
 Protokół Nr VIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

ALS 100342 1,26.05 

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

godz. 2030 . W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych ( na posiedzenie spóźniła się radna 

Małgorzata Pasierbek) 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję:  radnych Rady Gminy Tułowice, 

kierowników Urzędu, kierowników jednostek, pracowników Urzędu, sołtysów. 

Następnie  przedstawił porządek obrad.   

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 18 marca 2015 r. 

   5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

   6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  z poprzedniej Sesji.  

  8. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

  9. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

10. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale 2015 r.  

11. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice ( ocena realizacji zadań  

      w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej). 

12. Przedstawienie oferty programowej oraz szacunkowych kosztów organizacji Dni Tułowic  

      2015. 

13. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rady za I kwartał 2015 r.  

14. Sprawozdanie  z działalności Rady Gminy za I kwartał 2015 r. 

15. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.  

17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Tułowice na 

      dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. Św. Rocha  

       w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.  

19. Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy. 

20. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy 

      Tułowice. 

21. Zatwierdzenie plany dyżurów radnych. 

22. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

23. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski do porządku obrad.  

Radny Roman Suchodolski zapytał czy jest obowiązek  podejmowania uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, ze tak i będzie to wyjaśnione przed podjęciem 

uchwały. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o  wniesienie do porządku obrad 

dwóch punktów o podjecie uchwał a mianowicie: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
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  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 r.  

2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy Tułowice z 

dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012-2032. 

Prosił o wprowadzenie tych uchwał do porządku obrad. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i 

wniesiono wnioskowane punkty do porządku obrad.. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 18 marca 2015 r. 

   5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

   6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  z poprzedniej Sesji.  

  8. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

  9. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

10. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale 2015 r.  

11. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice ( ocena realizacji zadań  

      w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej). 

12. Przedstawienie oferty programowej oraz szacunkowych kosztów organizacji Dni Tułowic  

      2015. 

13. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rady za I kwartał 2015 r.  

14. Sprawozdanie  z działalności Rady Gminy za I kwartał 2015 r. 

15. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.  

17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Tułowice na 

      dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. Św. Rocha  

       w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.  

19. Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy. 

20. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy 

      Tułowice. 

21. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy Tułowice  

      Z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia „Programu usuwania wyrobów  

      zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012-2032. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

      oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 r.  

23. Zatwierdzenie plany dyżurów radnych. 

24. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

25. Zakończenie obrad. 

Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 14 radnych. Zmieniony porządek obrad został 

przyjęty. 

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

Protokół z  VII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za) 

Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 18 marca  

          2015 r. 

Protokół  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 18 marca  2015 r. został 

przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 
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 Ad.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że : 

1 kwietnia br. spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w sprawie ustalenia dyżurów 

dzielnicowego, który będzie dyżurował w każdą środę  w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy 

w godz. od 1330 do 1500. Rozmawiali także o dodatkowych patrolach Policji na które w 

budżecie Gminy jest przeznaczone 10 tys. zł. Wójt poinformował, ze wskazał na terenie 

Tułowic cztery miejsca, gdzie Policja powinna się pokazywać częściej a nie tylko wtedy jak 

tam cos się dzieje. 

Wójt poinformował, że w tym dniu uczestniczył także jako obserwator w egzaminie klas VI  

z języka polskiego i obcego. 

2 kwietnia Wójt brał udział w oględzinach budynku PKP  w Tułowicach. Stwierdził, że 

budynek z zewnątrz wygląda znacznie lepiej niż w środku. Poinformował też, że otrzymał 

pismo z PKP z nakazem aby usunąć  napisy  wykonane sprayem na tym budynku Odpisał, że 

kontrola była nierzetelnie wykonana przez PKP, bo jadąc na trasie Opole –Nysa to prawie 

wszystkie budynki  PKP ( za wyjątkiem Szydłowa) są tak samo pomalowane sprayem a 

należą do PKP Nieruchomości Oddział we Wrocławiu. Przesłani także dla PKP zdjęcia 

zrobione przez pracownika Urzędu, bo podkłady  i tory PKP zabrało a śmieci  zostawiono  

( jest to teren PKP).  

2 kwietnia Wójt spotkał się także w Urzędzie z Panią Adamiec, która od niedawna jest 

mieszkanką Szydłowa. Pani Adamiec posiada uprawnienia instruktora sportu i raz w tygodniu 

będzie prowadziła zajęcia na Orliku w Szydłowie. 

7 kwietnia  brał udział w spotkaniu w z Panią Burmistrz Niemodlina i włodarzy kilku innych 

gmin w sprawie Aglomeracji Opolskiej. Zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji  mówił, że z 

innych stowarzyszeń  takich jak Bory Niemodlińskie, Ryby czy Pradziad to Gmina uzyskuje 

środki na projekty ale z Aglomeracji to chyba nie ma szans na takie środki.  

Od 8 maja zaczęła się w Urzędzie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, w tym dniu był także 

przedstawiciel ABW na rozmowie z Wójtem. 

Wójt poinformował, że spotkał się także z Panią Dyrektor Przedszkola gdyż około 1,5 

miesiąca temu była informacja, ze będzie mniej zgłoszeń dzieci do Przedszkola a w tej chwili 

okazało się, że dzieci jest jednak więcej. Będzie musiał znowu funkcjonować oddział 

dodatkowy. 

13 kwietnia Wójt uczestniczył w zebraniu Lokalnej grupy Rybackiej . Wójt zaznaczył, że 

mimo tego iż środki na LGD są ograniczone to optymistycznie podchodzi jeśli chodzi o 

sięgniecie po te środki.  

15 kwietnia  Wójt razem z Przewodniczącym Rady i Panią Dyrektor TOK  uczestniczyli w 

godzinnym wyjeździe do Gminy partnerskiej Bela pod Pradziadem w sprawie omówienia 

spraw dotyczących obchodów 10- lecia partnerstwa.  

