
Protokół Nr XLI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 października  2017 r.  

 

    Posiedzenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Goszczowicach i trwało od godz.1600 do 

godz.1730. Ustawowy skład Rady  liczy 15 radnych, w dniu Sesji skład Rady Gminy liczył 14 

radnych a  w posiedzeniu udział wzięło  13 radnych, nieobecny był radny Krzysztof Kiraga. 

 Przewodniczący  Rady Gminy Frèdèric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

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

Gminy, Sekretarza Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, 

kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów,  radę sołecką z 

Goszczowic i mieszkańców. 

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

na Sesję radni otrzymali  21 października  br.   

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

Skarbnik  Gminy stwierdziła, ze w związku z tym, że radni na ostatnim posiedzenie Komisji 

doszli do porozumienia, że lepiej małymi kroczkami  podnosić stawki podatków niż później na 

raz, jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. Zaznaczyła, ze radni na posiedzeniu Komisji wyrazili na to 

zgodę.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  nie było,  wstrzymujących 

się od głosowania nie było. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  porządek obrad z wprowadzonym punktem zgodnie 

z przyjętym wnioskiem.:  

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

    2. Przedstawienie porządku obrad. 

    3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.  

    4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 25 września 

        2017 r. 

    5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 9 października 

        2017 r. 

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

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

    8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

    9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy  

        Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

        Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  

        Tułowice. 

  10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół  

       w  Tułowicach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum  

       w  Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach.  

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy  

       Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  

       3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. „ 

 12. Informacja o  wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.   

 13. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2018 r.  

 14. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

 15. Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,  w  których jest  

       wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  



16. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa  sprawach w III kwartale 2017 r. 

17. Informacja z działalności Komisji Rady za III kwartał 2017 r.  

18. Informacja z działalności  Rady Gminy za III kwartał 2017 r.  

19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

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

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

23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

24. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz 

z wprowadzonym punktem 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, zgodnie z przyjętym wnioskiem. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  nie było,  

wstrzymujących się od głosowania nie było. W wyniku głosowania  porządek obrad został 

przyjęty. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

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

Rady Gminy głosowało 13 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 25 

września 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 25 września 2017 r. głosowało 13 radnych, brak było 

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

jednogłośnie.     

 Ad.5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 9 

października 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 9 października 2017 r. głosowało 13 radnych, brak 

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

jednogłośnie.     

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 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLI/215/17.    

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLI/216/17.    

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 



Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Kierownik Referatu 

Podatkowego Pani Beata Miękoś - szeroko omówiła sprawy dot. stawek podatki od 

nieruchomości. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał 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 XLI/217/17.    

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy  

        Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

        Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  

        Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownica Urzędu 

Gminy  Pani Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do 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 XLI/218/17.    

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu  

            Szkół w  Tułowicach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne  

            Gimnazjum w  Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownica Urzędu 

Gminy  Pani Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do 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 XLI/219/17.    

 Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy  

            Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  

            3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. „ 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Sekretarz Gminy  Pan 

Wiesław Księski omówił przedłożony projekt uchwały. 

Radni do 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 XLI/220/17.    

Ad.12. Informacja o  wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.   

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że już wcześniej Pani Skarbnik omawiała 

przedłożona informację,  na ostatnim wspólnym  posiedzeniu Komisji także wyjaśniła cały 

dokument, nie było w tej sprawie pytań. Opinia o sprawozdaniu wydana przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Opolu jest pozytywna. 

Ad.13. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2018 r.  

Przewodniczący Rady Gminy, że dokumenty w tej sprawie radni otrzymali emailem, jedna 

wersja jest w biurze Rady. Takie dokumenty dostał także Pan Wójt i Pani Skarbnik. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że dla 

tych osób, którzy nie byli na tkz. „burzy mózgów” radnych, gdzie składano wnioski do budżetu,  

każdy radny w swoim rejonie jakieś wnioski spostrzegł, złożył. Zastanawiali się również nad 

wersja i wizja Wójta. Pan Wójt przedstawił cały swój program , jakie zadania chciałby 

zrealizować w przyszłym roku budżetowym. Z tych wniosków, które Pan Wójt złożył,- to jest 



ta Jego wizja na przyszły rok- radni poparli 72% tych wniosków na rok 2018, 21% na rok 2019 

i 3% na rok 2020. Z innych wniosków, które zostały złożone to też 71% jest przyjętych do 

realizacji na rok 2018, 21% na rok 2019 a 6% na rok 2020. Tych wniosków było 4  z czego 3 

