparentny ale taki, żeby ludzi informować o ich 

możliwościach a nie mówić, że coś będą  im załatwiali, bo nie od tego są. Są drogi oficjalne, są 

wspólnoty mieszkaniowe a znowu do nich trafiają wnioski o robienie chodników dla wspólnot. 
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Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że byli też na spotkaniu z 

Komisją Rewizyjną odnośnie rozpatrywanej skargi. Protokół z tego posiedzenia był odczytany. 

Odbyło się też wspólne posiedzenie Komisji. 

Ad. 10. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej  

             Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 22 września  dostarczył 

dla wszystkich  rejestr listów zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze. 

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

- informacje od Pana Dyrektora ZGKiM , która była przedmiotem dyskusji na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, 

- wnioski radnych do budżetu na 2018 r. , będą omawiane później,   

- pismo od Pana Wojewody do Pana Frederica Coppin dot. prośby o wyjaśnienia dot. 

oświadczenia majątkowego, 

- wyjaśnienia Pana Frederica Coppin dot. złożonego oświadczenia majątkowego – odczytał 

pismo, 

- pismo Pana Wójta  do właściciela Zakładu w Tułowicach Małych o uporządkowanie terenu  

wokół zakładu  – odczytał pismo, 

- pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dot. odwołania  właściciela obiektów  

koło młyna w Tułowicach od decyzji Konserwatora zabytków – odczytał decyzję 

konserwatora zabytków. 

Radny Roman Suchodolski zaznaczył, że chodziło mu głównie o sam budynek młyna a nie o 

budynki obok. 

Wójt  poinformował, że spotkał się z właścicielem nieruchomości obok młyna i zadał mu 

pytanie, co ma zamiar z tym zrobić, czy remontować czy może sprzedać. 

Właściciel odpowiedział, że woli mieć kawałek kuli ziemskiej, nic nie będzie robił. 

Wójt zaznaczył, że był na tym terenie i oglądał te budynki i  jego zdaniem to  te budynki 

niedługo się rozpadną. Stwierdził, że myśli, że właściciele młyna także niedługo takie samo 

pismo otrzymają. Czy mają szansę odwołania, tutaj konserwator swoją decyzję podtrzymał. 

- pismo Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Rewizyjnej o zbadanie skargi, 

- zgodnie ze złożona interpelacja radnego pismo Wójta  do Podinspektora Policji dotyczące 

prośby o pomiary prędkości przez nieoznakowany pojazd na drodze Komprachcice – 

Jaczowice, 

- pismo Urzędu Wojewódzkiego dot. zmiany nazw ulic zgodnie z ustawą,  

- pismo Pana Karpa dot. spółek wodnych,  

- informacja dot. działalności Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

- wniosek radnego Michała Luty dot. zawodników sztuk walk, został na dzisiejszej Sesji 

rozpatrzony pozytywnie 

- pismo Szkolnego Związku Sportowego Opolskie dot. prośby o wsparcie finansowe ich 

działalności, 

- pismo Komisji Rewizyjnej dot. rozpatrywanej skargi, 

- pismo do Pana Wójta  dot, wniosku o  zatwierdzenie regulaminu  strzelnicy  na działce w 

Tułowicach, 

Wójt poinformował, że do adresata wysłane zostało pismo o wszczęciu postepowania w tej 

sprawie. Adresat ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego ale w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ta konkretna działka jest przeznaczona na teren upraw 

rolnych a w ewidencji gruntów i budynków działka jest oznaczona jako łąki trwale, grunty 

pod rowami. Wójt zaznaczył, że właściciel powinien najpierw to sprawdzić,  bo tutaj myśli, 

że  nie zostało to zrobione. 
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Zaznaczył, że tam mieszkańcy jeżdżą rowerami i nie wyobraża sobie, żeby ktoś tamtędy 

przejeżdżał i nagle jakieś strzały padały. Swoja opinie na ten temat złożyli także właściciele 

sąsiednich działek. 