21 kwietnia Wójt i Pan Ratuszny spotkali się z Panem Starostą w Opolu w sprawie chodnika  

na ul. Opolskiej. Ma nadzieję, że w ramach oszczędności po przetargach uda się sfinalizować 

budowę tego chodnika.  

23 kwietnia Wójt podpisał protokół z przeprowadzonej  przez PIP kontroli, będą jakieś 

drobne zalecenia. 

23 kwietnia odbył się także konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.  

27 kwietnia Wójt spotkał się z Panem Kasprzakiem w sprawie drogi na ul. Stawowej. Jest tam 

kwestia budowy przepompowni ścieków, która powinna powstać w przeciągu roku czy 

dwóch, bo ludzie chcą się tam budować.  

29 kwietnia w godzinach rannych  było spotkanie z przedstawicielem firmy, która wygrała 

przetarg na rewitalizację osiedla. Podpisana została wstępna umowa. Wójt zwrócił uwagę na 

nieczynny hydrant, który powinien być zdemontowany. 
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  Ad.6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

            Gminy między Sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że każdy dostał 

sprawozdanie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że większość 

spraw które były załatwiane, to były sprawy porządkowe. 

Poinformował, ze 30 marca było spotkanie w sprawie strony internetowej, nowa strona jest 

już bardzo mocno zaangażowana, jest już opracowana wersja robocza. 

Wójt poinformował, ze otrzymał informacje od informatyka, że początkiem maja  czterech 

czy pięciu pracowników Urzędu, którzy merytorycznie będą odpowiedzialni za uzupełnianie 

tej bazy pojedzie na szkolenie do firmy do Opola.  

Pan Jacek Sulikowski poinformował, że odbyło się także spotkanie z Panem Wójtem, będą 

chcieli aby takie spotkania odbywały się regularnie mniej więcej tydzień przed Sesja.  Na tym 

spotkaniu wyjaśniali różne sprawy, zaległe listy na które nie było odpowiedzi, na większość z 

nich odpowiedź będzie.  

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  z poprzedniej Sesji.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 27  kwietnia dostarczył 

dla wszystkich rejestr pytań emailem, taki rejestr jest także w segregatorze w Biurze Rady.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski omówił rejestr  pytań.  

- sprawa kosztów obsługi kancelarii prawnej w porównaniu do radcy prawnego, który był na  

   etacie. Sprawę przedstawi Pan Wójt. 

- prośba o postawienie tablicy informacyjnej przy boisku sportowym w Ligocie Tułowickiej. 

   Prosił aby sprawy tej pilnował radny z tego okręgu Pan Lesław Kałwa. 

   Poinformował, że w Tułowicach powstały trzy tablice ale były one realizowane z funduszu  

   soleckiego. 

- Zapytanie o możliwość budowy w Goszczowicach czterech kurników. 

   Wójt polecił pracownikowi sprawdzenie map pod katem możliwości realizacji takiej 

    inwestycji. Inwestycja taka nie jest możliwa. Odpowiedź została wysłana do inwestora. 

- Prośba o sporządzenie analizy kosztów prowadzenie własnej stołówki i stołówki  

   prowadzonej przez prywatna firmę. Taka informacja będzie na Komisji wspólnej w maju. 

- Pytanie dotyczące alejek na cmentarzu poewangelickim, grobu Szlegelmilchów. Sprawa  

   została przekazana do Komisji Społecznej. 

- Sprawa dotycząca punktu PKO na osiedlu. W tej sprawie głos zabierze pan Wójt. 

- Oświadczenia majątkowe. Przypomniał, ze termin składania oświadczeń upływa 30 

    Kwietnia 2015 r.  

- Sprawa interwencji na „Manhattanie” -  sprzątanie . Gmina  wysłała nakaz posprzątania. 

- Pani radna Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się z pytaniem do Wójta  odnośnie karty rodziny  

   i wejściówek na basen. W tej sprawie głos zabierze Pan Wójt. 

- Zapytanie  radnego Józefa Sukiennika odnośnie Sesji wyjazdowych. Jest to w planie  

   i zastanawiają się jak to zaplanować. Wstępnie rozmawiali, ze może uda się to we wrześniu. 

- Pytanie Pani Dyrektor TOK czy budynek poczty jest zabytkiem, bo wtedy cena sprzedaży  

   byłaby obniżona o 50%. Budynek poczty jest zapisany tylko do rejestru Gminy a nie  

   u Konserwatora Zabytków. 

- Radny Roman Kopij zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego w sprawie konieczności  

   czytania projektu budżetu, czy musi on być czytany czy tez może być tylko wyświetlany na  

   ekranie. Nie ma z tym problemu, na dzisiejszej Sesji będzie próba. 

- Pytanie radnego Romana Kopija czy w sprawie zakupu budynku poczty może dojść do  

   takiej sytuacji, że  Gmina przegra przetarg, bo będzie on dostępny dla wszystkich. 
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   Nie ma możliwości aby Gmina zakupiła ten budynek bez przetargu. Pan Wójt 

   poinformował, że są prowadzone rozmowy z Panem Masiarz, który te sprawę pilotuje. 

- Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z prośbą  do Pana Dyrektora ZGKiM  aby spotkania  

   wspólnotowe były realizowane w godzinach popołudniowych np. o godz. 16. Takie  

   spotkanie odbyło się i było o godz. 16. 

- Pani Helena Wojtasik zwróciła się z prośba o postawienie na krzyżówce przy ul. Wiśniowej  

   znaku „ślepa ulica” . Wójt ma się w tej sprawie zastanowić co można zrobić.  

- Pytanie radnego czy dokumenty na Sesję można dostać przed Komisja wspólną. Razem  

   z Przewodniczącym Rady myślą nad tym, jak to rozwiązać.  Był przeprowadzony  

   telefonicznie sondaż  czy radni zgodzą się aby Komisja Wspólna była w poniedziałek przed  

   Sesją. Na 12 udzielonych odpowiedzi zwrotnych 12 odpowiedzi było, że zgadzają się.  