zostały przyjęte a jeden nie został przyjęty. Wszystkie te wnioski, które złożyli radni, czyli  35 

tych wniosków -  radni głosowali za tym żeby  były zrealizowane w roku 2018, 12 wniosków 

w roku 2019, do dyskusji pozostały 3 wnioski, 1 wniosek nie został poparty, 1 wniosek ma być 

zrealizowany jeszcze w roku 2017 – jest to wniosek o umieszczeniu drukarki i laptopa na Sali 

posiedzeń, które mogłyby być używane przez Komisje Rady Gminy do pisania i drukowania 

protokołów. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że na podstawie 

tych przedstawionych wniosków, które radni przegłosowali Pan Wójt przedstawi 

przyszłoroczny projekt budżetu i Rada Gminy będzie się zastanawiała czy to wszystko, co w 

tym budżecie  jest zaplanowane, ile tych wniosków się znalazło, które radni proponowali. 

Oczywiście wszystkie przyjęte wnioski nie znajda się w tym budżecie, bo finanse Gminy są 

jakie są i pewnie wszystkie wnioski nie będą zrealizowane, ale te, które uzyskały jak gdyby 

poparcie 100 procentowe,  90 procentowe czy 70 procentowe, te z najwyższą liczba głosów 

pewnie w tum budżecie znajda się, tak, że Sesja, która będzie poświęcona zatwierdzeniu 

budżetu, będą weryfikować to wszystko, co w tym budżecie ma się znaleźć.  

Ad.14. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że otrzymał informacje o 

złożonych oświadczeniach majątkowych: 

- od Wojewody Opolskiego na temat oświadczeń Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta 

Gminy Tułowice, 

- od Naczelnika  Urzędu Skarbowego w Nysie dotyczące oświadczenia Zastępcy Kierownika 

USC w Tułowicach, 

- od Naczelnika  Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie Koźlu dotyczące oświadczenia 

Zastępcy Wójta Gminy Tułowice, 

Poinformował też, że informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych z II Urzędu 

Skarbowego w Opolu jeszcze nie otrzymał, jak tylko tę informację otrzyma, to poinformuje o 

tym radnych emailem. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał informację- 

od Naczelnika  Urzędu Skarbowego w Nysie dotyczące oświadczenia Zastępcy Kierownika 

USC w Tułowicach,  informację Wojewody Opolskiego na temat oświadczeń 

Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Tułowice oraz informację Naczelnika  

Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie Koźlu dotyczące oświadczenia Zastępcy Wójta Gminy 

Tułowice. 

Analiza przedmiotowych oświadczeń nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała 

podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował też, że uwagi  

dotyczące oświadczeń majątkowych radnych były omawiane wcześniej, jakie zostały 

wykazane błędy radni wiedzą.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przedstawił informację o złożonych  oświadczeniach 

majątkowych złożonych Wójtowi Gminy. 

Poinformował, że, w wyniku analizy oświadczeń majątkowych złożonych  za 2016 rok 

stwierdził, że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy  

 

złożyły wskazane oświadczenia (wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 

2016 r. ) w terminie i w komplecie. 

Oświadczenia  majątkowe złożyli także: 

 - Pani Bogusława Proskórnicka   w dniu zakończenia pracy na stanowisku Dyrektora  



   Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

-  Pani Justyna Paszkowska w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia na stanowisku Dyrektora  

    Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach. 

Oświadczenia  zostały złożone wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 

2016 r. , w terminie i w komplecie. 

W wyniku przeprowadzonej analizy merytorycznej złożonych oświadczeń nie stwierdziłem 

naruszeń przepisów prawa a analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych 

oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie dała podstaw do wszczęcia 

postępowań. 

Ad.15. Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,  w  

których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

 Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski   przedstawił taką informacje na wspólnym posiedzeniu 

Komisji  23 października 2017 r.                                               

Ad.16. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa  sprawach w III kwartale 2017 r. 

Z uwagi na nieobecność na Sesji  Pani Sołtys  Szydłowa informacje przedstawił radny  

Krzysztof Mróz, który poinformował, że: 

- w lipcu odbył się w Szydłowie Festyn rodzinny, 

- w kolejnych miesiącach odbyły się zebrania wiejskie dotyczące zmian funduszu sołeckiego 

   jak również funduszu sołeckiego na 2018 r.  

- odbywały się tez cykliczne spotkania określające najważniejsze sprawy dotyczące Szydłowa  

  jak również ustalenia zakresu prac pracowników wykonujących prace na rzecz wsi. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że w Skarbiszowicach od  

początku lipca trwały przygotowania do Dożynek, mieszkańcy spotykali się przy czyszczeniu 

i wiązaniu zboża a następnie przy pleceniu koron żniwnych, w tym roku wykonali dwie korony. 