- pismo z Caritasu dot. informacji o nieprzydzieleniu środków  na rehabilitację leczniczą z 

NFZ. 

Pan Wójt stwierdził, że jest to sprawa bardzo ważna dla nas wszystkich bo, większość ludzi 

korzysta z usług tego gabinetu. 

Rok temu Gmina dołożyła  30 tys. na remont gabinetu  rehabilitacyjnego w Tułowicach  Jest 

tam teraz ładnie, estetycznie, są porobione kabiny, podłoga  jest jednolita, gabinet jest 

wyposażony. Od roku było wiadomo jakie są kryteria naboru na kolejny rok. Zaznaczył, że to 

pismo, które do niego wpłynęło a dzień wcześniej miał interwencję Pani Kierownik Stacji 

Caritasu w Tułowicach, to nie dowierzał. Rok temu w Tułowicach na spotkaniu w Stacji 

Caritas był Ksiądz Arnold Drechsler ( był w Stacji Caritas w Tułowicach po raz pierwszy) i 

były obawy, co  od niego chcą, rozmawiali konkretnie, rzeczowo o pieniądzach. Było pytanie 

o możliwości  stworzenia krioterapii. Zaznaczył, że teraz usłyszał, że są najprostsze formy za 

kilka tysięcy, myśli, że jak wtedy na Caritas  przeznaczono tyle pieniędzy to pewnie dołożono 

by jeszcze żeby mieć tą krioterapię .  

Wójt poinformował, że kryteria tego naboru były wiadome rok temu, myśli, że była taka 

wiedza, że przy tym, co my mamy, a to wystarcza dla naszej tutaj działalności tam. Inna jest 

sprawa, to, że co trzeci pacjent był spoza Gminy, przyjmowaliśmy mieszkańców z Gminy 

Łambinowice, Gminy Korfantów i z Niemodlina. Wójt stwierdził, że cały czas się mówi o 

takiej prewencji, bo tam nie tylko osoby po zabiegach przychodzą, korzystają, ale także 

osoby, które maja drobne urazy, ta prewencja w postaci chociażby tych zabiegów, coś tam się 

może zadziać. Tu na to brakuje pieniędzy. Firma, która wygrała  jest bardziej rozbudowana  

ale zasięg i ilość pacjentów z dwóch gmin, to jest prawie 19 tys.  do obsłużenia. Wójt 

zaznaczył, że decyzja na dzisiaj jest bardzo prosta, bo stanowisko myśli, że jest jedno, Gmina 

daje środki, przypomniał że w pewnym okresie jak Caritas w Niemodlinie był likwidowany, 

to pielęgniarki z Niemodlina zostały przejęte do Caritasu w Tułowicach. Wójt stwierdził, że o  

Gabinecie rehabilitacyjnym na pewno będą jeszcze rozmawiać, na pewno wrócą do tego. W 

tym roku Gmina w konkursie ofert na to zadanie przeznaczyła 69 tys. zł. , ma rozwiązanie 

bardzo proste, bo konkurs był rozpisywany ogólnie, na zadania z opieki i rehabilitacji. My 

możemy sobie zaznaczyć, że na gabinet rehabilitacyjny przeznaczamy np. kwotę 50 tysięcy zł 

a na pozostałe kwotę 19 tys. zł. Ktoś może po te pieniądze sięgnie, ostateczność to już może 

możemy Gminny punkt utworzyć.  Po analizach z Panią Kierownik Stacji  pół etatu do końca 

roku będzie ale tylko dla naszych mieszkańców. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że 

wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o wszczęciu postepowania nadzorczego 

wobec uchwały Rady Gminy – odczytał pismo. 

Wójt poinformował,  że zostały w tej sprawie wysłane żądane dodatkowe materiały i czekamy 

na rozstrzygnięcie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował jakie materiały 

zostały wysłane. 

Poinformował także, że wpłynęła uchwala Komisji Rewizyjnej odnośnie skargi. 

Przedstawił także pismo Pana Wójta do Konserwatora zabytków w sprawie byłej niszczejącej 

remizy strażackiej. 