 Ad. 8. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 24  kwietnia dostarczył 

dla wszystkich tekst  listów, który  jest także w segregatorze w Biurze Rady.  

Następnie poinformował, że wszystkie listy nie będą czytane, bo były dostarczone emailem. 

Listy , które zostaną odczytane to tylko na prośbę osoby składającej pismo. 

- pismo mieszkańców ul. Gruszkowej dotyczące zamontowania lampy oświetleniowej. Była  

  odpowiedź, ze będzie to realizowane w lipcu i sierpniu 2015 r. Mieszkańcy ul. Gruszkowej  

   pisemnie podziękowali Panu Wójtowi za załatwienie sprawy. 

- pismo Pani Sylwii Korzeniowskiej dotyczące ul. Szkolnej. Jest odpowiedź Pana Wójta , że 

   w tym roku w budżecie nie ma funduszy na generalny remont  tej drogi ale planowany jest  

   remont doraźny. 

- pismo dotyczące obchodów rocznicy samorządu terytorialnego- wnioski o nadanie orderów. 

  Wnioski zostały wysłane. Do dnia Sesji nie ma jeszcze odpowiedzi. Wnioski w tej chwili są  

   u Wojewody, decyzja o przyznaniu orderów będzie najprawdopodobniej w jesieni. 

- pismo dotyczące przebudowy parkingu na ul. Kościuszki, po rozmowie z Panem Wójtem  

  okazuje się, ze nie jest to tak proste jak to wygląda. Pan Wójt będzie rozmawiał o tym z 

  Komisja Budżetową, przy konstrukcji budżetu na 2016 r.  Pan Wójt powiedział też aby  

  doraźnie przesunąć płot na terenie ZGKiM i tam zrobić parking, a na parking na drugiej  

  stronie ulicy to trzeba czekać.  

- pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ( willa) przy ul. Świerczewskiego na temat utwardzenia  

  Podwórka,  wniosek został wysłany do Pana Wójta. 

- Pismo Pana Zdaniewicza o utwardzenie drogi i oświetlenie – droga koło budynku Pana  

   Zdaniewicza została wysypana kamieniem. Pozostała do postawienia lampa o czym  

   rozmawiali z komisja Budżetową. Kamieniem zostały też wysypane inne drogi m.in. dojazd  

   do posesji Pani Kurian w Ligocie Tułowickiej, fragment ul. Gruszkowej, fragment  

   ul. Bocznej,  dojście do kościoła, fragment ul. Brzoskwiniowej, fragment ul. Morelowej,  

   droga dojazdowa do  ogrodów działkowych i byłej masarni, droga na folwarku w  

   Skarbiszowicach,  w Szydłowie  ul. Leśna i ul. Sosnowa. 

- wniosek radnego Romana Suchodolskiego dotyczący poddania pod publiczną konsultację 

   projektu budowy Centrum Wypoczynku, Pan Wójt powiedział, że poda te informacje ale  

   trzeba czekać na nową stronę internetową.  

- wniosek radnego Romana Suchodolskiego dotyczący powołania rady biznesu, projekt jest  

   w trakcie, będzie wyjazd do Prudnika i rozmowa z pierwszym pomysłodawca utworzenia  

   takiej rady aby dowiedzieć się jak to stworzyć.. 

- Pismo Pana Gali dot. drogi  ul. Bocznej.  

  Radny Jacek Sulikowski odczytał odpowiedź Wójta na pismo Pana Galii. 

 Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował , że odbyło się spotkanie z Panem Galą   

  



  

- 6 - 

przy udziale radnego Pana Jana Bojkowskiego w sprawie  ul. Bocznej.  Myśli, że doszli do 

porozumienia, są propozycje do zmiany budżetu związane z wykupem działki od Pana Gali i 

posadowienie lamp. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział także na pytania dotyczące: 

- kosztów obsługi przez kancelarię prawną -  obecnie koszty wynoszą 62% kosztów  

  poprzednich gdzie radca prawny był zatrudniony na etacie. 

 Stwierdził, że na tą chwile jest zadowolony z usług kancelarii, z porad korzystają zarówno   

 pracownicy Urzędu, doraźnie korzystają jednostki gminne oraz mieszkańcy Gminy. 

- odnośnie ajencji banku PKO to była w Urzędzie Pani Dyrektor Banku PKO z Niemodlina 

  i powiedziała, że w tej chwili nie ma chętnej osoby do otwarcia takiej placówki.  

- odnośnie karty rodziny Wójt poinformował, że wspomniał w Starostwie, Pan Starosta  

  powiedział, że pomyśli o tym. Wójt stwierdził, że za jakiś czas ponowi prośbę.  

  Wójt poinformował, że dobra sprawą było to, ze dzieci klas 1-3 mogły korzystać z baseny  

  w  Zespole Szkół. Z programu ministerialnego. Na jesień będzie kolejny etap takiego  

  programu nauki pływania dla dzieci, pracownik będzie śledził  te sprawy i w odpowiednim  

  czasie przygotuje dokumenty  na pozyskanie środków z tego programu.  

Wójt poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji spisał pytania radnych i przekazał 

je dla Dyrektora ZGKiM  aby do nich się ustosunkował przygotował odpowiedzi na te 

pytania. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że powraca temat Pana Małolepszego  dotyczący 

centralnego ogrzewania. Wyjaśnił, że działają w tym kierunku i po zakończeniu sezonu 

grzewczego może uda im się cos z tym zrobić. Stwierdził, że nie jest to łatwy problem, mają 

już jakiś pomysł,  zakupione zostało urządzenie, które zostanie zamontowane. 

Wójt przypomniał, że były sugestie aby to jeszcze zrobić w tym sezonie grzewczym, bo czas 

ucieka. 

Dyrektor ZGKiM  poinformował, że sezon kończy się za kilka dni. 