Pod koniec lipca odbyło się zebranie wiejskie dotyczące organizacji Dożynek oraz w sprawach 

bieżących wioski. Przed Dożynkami uszyte zostały stroje ludowe, środki na ich zakup 

pochodziły częściowo z funduszu sołeckiego a częściowo sfinansowane zostały przez 

mieszkanki Skarbiszowic. 

Delegacje ze Skarbiszowic trzykrotnie brali udział w Dożynkach. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że na początku lipca spotkała 

się także z Panem Prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach w sprawie  

transportu kamienia, walca z obrzeży lasów do Zakładu Kamieniarskiego a następnie  z Zakładu 

Kamieniarskiego na miejsce docelowe. Spotkanie okazało się owocne ponieważ Pan Prezes 

zdecydował się sfinansować ten transport dzięki czemu z zaoszczędzonych pieniędzy, które 

wioska miała na ten cel mogli dokupić, bo nie było tego w projekcie replikę wiatraka, który już 

stoi, który można już podziwiać. Ogólnie projekt realizowany jest jeszcze do końca listopada. 

Najważniejsze, najcięższe etapy zostały zrealizowane już przed Dożynkami. Podziękowała 

radnemu Panu Krzysztofowi Kiradze za włożony wkład pracy w realizację projektu. 

Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała też, że we wrześniu w Skarbiszowicach odbyło się 

zebranie wiejskie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego na 2018 r. oraz w sprawach 

bieżących. 

30 września zorganizowane zostało spotkanie po dożynkowe podczas którego podziękowano 

mieszkańcom Skarbiszowic i sponsorom za udział  i wkład pracy włożony w organizację 

Dożynek. 

 

Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała też, że Bory Niemodlińskie ogłosiły taki konkurs na 

najlepszy projekt. Skarbiszowice są wśród tych najlepszych projektów, prosiła o głosowanie  

na Skarbiszowice  przez internet. Nagroda  jest 5 tys. zł. Następnie poinformowała jak można 

głosować.  



Z uwagi na nieobecność na Sesji9 Pani Sołtys Ligoty Tułowickiej  informacje przedstawił radny 

Lesław Kałwa, który poinformował, że: w III kwartale w Ligocie Tułowickiej w lipcu odbyło 

się spotkanie rady Sołeckiej, rozpoczęto także przygotowania do plecenia korony dożynkowej. 

W sierpniu odbył się Piknik rodzinny oraz koszenie boiska, przy stawku posadzono nowe 

krzewy. W sierpniu Ligota wzięła udział w Dożynkach Gminno – Parafialnych zajmując II 

miejsce ze swoją koroną żniwna, z czego są bardzo dumni. 

3 września sołectwo Ligota Tułowicka  jako przedstawiciele naszej Gminy pojechała na 

Dożynki Wojewódzkie. 

We wrześniu odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej a następnie zebranie wiejskie  w celu 

ustalenia oraz zatwierdzenia planu wydatkowania funduszu sołeckiego i omówienia bieżących 

spraw sołectwa. 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że w sierpniu Rada Sołecka została 

zaproszona na uroczystość z okazji 25 lecia Odnowy wsi do Wawelna. 

W sierpniu przygotowywano koronę dożynkowa i korowód. 

W sierpniu  mieszkańcy Goszczowic brali udział w Dożynkach Gminno- Parafialnych w 

Skarbiszowicach.  

Po Dożynkach osoby, które uczestniczyły w korowodzie oraz budowie korony  wzięły udział 

w spotkaniu po dożynkowym.  

We wrześniu odbyło się spotkanie „pieczenie ziemniaka” które przygotowała radna 

Goszczowic Pani Małgorzata Pasierbek. 

We wrześniu odbyło się także zebranie wiejskie na temat funduszu sołeckiego. 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon podziękował w imieniu mieszkańców Panu Wójtowi 

za spowodowanie  zamontowania progu zwalniającego na drodze do poligonu oraz za 

wyrównanie nabrzeża koło cmentarza i utwardzenie. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że Sołtys Tułowic dzwonił do Niego i 

prosił o przekazanie, że Rada Solecka spotkała się raz, Rada Sołecka uczestniczyła w 

Dożynkach, Rada Sołecka uczestniczyła w otwarciu Remizy Strażackiej i w listopadzie jest 

zabawa , żeby potwierdzić przybycie. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pani Sołtys Małych Tułowic dzwoniła do 

Niego, usprawiedliwiła swoja nieobecność na Sesji z ważnych przyczyn a informację przekaże 

na następnej Sesji. 