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 22 września  dostarczył 

dla wszystkich  rejestr pytań zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze. 
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Było pytanie dot. możliwości pomiaru prędkości pojazdów  na trasie Tułowice – Szydłów przed 

chwilą Zastępca Przewodniczącego czytał w tej sprawie pismo. 

Było pytanie dotyczące segregacji wniosków od początku kadencji – dotyczące drogi, 

oświetlenia. Pan Wójt ma dać odpowiedź 2 października. 

Było pytania Pana Józefa Sukiennika dotyczące działki pomiędzy parkingiem przy Kościele i 

posesja pana  Szumegi. Przedstawił kilka zdjęć działki i stwierdził, że uważa, że jest tam 

bezpiecznie a poza tym Przewodniczący  rady nie ma żadnych uprawnień aby prosić właściciela 

o wykoszenie działki, Pan Wójt musi się zwrócić do właściciela  z pismem. 

Było pytanie radnego Romana Suchodolskiego dot. zakupu księgo  do wpisywania zasłużonych 

i honorowych obywateli Gminy. Pracownik Urzędu zajmie się tym. 

Było pytanie mieszkańców Tułowic Małych o możliwości postawienia garaży. Odpowiedź  

będzie w terminie późniejszym. 

Była tez prośba mieszkańców Tułowic Małych o uporządkowanie terenu przy zakładzie  

( Odlewni Żeliwa) – zostało wysłane w tej sprawie pismo do właściciela zakładu. 

Było pytanie o możliwość namalowania pasów na parkingu. To nie dotyczy Gminy, jest prośba 

do Prezesa SM żeby zajął się tą sprawą.  

Było pytanie radnego Romana Suchodolskiego dot. stanu starej remizy strażackiej położonej 

na ul. Kościuszki. Było czytane pismo do Konserwatora zabytków w tej sprawie. 

Na posiedzeniu Rady Soleckiej w Skarbiszowicach było pytanie dotyczące remontu kapliczki. 

Temat będzie poruszany na posiedzeniu „Burza mózgów” 9 października br. 

Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel środki w kwocie 3 tys. zł.  

Była też poruszana sprawa odwodnienia drogi – w tej sprawie będą się starać ponownie  spotkać 

się z Dyrekcja Dróg Powiatowych, prosił radna powiatu o wsparcie w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Kiraga  prosił o rozważenie możliwości  budowy nawierzchni drogi gminnej 

w Skarbiszowicach, temat będzie omawiany na posiedzeniu „Burza mózgów” a Pan Wójt 

będzie się starał aby w tym roku był co najmniej zrobiony projekt. 

Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Michał Luty podziękował wszystkim za uczestnictwo w otwarciu nowej remizy 

strażackiej. Tych, którzy jeszcze nie mogli zobaczyć remizy zaprasza  do jej obejrzenia. 

Podziękował także wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości otwarcia 

remizy, podziękował Panu Sekretarzowi za  przygotowanie scenariusza i poprowadzenie 

uroczystości, podziękował Panu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, którzy bardzo pomagali  w tym 

przedsięwzięciu. Całemu samorządowi podziękował za to, że ta remiza powstała, zaznaczył, że 

ma nadzieję, że rzadko z niej będą wyjeżdżać. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił uwagę  na wystające z betonowej zapory na słup przy wjeździe 

na boisko w Skarbiszowicach 4 pręty zbrojeniowe, trzeba je uciąć.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  poinformował Pana radnego z Szydłowa, że po raz 

kolejny zmieniono datę podpisania aktu notarialnego z PKP. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przypomniała, ze ostatnio na wspólnym posiedzeniu 

Komisji omawiali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze  br. 

Czekali jeszcze na opinię RIO na temat sprawozdania, która już wpłynęła. Następnie odczytała 

przedmiotową opinię RIO, która jest pozytywna.. 