Radna  Justyna Paszkowska stwierdziła, ze nie chciałaby wchodzić w kompetencje ale wie, że 

tam była firma z zewnątrz i może po prostu  zatrudnić firmę z zewnątrz aby to zrobiła. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, ze nie było tam  firmy z zewnątrz, był tam tylko Pan Rosiek. 

Wójt poinformował, że poprosił Pana Roska aby to zobaczył i ocenił. Stwierdził, ze jest tutaj 

taka obawa, że będzie kolejna jesień a temat nadal nie zostanie załatwiony. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że przejrzeli wszystkie katalogi zaworów termostatycznych i 

wszyscy podają, że wytwarzają one hałas poniżej 30 decybeli. U nich jest 29 decybeli czyli 

poniżej 30 decybeli.  Zakupił urządzenie, które zostanie zamontowane przy grzejniku i ma 

nadzieje, ze to cos pomoże. Stwierdził, że to wszystko pociąga za sobą koszty, które będzie 

ponosić wspólnota mieszkaniowa. Zaznaczył, że spróbują to zrobić, będą się starać aby temat 

załatwić. Na pytanie radnego Ptaka czy to załatwia jako zarządca budynku czy jako dyrektor 

ZGKiM odpowiedział, że jest to wspólnota i wspólnota będzie ponosić koszty. Zaznaczył, że 

jako zarządca budynku zarządza  częścią wspólną  jaką jest pion wodny, pozostałe rzeczy 

takie jak zawory czy kaloryfery są prywatną częścią mieszkańca. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze jeśli teraz mówią o obowiązku zarządcy wspólnoty 

mieszkaniowej a nie o obowiązku ZGKiM, to co tak naprawdę  Radzie Gminy do tego. 

Radny Jan Bojkowski zapytał czy jest określone źródło tego hałasu. Dyrektor ZGKiM 

odpowiedział, że najprawdopodobniej szumi przy zaworze,  wyjaśnił na czym to polega.  

Zaznaczył, że można też  zmniejszyć obroty na pompie ale wtedy mieszkania na wyższych 

piętrach będą niedogrzane . Zaznaczył, ze zna Pana Małolepszego od lat i szanuje go, stara się 

aby mu pomóc i nie jest tak, że nie zajmuje się ta sprawą.  
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Następnie Dyrektor ZGKiM poruszył sprawę szopek na ul. H. Sawickiej. Zaznaczył, że temat 

szopek i innych skarg  dotyczących  budynku przy ul. Sawickiej ciągnie się od 1993 r.  

Radna Justyna Paszkowska zapytała Dyrektora ZGKiM czy wie, ze tam do szopki jest 

dociągnięty kablem z mieszkania prąd. Zapytała czy to nie stanowi zagrożenia dla 

mieszkańców. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że jeśli to jest z własnego mieszkania a nie z głównego licznika 

to może tak zrobić. Zaznaczył, ze nie odpowiada za to, odpowiada za licznik komunalny, 

który jest na klatce a z tego licznika na pewno nie ciągnie prądu.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że dał termin że jak do31 marca  na usuniecie  tego, to 

skieruje sprawę do Sądu.  Nie zrobił tego. Na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej rozmawiali 

o tym, ale nic z tego nie wynikło.  Po zebraniach wystosował następne pismo i dał ostateczny 

termin do 29 maja, po tym terminie zwróci się do nadzoru budowlanego w celu pomocy. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy Dyrektor widział bałagan za szopkami. 

Dyrektor stwierdził, ze czeka na nadzór budowlany, jak przyjedzie nadzór to zaprosi na ten 

czas Komisję Społeczną.  

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że po posiedzeniu Komisji zadzwoniła do 

Państwa Małolepszych i przekazała taka informacje jaka dostała na Komisji i teraz nie wie, 

czy ta informacja jest nadal aktualna , czy ma  zadzwonić i powiedzieć czy ta informacja jest 

nieaktualna. 

Wójt  nadmienił, ze może będzie możliwość zamiany mieszkań.  

Radny Roman Kopij stwierdził, ze jeżeli to jest wina kotłowni to Pan Wójt powinien dać 

polecenie Panu Dyrektorowi i załatwić te sprawę, jeśli to jest wina zaworu na kaloryferze to  

Rada nie powinna się tym zajmować.  

Wójt prosił Dyrektora aby z tym nie czekać i do następnej Sesji załatwić temat. 

Ad. 9. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 27  kwietnia dostarczył 

dla wszystkich tekst  listów, który  jest także w segregatorze w Biurze Rady.  

Poinformował, że mieszkańcy ul. Gruszkowej prosili  o zamontowanie progów 

zwalniających. Sprawa będzie załatwiana w 2016 r.  

Pismo OSP w Tułowicach dot. programu ‘bezpieczne wakacje”. Jest to projekt realizowany w 

ramach zajęć w szkole. Program został zaakceptowany przez Pana Wójta. 

Projekt  dotyczący współpracy młodzieży szkolnej z Polski, Niemiec i Francji. Była prośba 

Pani Dyrektor GZSZ aby nawiązać kontakty z gmina francuską. Obiecał Pani Dyrektor , że 

będzie dzwonił, wybrał gminę gdzie się urodził, dzwonił tam. Przedstawiciele tej Gminy 

stwierdzili, że na ten rok nie ma takiej możliwości ale nie wykluczają współpracy.   

Pan Wójt będzie organizował  spotkanie na ten temat z Komisją Społeczną.  

Pismo Centrum Jana Pawła II – prośba o darowiznę. 

Pismo Pana Wójta  do Pana Basztabin – odpowiedź na złożone wnioski. 

Ocena zasobów Pomocy Społecznej została przedstawiona na posiedzeniu Komisji. 

Pismo – odpowiedz Wójta na temat studzienki na ul. Świerczewskiego 2f, Pan Wójt 

odpowiedział na to na Komisji. 

Zaproszenie Pani Heleny Wojtasik do udziału w obchodach rocznicowych 2 maja .  

Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na uroczystości obchodowe – rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja i i rocznice święta odzyskania niepodległości. 

Następnie przedstawiła plan obchodów.  

Pismo Firmy NEOPLUS Technology dotyczące obniżenia podatku od nieruchomości. 

Radny Jacek Sulikowski odczytał pismo.  

Pismo Państwa Błasiak dotyczące wydania pozwolenia budowlanego wodno-kanalizacyjnego.  
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Radny Jacek Sulikowski odczytał pismo. Wójt Gminy wyjaśnił , że koszty inwestorskie 

budowy kanalizacji są wysokie i w tym roku  nie ma możliwości  tego wykonać, może znajdą 

się środki w następnym roku. Myśli, ze to jest realny termin.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, ze gdyby to było zapisane w wieloletniej prognozie 

finansowej  pomógłby wydać warunki i zapewnienie o przyłączenie za dwa lata.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że to jest ujęte w WPF.  

Radny Roman Kopij poddał pod rozwagę sprawy pozyskania grantu na budowę sieci. 

Wójt stwierdził, że na to przewidziana jest kwota 100 tys. zł. a resztę będą starać się pozyskać 

ze środków zewnętrznych. 

Ad.10. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale 2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze zgodnie ze Statutem Gminy sołtysi raz na 

kwartał powinni informować Rade Gminy o istotnych dla sołectwa sprawach.  

Sołtys wsi Tułowice Małe Pani Halina Krawczyk poinformowała, że społeczność dobrze się 

integruje, jeżeli trzeba kogoś charytatywnie wspierać to oczywiście wspierają. Na Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy mieszkańcy pieką ciasto, na różne inne koncerty charytatywne też pieką 

ciasto. Na dożynki też było pieczone ciasto. Była wykonana palma wielkanocna, która 

zdobyła pierwsze miejsce. Mieszkańcy pomagają także w sprzątaniu i koszeniu. Raz w 

tygodniu są prowadzone zajęcia muzyczne dla dzieci prowadzone przez Pana z TOK. Raz w 

miesiącu przyjeżdża Pani z biblioteki i wypożycza książki dla mieszkańców. Teraz zaczynają 

realizować wniosek z Funduszu sołeckiego dotyczący postawienia wiaty. Realizacja tego 

przedsięwzięcia jest planowana na czerwiec. Zostało wykonane ogrodzenie przy piaskownicy, 

trzeba jeszcze wymienić piasek. Podziękowała za wysypanie drogi kamieniem i jej 

utwardzenie. 

Sołtys wsi Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że w Szydłowie w lutym 

odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci, gdzie miały miejsce różne zabawy i konkursy, dzieci 

dostały nagrody, miały tez poczęstunek. W lutym w Szydłowie odbyło się też kolędowanie na 

które przybyli mieszkańcy i goście, którzy śpiewem umilali sobie czas, był też przygotowany 

dla nich poczęstunek. W lutym odbyły się tez wybory sołtysa i rady sołeckiej. W marcu odbył 

się „Dzień kobiet”, panie zostały ugoszczone. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

spotyka się rada Sołecka z Sołtysem w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wioski. 

Mieszkańcy Szydłowa  przygotowali tez palmę  wielkanocna.  

Sołtys wsi Skarbiszowice Pani Magdalena Zawadzka poinformowała, że 14 lutego 

mieszkańcy zorganizowali zabawę charytatywna z której dochód przeznaczony został dla 

mieszkanki Skarbiszowic Martyny Szymaniec. Kilka dni później, bo 17 lutego odbyło się 

zebranie wiejskie na którym został wybrany sołtys i rada sołecka. & marca zorganizowana 

została zbiórka złomu , pieniądze uzyskane ze sprzedaży złomu zostaną przekazane na 

ogrodzenie cmentarza w Skarbiszowicach. 8 marca odbyło się spotkanie z okazji „Dnia 

kobiet” , środki na ten cel zostały pobrane z funduszu sołeckiego. W lutym i w marcu kilka 

osób spotykało się w powstającej izbie regionalnej w celu posprzątania pomieszczenia oraz 

ustawienia eksponatów. Na początku kwietnia zostały oddane dwie palmy wielkanocne, które 

powstały w czasie marcowych spotkań. 

Sołtys wsi Ligota Tułowicka pan Tadeusz Basztabin poinformował, że w i kwartale 2015 r. 

mieszkańcy wsi zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji „Karnawał 2015” oraz z okazji 

„Dnia kobiet”. Przeprowadzone zostały wybory sołtysa i rady sołeckiej. Dokończono 

czyszczenie stawku przy boisku, wywieziono ziemie i wyrównano skarpę stawku. 

W I kwartale odbyło się też „wodzenie niedźwiedzia”  wspólnie dla mieszkańców Ligoty, 

Goszczowic i OSP. Mieszkańcy uczestniczyli tez w akcji charytatywnej dotyczącej pomocy 

dla chorego dziecka ze Skarbiszowic. 
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Sołtys wsi Tułowice Pan Andrzej Reszka poinformował, że s jako sołtys spotkał się dwa razy 

z rada sołecka.  Ważna sprawa , która udało się załatwić, to było ustawienie trzech tablic 

informacyjnych z funduszu soleckiego. Zakupiono namiot, który będzie wypożyczany dla 

mieszkańców na imprezy. Zorganizowali zabawę karnawałową oraz „Dzień kobiet”. 

23 maja będzie organizowana zabawa taneczna z okazji „Dnia matki”.  

Ad.11. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice ( ocena realizacji  

            zadań  w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej  

           i demograficznej). 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że kierownik OPS Pani 

Urszula Kosińska – Bardon przedstawiła to obszernie na posiedzeniu Komisji, zapytał czy są 

w tej sprawie pytania.  

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania następnego punktu.  