Ad.17. Informacja z działalności Komisji Rady za III kwartał 2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Przewodniczący komisji Gospodarczo – 

Budżetowej dzwonił do Niego, usprawiedliwił swoją nieobecność na Sesji a informację prześle 

emailem. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Michał Luty przedstawił informacje z działalności 

Komisji za III kwartał 2017 r. – załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak także przedstawił informacje z 

działalności Komisji za III kwartał 2017 r. – załącznik do protokołu. 

Ad. 18. Informacja z działalności  Rady Gminy za III kwartał 2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przedstawił informację z działalności Rady 

Gminy za III kwartał 2017 r. – informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Ad.19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w ciągu tych kilku ostatnich dni to 

było następne spotkanie w Aglomeracji opolskiej odnośnie ścieżek pieszo rowerowych, 

zrobiło się troszkę dynamiczniej. 9 listopada ma być kolejne spotkanie, ma być na nim 

Marszalek i może się coś zadzieje. 

25 października w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla rolników naszej  Gminy oraz 

ościennych Gmin. Szkolenie organizował KRUS na temat bezpieczeństwa, przepisów  BHP w 

rolnictwie. 



Wójt poinformował, że: 

- spotkał się z osobą która prężnie działa jako honorowy dawca krwi na terenie dwóch gmin, 

jest pomysł, żeby pod Ośrodek Zdrowia podjeżdżał „ krwio-bus”, jest to specjalistyczny 

autobus wyposażony w kilka stanowisk poboru krwi. 

- uczestniczył w tkz. nagrodach powiatu opolskiego, była też Pani Dyrektor TOL, było 8 

kategorii nominowanych. W kategorii nauczyciel nagrodę otrzymał  Pan Władysław 

Śmiechowski, który prowadzi naszych sygnalistów i ta marka jest rozpoznawalna wszędzie. 

Ze względu na to, że sygnaliści wyjeżdżają został zmieniony termin „Dni Tułowic”  

- uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcem Tułowic w sprawie monitoringu. Zaznaczył, że na 

przyszły rok w budżecie została przeznaczona pewna kwota żeby ten monitoring w kilku 

miejscach w Tułowicach się pojawił.  

- stadion w Tułowicach został w niektórych miejscach odmalowany i wykoszony oraz 

zamontowano tam siłownię napowietrzną. Dużo w tym temacie pomaga ZGKiM.  

- zgodnie z życzeniami radnych ponowił prośby do właścicieli posesji o uporządkowanie 

terenu. Zaznaczył, że są to jednak prywatne działki. Stwierdził, że najbardziej boli go ten 

teren przy wjeździe do Tułowic. Ma  nadzieje, że spotka właściciela  i zapyta Go, co ma 

zamiar z tym zrobić.  

Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  

             Gminy między Sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że sprawozdanie przekazane 

zostało w poniedziałek. Od poniedziałku zajmowali się przygotowaniem  Sesji. 

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

poprzedniej Sesji, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że listy, które otrzymali w 

tym miesiącu były omówione na posiedzenia Komisji. 

Od poniedziałku wpłynęły dwa listy  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  otrzymano 

dwa pisma Pana Wójta, są to sprawy znane dla radnych dotyczące: 

- starej świetlicy w Szydłowie zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców – odczytał pismo, 

- uporządkowania terenu po starej rzeźni – odczytał pismo. 

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

            Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że odpowiedzi były 

przekazane na wspólnym posiedzeniu Komisji, od poniedziałku nie było żadnych odpowiedzi. 

Ad.23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Dyrektor TOL Pani Helena Wojtasik poinformowała, że 15 października spotkała się z 

Sołtysami w sprawie podsumowania Dożynek. Było to spotkanie zorganizowane na wniosek 

Sołtysów. Głównie skupili się nad analizą  regulaminów koron żniwnych. Poinformowała 

jakie wymagania  dotyczące budowy korony żniwnej zawarte są w poszczególnych  

regulaminach ,  gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Różnice co do wymogów budowy 

korony w poszczególnych regulaminach spowodowały, że sołtysi byli niezadowoleni.  

Wszystko na spotkaniu zostało wyjaśnione i wytłumaczone. 