Następnie poinformowała o publikacji w gazecie „Wspólnota” dot. podwyżek wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Zaznaczyła, że obawia się, że kwoty tych podwyżek nie będą ujęte w subwencji 

dla szkół na przyszły rok i koszty z tym związane będą  musiały pokryć samorządy. 

Radny Józef Sukiennik zapytał dlaczego  Komisja Społeczna nie uczestniczy w wyjaśnianiu 

różnego rodzaju spraw noszących znamiona skarg na działalność tutejszego Urzędu Gminy, 

przecież cala rada Gminy w tym Komisja Społeczna głosuje za projektem uchwały, to jest czy  
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skarga jest zasadna czy też nie, abstrahując od tej skargi dzisiejszej. Od pewnego czasu skargi 

rozpatruje wyłącznie Komisja Rewizyjna, pytanie dlaczego. 

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odpowiedział, że na ostatniej Sesji 

czytał wytyczne kto zajmuje się skargami i tylko daje propozycje rozpatrzenia do Rady Gminy 

i jest to wyłącznie kompetencja Komisji Rewizyjnej. Czytał radnym jakie teraz są kryteria 

ministerstwa. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że Rada Gminy kierowała tę sprawę do Komisji 

Rewizyjnej poprzez głosowanie. 

Radny Józef Sukiennik zaznaczył też, że Rada Gminy może powoływać z godnie z art. 21 

ustawy o samorządzie gminnym stale lub doraźne komisje, to znaczy w jakichś sprawach 

skomplikowanych, to dlaczego by Komisja Społeczna a tak było, jakoś w tym nie uczestniczy. 

Dlaczego radni nie są informowani, że szkoła wystąpiła z prośbą do tutejszej Gminy o wsparcie 

finansowe, chodzi o 15 tys. zł. na krzewienie dyscypliny sportowej, o czym dowiadują się 

nieoficjalnie od Pana Kasprzaka i innych. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odpowiedziała, że to nie szkoła tylko klub sportowy , było 

pismo MLUK-su do Pana Wójta a nie do Rady Gminy. Wójt na pismo odpowiedział. 

Radny Józef Sukiennik  stwierdził, że przy przepompowni na rogu ul. Bocznej i 1 Maja jest 

postawiona ławeczka i posadzone drzewko, nie wie czy tam ktoś siada czy nie, bo tam są 

brzydkie zapachy, decyzja była, nie chce tutaj dociekać. 

Radny Józef Sukiennik  zapytał o oświetlenie ulicy na baraki, miało być to jeszcze w tym roku 

zrobione, czy zdąży się to zrobić. 

Pan Wójt poinformował, ze przed chwila przekazywał, że od poniedziałku zacznie się montaż, 

dowiedział się o tym wczoraj w Nadleśnictwie od pracownika, który odpowiada za te sprawy. 

Radny Józef Sukiennik  poinformował, że właśnie dzisiaj to czytał dlatego, że dzisiaj pięciu 

radnych było zdezorientowanych, nie wiedzieli jakie stanowisko, jeśli chodzi o jego osobę, 

mówi za siebie, to nie chce po prostu nikogo ukrzywdzić ani czy to będzie Pan Wójt, czy to 

będzie inny pracownik, ani jedna stronę ani drugą, radni musza wiedzieć żeby o czymś 

decydować, czy skarga zasadna czy nie. Muszą jakiś materiał mieć a nie przed faktem 

dokonanym „ za 5 ósma” jak to się mówi, nie zdąży przeczytać a ma rękę podnieść. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była przesłana radnym emailem 

tydzień przed Sesją. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij stwierdził, że tę sprawę powinna była już 

załatwić poprzednia władza, bo sprawa ciągnie się od paru lat. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czyja to była decyzja aby obok przepompowni postawić tę 

ławeczkę.  

Pan Wójt odpowiedział, że była to decyzja projektantów, zaznaczył, że to miał być bardziej 

symbol niż ławeczka do siedzenia. Poszły na to środki z funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin odczytał fragment  Rozporządzenia  Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków mówiący o tym, że skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska, nazwy oraz 

adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania. 