Ad.12. Przedstawienie oferty programowej oraz szacunkowych kosztów organizacji Dni  

           Tułowic 2015. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach pani Helena Wojtasik 

poinformowała, ze zostały już sfinalizowane umowy z zaproszonymi na „Dni Tułowic” 

artystami. Zaznaczyła, że program. Który radni dostali jest programem jeszcze roboczym, bo 

nie ma jeszcze potwierdzenia z Czech. Następnie omówiła przedstawiony program. 

Zaznaczyła, ze oprócz imprez zawartych w programie  będą dodatkowe atrakcje takie jak  

karuzele, dmuchane zamki, stoisko broni myśliwskiej, stoiska gastronomicznie itd.  

Omówiła także różne sprawy organizacyjne. 

Ad.13. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rady za I kwartał 2015 r.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji za I kwartał 2015 r., które stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji za I kwartał 2015 r., które stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji za I kwartał 2015 r., które stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział na pytanie dotyczące przeznaczonych 

środków  na usuniecie usterek na Orliku w Tułowicach. 

Poinformował, że sprawy Orlika były omawiane na jednej z Sesji w 2014 r. Były wszczęte 

procedury ale na dzisiaj nie zawiele zostało zrobione. 

Pracownik Kancelarii prawnej Pani Katarzyna Stanoszek poinformowała, że wykonawcą 

projektu Orlik były dwie spółki, które w zakresie gwarancji nie dopełniły swoich czynności. 

Chodzi tutaj o nawierzchnię Orlika, nie została ona wymieniona, wykonawca nie dopełnił 

swoich obowiązków. Pomimo wezwań do usunięcia  wad wykonawca nie dopełnił 

obowiązków i wykonane to jako wykonanie zastępcze przez inną spółkę. W związku z tym 

Gmina poniosła koszt w kwocie ponad 135 tysięcy zł. Z  tej kwoty udało się już odzyskać z 

gwarancji bankowej 21 tysięcy zł., pozostała do odzyskania kwota 114 tysięcy zł. 

W zeszłym roku w listopadzie zostało skierowane wezwanie do spółek, które wykonywały 

Orlik o zwrot tej kwoty. Z analizy wynika, ze jedna spółka może być niewypłacalna gdyż jest 

w upadłości likwidacyjnej. Jest jeszcze lider konsorcjum, który wykonywał to zlecenie i tutaj 

można do nich zwrócić się z pozwem sądowym odzyskanie tej kwoty. Z zawartej  umowy 

wynika możliwość odzyskania tych kwot i jest tu kwestia wniesienia tego pozwu.  Z uwagi na 

wcześniejsze sprawy sądowe pozew nie został jeszcze złożony gdyż wymaga on głębszej 

analizy. W najbliższym czasie taki pozew będzie złożony i postarają się ją odzyskać.   

Przewodniczący Rady Gminy prosil Przewodniczących Komisji aby o planowanych 

posiedzeniach Komisji informować wcześniej pracownika Biura Rady. 
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Ad.14. Sprawozdanie  z działalności Rady Gminy za I kwartał 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przedstawił sprawozdanie z działalności 

Rady w formie statystycznej, załącznik do protokołu. 

Ad.15. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, ze sprawozdanie było omówione na posiedzeniu 

Komisji, zapytał czy są jeszcze pytania do sprawozdania. W związku z brakiem pytań 

Przewodniczący rady Gminy przystąpił do omawiania następnego punktu. 

Ad.16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga   poinformował, 

ze na posiedzeniu Komisji w czasie omawiania przedłożonego projektu uchwały nasuwały się 

dwa wnioski do przemyślenia dla Wójta:  

1. chodzi o to czy w zamian za zmniejszenie deficytu, zaciągniecie kredytu w kwocie 300 tys. 

    zł, czy by nie dało rady przełożyć tych środków na zakup busa, 

2. chodzi o to, że ten remont w Przedszkolu na który zostały przekazane pieniądze 50 tys. zł,  

    Komisja nie wiedziała na co te pieniądze są wydane, chodzi  o to, ze jeżeli remont  

    przekroczyłby nawet tę kwotę, to trzeba to wykonać do końca aby do tego tematu już nie  

    wracać. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej  poinformował , ze przedstawione w 

projekcie zmiany budżetu Komisja Gospodarczo- Budżetowa oceniła pozytywnie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały   

i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę  

Nr VIII/ 29/15. 

Ad.17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Gminy omówiła  projekt uchwały i wyjaśniła, że sporządzając uchwałę powołują się 

na pewne artykuły jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych. Następnie odczytała te 

artykuły, które mówią o konieczności podejmowania uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. Wyjaśniła jak jest konstruowana taka uchwała. Zaznaczyła, ze WPF 

musi być zgodna z zapisami budżetu Gminy. Zaznaczyła, ze wszystkie uchwały budżetowe i 

sprawozdania są oceniane przez Regionalna Izbę Obrachunkową i jeśli coś jest źle, to RIO 

tego nie przyjmie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej  poinformował , że przedstawione w 

projekcie zmiany  Komisja Gospodarczo- Budżetowa oceniła pozytywnie. 

Radny Roman Suchodolski zwrócił uwagę na środki zaplanowane na muzeum. Wójt wyjaśnił, 

ze te środki były zapisane w pierwotnej uchwale. Jeśli będzie taka sytuacja, ze muzeum nie 

będzie  budowane, to zawsze te środki można przenieść na inne inwestycje. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały.  

 W wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

 Nr VIII/ 30/15. 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy  

            Tułowice na dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele  

             pw. Św. Rocha w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały.  

 W wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

 Nr VIII/ 31/15. 

Ad.19. Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał ustalony skład Komisji i zarządził głosowanie 

dotyczące podjęcia uchwały.  W wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w 

tej sprawie uchwałę Nr VIII/ 32/15. 
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Ad. 20. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady 

             Gminy Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały.  

 W wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

 Nr VIII/ 33/15. 