Pani Dyrektor TOK zaznaczyła, że wytłumaczyła sołtysom, że w każdym konkursie, w 

którym biorą udział występuje jakaś komisja, która ocenia przedstawiona pracę ale trzeba 

mieć świadomość tego, że trzeba bardzo uważnie przeczytać regulamin, a druga sprawa, to 

należy walczyć w dniu, w momencie oceny tych prac, złożyć swoje uwagi co do oceny prac 

do Komisji Konkursowej. 

Drugim tematem jaki omawiali na tym spotkaniu była sprawa przygotowania się do Dożynek 

w Ligocie Tułowickiej, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r.  

W związku z tym, że Sołtysi zgłaszali, że na wsiach trudno jest zmobilizować mieszkańców 



do tego, żeby przygotować koronę żniwną, padła taka propozycja aby w przyszłym roku na 

Dożynkach przygotować jedna koronę, żeby tą koronę przygotował gospodarz Dożynek i 

żeby wszystkie pieniądze, które były przeznaczone na konkurs koron przekazano sołectwu. 

Zaznaczyła, ze są to wnioski, które padły na spotkaniu, które oczywiście nie zostały 

przegłosowane, bo uważa, że o tych sprawach powinno decydować większe grono. 

Był też wniosek aby komisja konkursowa, która wybiera najpiękniejsza koronę składała się z 

przedstawicieli każdego sołectwa. 

Pani Dyrektor TOK poinformowała także, że na spotkaniu omówiono także sprawę 

korowodów - rekompensaty za paliwo 

Wójt Gminy  Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że był także na Dożynkach Powiatowych  

i też uważa, że Skarbiszowice bardzo się postarały i jego zdaniem nie zasłużyły na to miejsce, 

które otrzymały. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jest przede wszystkim zaskoczony tym, że regulaminy 

konkursowe koron są różne dla różnych szczebli. Zaproponował aby zawnioskować, żeby te 

wszystkie regulaminy były jednakowe aby zrobione korony mogły brać udział we wszystkich 

konkursach, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Pani Dyrektor TOK zaznaczyła, że każdy organizator tworzy sobie własny regulamin i my nie 

mamy na to żadnego wpływu. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy nie można dostosować regulaminu gminy do regulaminu 

powiatu. 

Dyrektor TOK odpowiedziała, że w 2009 r. tworzyła  regulamin powiatu po to, żeby w całym 

powiecie był jeden regulamin ale w tym roku organizatorem powiatowych dożynek była 

Gmina Popielów i tam pewnie ktoś po prostu pomylił się i zrobił taki zapis regulaminowy, że 

mają być cztery ramiona i cztery rodzaje zbóż, e każde ramie ma być z innego rodzaju zboża i 

przez to było tyle zamieszania. 

Radny Jan Bojkowski poinformował, że wszyscy wiedzą, że od pierwszego stycznia  

Tułowice będą miastem i prace Komisji doraźnej  nad Statutem dobiegają końca. Na 4 

stycznia planowana jest uroczysta Sesji i chcieliby aby na tej Sesji był zatwierdzony nowy 

Statut. Każdy radny dostanie projekt Statutu i termin do zgłaszania poprawek czy uwag. Na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w grudniu planuje dyskusję nad projektem Statutu. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze przy nowo wybudowanej Remizie 

strażackiej zostały zdjęte przęsła w ogrodzenia, prosi aby to zostało założone, bo robi się tam 

skrót drogi, ludzie zaczynają tamtędy przechodzić.  

 Radny Michał Luty poinformował, że jeszcze dzisiaj zostanie to założone. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Justyna Paszkowska podziękowała strażakom za 

przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na udział 11 listopada w 

obchodach święta niepodległości przy pomniku. 

Wójt Gminy także zaprosił wszystkich do udziału w święcie niepodległości. 

Następnie odczytał uchwałę Rady Gminy z 28 października 1992 r. Nr VIII/42/92 w sprawie  

utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tułowicach  w związku z 25- leciem istnienia 

tego zakładu. 

Następnie odczytał i przekazał na ręce Dyrektora ZGKiM  list gratulacyjny dla obecnych i 

byłych pracowników  ZGKiM.  

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski podziękował za list i obiecał przekazać go dla 

wszystkich pracowników zakładu. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych – terminy Sesji i 

posiedzeń Komisji do końca roku oraz przypomniał w jakich terminach Rada Gminy odbyła 

wyjazdowe posiedzenia .  

Ad.24. Zakończenie obrad. 



W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XLI Sesji Rady Gminy. 

        

    Protokołowała:         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                            

Teresa Cybuchowska - Balwierz                          Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