Poinformował, że dopóki będzie Przewodniczącym Rady to nie będzie czytać  i rozpatrywać 

anonimów na Sesji, bo to są anonimy, które obrażają naszych dyrektorów, naszych 

kierowników, radnych, Pana Wójta. Nie będzie dawał satysfakcji dla kogoś, kto nie ma odwagi 

wpisać imię i nazwisko w liście. Anonimy nie są czytane tylko od razu wpinane do 

dokumentów. 

Radny Roman Kopij zapoznał zebranych z złożonymi wnioskami do budżetu na przyszły rok: 

- pismo mieszkańców ul. Ogrodowej i Różanej  o postawienie lampy, na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Różaną nie ma ani jednej lampy ulicznej, 
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- wniosek radnego Józefa Sukiennika o wykonanie w trybie pilnym nawierzchni chodników 

przy ul. Ceramicznej Nr 1,3,5 w Tułowicach. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zaznaczył, że już kiedyś mówili, 

że nas te chodniki nie dotyczą, bo są one własnością wspólnoty mieszkaniowej i oni się z tym 

muszą uporać. 

Wójt poinformował jakie decyzje  na zebraniach wspólnotowych podjęli jej członkowie: 

remont balkonów, chodniki oraz piony i klatki.  Jedna wspólnota nawet zgłosiła chęć 

podniesienia składki remontowej. Jedna wspólnota  zdecydowała się na remont chodnika na 

Ceramicznej 5. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że balkony faktycznie są w bardzo 

złym stanie. 

- wniosek radnego Józefa Sukiennika o powiększenie Sali widowiskowej poprzez jej 

rozbudowę w kierunku do nowej wiaty oraz wymiany parkietu w tej Sali. Sprawa będzie 

rozpatrywania podczas wspólnego posiedzenia Komisji „Burzy mózgów”, 

- wniosek radnego Krzysztofa Mroza o uwzględnienie w budżecie na 2018 r, wydatków na 

budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowie w kwocie 500 tys. zł., montaż lamp na  rogu ul. 

Kwiatowej i Sosnowej oraz na ul. Sportowej – kwota około 10 tys. zł. , wykonanie projektu 

kanalizacji  na ul. Kolejowej oraz oświetlenia, wykonanie kanalizacji na ul. Kolejowej, 

wykonanie remontu ul. Sosnowej. Sprawa będzie rozpatrywania podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji „Burzy mózgów”, 

- wniosek radnego Romana Suchodolskiego o powołanie na terenie Gminy Tułowice 

koordynatora do spraw sportu. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że też już dawno rozmawiali, jest to 

do przemyślenia jak to zrobić. 

Wójt dodał, że jego zdaniem rozwiązaniem byłoby  utworzenie takiej namiastki  ośrodka sportu 

i rekreacji, tutaj potrzebny jest nie koordynator ale menadżer. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy sprawę Klubu Sportowego Unia , stwierdził, że 

trzeba znaleźć ludzi młodych, prężnych, z pasją, którzy chcieliby się zaangażować w ten sport. 

Trzeba dać szansę młodym, mają inna kulturę, inne podejście.  

- wniosek radnego Arkadiusza Drążka o zamontowanie na ul. Zamkowej progu zwalniającego. 

- wniosek radnego Jana Bojkowskiego o budowę nawierzchni drogi  i oświetlenia w końcowej 

części ul. Bocznej w Tułowicach, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że zgłosi jeszcze wnioski o dwa 

punkty świetlne na drodze z Tułowic do Skarbiszowic, oraz wniosek o przekształcenie drogi 

Dębowej w drogę jednokierunkową. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że napisał wniosek o remont chodników bo nie wszyscy 

są we wspólnocie mieszkaniowej. 

Wójt poinformował, że do tych niewykupionych mieszkań Gmina płaci fundusz remontowy, 

Gmina jest we wspólnocie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminach posiedzeń Sesji i Komisji. 

Ad.13. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XL 

Sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska - Balwierz      Frédéric Coppin 