Ad.21. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy  

            Tułowice z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia „Programu  

            usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012- 

            2032. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały   

i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę  

Nr VIII/ 34/15. 

Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  

             bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

             Tułowice w 2015 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały   

i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę  

Nr VIII/ 35/15. 

Ad.23. Zatwierdzenie planu dyżurów radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dał każdemu radnemu plan dyżurów, będą 

one również umieszczone na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała jak będzie wyglądała sprawa wynajmu 

sali na dyżury radnych. 

Radny jednogłośnie zatwierdzili plan dyżurów. 

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

Radna Justyna Paszkowska przedstawiła  projekt regulaminu dotyczący przyznawania 

nagrody Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu 

Szkół w Tułowicach. 

Zaznaczyła, że jest to tylko projekt, uchwala będzie na sesji majowej wiec jest jeszcze czas 

aby zgłosić do niego uwagi. Następnie odczytała  treść projektu regulaminu. 

Zaznaczyła, ze zasady przyznawania mogą być jeszcze zmienione, bo chciałaby aby Pani 

Dyrektor GZSZ określiła ilu może być takich uczniów.  

Zastępca Dyrektora GZSZ  Pani Godzic –Pliszka poinformowała, że zapoznała się z 

przedłożonym regulaminem i ma pewne wątpliwości, czy nie rozmijają się z tym 

regulaminem. Zaznaczyła, że jest to stypendium Wójta   a jako szkoła i Rada Pedagogiczna 

byli tez proszenie o sporządzenie takiego projektu regulaminu. Taki projekt został 

przedłożony Panu Wójtowi i dotyczy on przyznawania stypendium za szczególne wyniki w 

nauce i  osiągnięcia sportowe. Natomiast nagroda Wójta Gminy, taka nagroda funkcjonowała 

i jest w zapisie Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach. Kwoty były tam inne i to 

było tylko dla absolwentów III i II etapu, czyli dla uczniów kończących  gimnazjum i szkołę 

podstawową. Kwoty były tam podobne, tylko uczniowie byli typowani przez Radę 

Pedagogiczną, były tam zupełnie inne kryteria. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że z tego co się orientuje, to były nagrody rzeczowe. 

Pani Zastępca Dyrektora zapytała czy dobrze rozumie, ze będzie funkcjonowało stypendium 

Wójta i stypendium za wyniki w nauce.  

Otrzymała odpowiedź, że nie, będzie tylko  stypendium Wójta. 

Skarbnik Gminy poinformowała, pogrzebała w przepisach i wie, ze może także istnieć 

stypendium Dyrektora szkoły, stypendium miesięczne, ale to stypendium Pani Dyrektor może  
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ufundować ze swoich środków szkolnych ale ono jest uzależnione od kryterium, które ma 

OPS. Takie stypendium nie może przekroczyć kwoty 56 zł. miesięcznie. Jeżeli Pani Dyrektor 

dysponuje takimi środkami, to może opracować regulamin i je wypłacać.  

Radna Justyna Paszkowska uważa, ze jak w przyszłym roku będą ustalać budżet to mogą 

przeznaczyć większe kwoty na stypendium i wypłacać je miesięcznie, w tym roku jest zbyt 

mało środków i uważa, że powinno to być stypendium jednorazowe dla najlepszych.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że myśli, że ten regulamin będzie jeszcze 

poprawiony  i na koniec roku postarają się wynagrodzić te dzieci.  

Radni dyskutowali na temat stypendiów za osiągnięcia sportowe.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze dobry sportowiec nie musi być koniecznie dobrym 

uczniem ale myśli , że uczeń który otrzymuje stypendium musi reprezentować jakiś poziom, 

dlatego w regulaminie jest zapis , że uczeń musi spełniać wszystkie warunki. 

Radny Józef Sukiennik zapytał jakie są możliwości prawne aby zmusić właściciela 

gruzowiska po byłej rzeźni do usunięcia tego gruzu. Jest tam dużo gryzoni a w zeszłym roku 

pojawiły się nawet węże.  

Następnie zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGKiM w sprawie zamontowania drzwi 

przejściowych w piwnicach. Dyrektor obiecał, że jak będą zebrania wspólnotowe to ten temat 

poruszy. Nadmienił, że można do tego wykorzystać  drzwi, które ludzie w trakcie wymiany w 

mieszkaniach oddają na PSZOK. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że mieszkańcy nie zgłaszali takich potrzeb, jedni chcą aby 

takie drzwi były a inni nie chcą.  

Radny Krzysztof Mróz zadał pytanie i prosił o odpowiedź na następnej Sesji gdyż ani on ani 

Pani Sołtys nie umieją odpowiedzieć na zadawane przez mieszkańców pytania dlaczego tak 

się stało, że z planów  Aglomeracji zniknęło zadanie ; przystanek PKP w Szydłowie. Czy jest 

to wynikiem  naszego niedociągnięcia czy tez ktoś inny miał większą siłę przebicia bo 

podobno w to miejsce pojawił się przystanek Osiny.  Ludzie maja pretensje, że coś zostało 

zawalone, niedopilnowanie.  

Wójt odpowiedział, ze mówił na posiedzenia Komisji o Aglomeracji, dzisiaj też swoje zdanie 

wyraził. Widzi, że jeśli takiej malej gminie uda się coś pozyskać  z Aglomeracji to będzie 

sukces. Był zapisany przystanek w Szydłowie i przystanek w Goszczowicach. Sprawa 

przystanku w Goszczowicach ciągnie się od momentu powstania Gminy. Co cztery lata 

pojawia się i znika. W najbliższym czasie będzie na spotkaniu u Pana marszałka  i będzie na 

ten temat rozmawiał. Droga jednak jest trudna i daleka. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze nie byłoby sprawy gdyby nie były wzbudzone nadzieje 

wśród mieszkańców.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że z doniesień medialnych wie, że Pan Wójt 

Komprachcic wykorzystuje  to, że w Opolu będzie remontowany most i do Opola Zachód 

będzie dojazd od strony Komprachcic. Podobno ten przystanek został mu przyrzeczony. 

Radni dyskutowali na temat możliwości pozyskania środków z Aglomeracji, co jest bardzo 

trudne. Wójt stwierdził, że chciałby pozyskać tylko takie środki  jakie są procentowo 

określone w stosunku do mieszkańców i płaconych składek.  

Wójt poinformował też jaka jest szansa budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Tułowic małych 

do Wydrowic, poinformował, że radni z Niemodlina chcą aby przebiegała ona przez Lipno a 

zmiana  trasy choćby o 1 metr  nie jest możliwa. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę, że umknęła sprawa odpowiedzi na jego pytanie 

dotyczące usunięcia gruzu, chciałby usłyszeć odpowiedź, bo nie wie co ma odpowiedzieć 

działkowiczom.  

Wójt odpowiedział, że jest to teren prywatny a przymuszenie do usunięcia  gruzu jest trudna. 
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Radny Józef Sukiennik zauważył, że nie otrzymał też odpowiedzi dlaczego Pani zatrudnionej 

w ZGKiM , która sprząta ulice zabroniono  jeździć na rowerze. Zapytał czy te szczotki i 

łopaty ma ona nosić na ramieniu, tak być nie może.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że to jest jego pracownik, on ma swoje zadania i obowiązki 

i tą Panią opiekuje się osobiście i dba o nią. Prosił aby Pan Sukiennik zostawił mu ta sprawę.  

Radny Roman Kopij zwrócił do pisma Technology Plus, zapytał czy Pan Wójt i Pani 

Skarbnik  jakieś wnioski już wyciągnęli, czy pismo zostanie  odłożone do akt i nie będą sobie 

nim zawracać głowy. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że Rada nie ma kompetencji do 

zwolnienia podmiotu. Jeśli Rada  skieruje zwolnienie dla przedmiotu, to musi się liczyć z 

tym, że na to zwolnienie załapią się wszystkie osoby, które taki przedmiot będą miały do 

opodatkowania. W związku z tym, że to jest strefa, gdyby firma się wstrzeliła w te zadania, 

które strefa określiła jako priorytety, to by mieli również zwolnienie z podatku od 

nieruchomości. Nie wstrzelili się, robią zupełnie inna działalność wiec nie maja zwolnienia od 

nieruchomości ale maja zwolnienie 50% od podatku dochodowego. Zaznaczyła, że firma nie 

płaci  podatku  jeśli chodzi o działalność gospodarczą od tych budynków, których jeszcze nie 

użytkują. Są to budynki opłacane jako budynki pozostałe a to jest zupełnie inna stawka.  

Wójt stwierdził, ze był przekonany, że radni w trosce zadadzą wcześniej to pytanie, firma nie 

wszystko ma opodatkowane stawka od działalności , część ma opodatkowane inną stawką. 

Zaznaczył, ze jest to największy podatnik Gminy i płaci dużą stawkę dlatego trzeba się o 

niego troszczyć. Odpowiedź dla firmy jest w trakcie redagowania.  

Wójt poruszył także sprawę opłaty za wynajem świetlicy na dyżury radnych. Poinformował, 

że na wynajem poszczególnych świetlic wiejskich były różne reguły. Jest przygotowany 

nowy dokument  określający równe zasady wynajmu dla wszystkich świetlic. 

Wójt odczytał także skierowane do niego pismo z Ukrainy z Kałusza  życzeniami 

świątecznymi ale także z prośba o wsparcie kontynuowania współpracy pomiędzy GZSZ  

a szkołą w Kałuszu. Zaznaczył, że rozmawiał o tym z Panią Dyrektor GZSZ. 

Wójt poinformował, ze dzisiaj wpłynęło do niego pismo Catermedu dotyczące rozwiązania 

umowy  na usługi żywieniowe  w terminie miesięcznym. Poinformował, że przyczyna 

rozwiązania umowy jest kwestia małej ilości wykupionych posiłków. Stwierdził, ze będzie na 

ten temat spotkanie i będą się zastanawiać co z tym zrobić.  

Radni dyskutowali na temat wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy oraz na temat 

utworzenia własnej stołówki. 

Wójt odpowiedział, że przybliżony koszt prowadzenia stołówki to kwota około 100 tys. zł. 

rocznie. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że przepompownia ,  która jest na ogródkach działkowych 

obok bloków  . Poinformował, że inwestycja została zakończona w ubiegłym roku w 

listopadzie . Jest wykonania  najnowszą technologią. Zaznaczył, że mieszkańcy do kanalizacji 

wyrzucają co popadnie  i pompy ciągle się psują. Przepompownia przyjmuje ścieki z bloków 

SM i komunalnych. Nie wie jak to zrobić aby ludzi uczulić  na to co wrzucają do kanalizacji. 

Jest rozwiązane aby zamontować  rozdrabniacz ścieków ale taki jeden rozdrabniacz kosztuje 

około 140 tys. zł.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, ze od 4 maja będą zmienione godziny 

pracy Urzędu Gminy, w poniedziałki Udział będzie czynny do godz. 17. 

Radny  Krzysztof Ptak prosił radnych o dobrowolne wpłaty na organizacje Dni Tułowic.  

Na zakończenie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał podziękowania dla Pani 

Urszuli Kosińskiej – Bardon za wieloletnia pracę na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach  w związku z przejściem Pani Urszuli na emeryturę  oraz wręczono  
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jej kwiaty.  

Pani Urszula Kosińska Bardon stwierdziła, że 1 września  br. upłynęłoby 20 lat jej pracy na 

tym stanowisku. Podziękował a za miłe słowa oraz pokrótce naświetliła przebieg jej pracy  

oraz współpracy z pracownikami OPS.  

Podziękowała wszystkim za współpracę.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady V Sesji Rady Gminy. 

 

             

 

 

Protokołowała                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
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