
 Protokół Nr X 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

 

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

godz. 1850 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny  był radny Zbigniew 

Paradowski) 

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 IX Sesji Rady Gminy.  

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

       2015 r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  

       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

       dofinansowanie  zadania pn. Remont chodnika  w ciągu  ul. Opolskiej w Tułowicach – droga  

       powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice   

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów  

      ‘Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „zasłużony dla Gminy Tułowice.” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

11. Informacja dotycząca współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym ( pożytek  

      publiczny) w 2014 r. 

12. Informacja o Dożynkach 2015. 

13. Sprawozdanie TOK i Komisji doraźnej z organizacji Dni Tułowic  zorganizowanych   

      16 i 17 maja br.  

14. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży  na lato 2015  

      ( TOK i GZSZ) 

15. Informacja o organizacji pracy przedszkola i szkoły na rok szkolny 2015/2016. 

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

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

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

20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

21. Zakończenie obrad. 

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

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z 

dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla 

wybitnie uzdolnionych  uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach. Zaznaczył, że  na 

etapie wstępnej oceny ilości osób, które kwalifikowałyby się do przyznania stypendium 

okazało się, że dwie osoby z bardzo dobrymi wynikami są spoza tereny naszej gminy a w 

uchwale jest zapis, ze stypendia mogą otrzymać uczniowie GZSZ zamieszkujący na terenie 

Gminy . Stwierdził, że trudno by było zdyskwalifikować te dwie osoby dlatego prosi o  
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zmianę zapisu w uchwale zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 

Radna Justyna Paszkowska prosiła o przegłosowanie uchwały dlatego, że uczniowie, którzy 

są spoza terenu Gminy a chodzą do naszej szkoły, reprezentują tą szkołę i też powinni dostać 

te stypendia. 

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

wniesiono wnioskowany punkt do porządku obrad. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.  

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

       2015 r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  

       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

       dofinansowanie  zadania pn. Remont chodnika  w ciągu  ul. Opolskiej w Tułowicach – droga  

       powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice   

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów  

      ‘Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „zasłużony dla Gminy Tułowice.” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla  

      wybitnie uzdolnionych  uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 

12. Informacja dotycząca współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym ( pożytek  

      publiczny) w 2014 r. 

13. Informacja o Dożynkach 2015. 

14. Sprawozdanie TOK i Komisji doraźnej z organizacji Dni Tułowic  zorganizowanych   

      16 i 17 maja br.  

15. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży  na lato 2015  

      ( TOK i GZSZ) 

16. Informacja o organizacji pracy przedszkola i szkoły na rok szkolny 2015/2016. 

17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

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

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

21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

22. Zakończenie obrad. 

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

przyjęty. 

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

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny o usunięcie ze strony 6  (wers 6 i 7 od dołu) 

protokołu zawnioskowanego  zapisu przez radnego Józefa Sukiennika treści jego wypowiedzi, 

która tak naprawdę nie była jego wypowiedzią, nie pamięta takiej wypowiedzi. Zdaje sobie 

sprawę, że została ona nagrana nie mniej jednak nie była to żadna formalna ani oficjalna 

wypowiedź. Prosił o przegłosowanie tych dwóch wersów a  w punkcie wolne wnioski 

chciałby odnieść się do wypowiedzi Pana Józefa Sukiennika. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że była wypowiedź ( bez udzielania głosu przez  



- 3 - 

prowadzącego Sesję) i taka wypowiedź  z ust Pana Radnego padła. Skoro tak, jest to poważne 

oskarżenie w stosunku do tamtej Rady minionej kadencji i  tamtego Wójta. Stwierdził, że 

chciałby się odnieść do tego, bo gdyby nic nie mówili to by znaczyło, że radny Krzysztof Ptak 

ma rację a jednak nie. Pani skarbnik na jego prośbę przygotowała  informacje na temat 

budynku szkoły w Szydłowie, odnośnie działań. Zaznaczył, że chciałby się do tego odnieść, 

bo nie może tak być aby pewne sprawy pod dywan zamiatać.  

Radny Krzysztof Ptak zaznaczył, ze jeśli swoimi słowami kogoś uraził, to z góry przeprasza. 

Przeprasza także Pana Józefa Sukiennika. Te słowa, które są zawnioskowane i mają być 

wytłuszczone brzmią tak: „Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby powołać jakiś IPN aby 

tam wygrzebał jeszcze więcej rzeczy” 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że nie chce się do tego teraz odnosić, wie jak funkcjonuje 

IPN,  kiedy został powołany IPN i przez kogo.  Stwierdził, że nie wypowiadał się ani do 

poprzedniej władzy ani nie wypowiadał się do poprzednich radnych. Jego wniosek formalny  

został złożony aby usunąć coś, co nie ma żadnego znaczenia dla Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie wniosku radnego Krzysztofa Ptaka o 

usunięcie ze strony 6  (wers 6 i 7 od dołu) protokołu zawnioskowanego  zapisu przez radnego 

Józefa Sukiennika treści jego wypowiedzi . Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 

przeciwnych było 2 radnych a 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie przyjęcia protokołu z IX 

Sesji Rady Gminy z uwzględnionym wnioskiem ( bez zapisu wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Ptaka). 

Za przyjęciem protokołu z IX Sesji  głosowało 10 radnych, przeciwny był 1 radny a 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

Protokół z  IX Sesji Rady Gminy został przyjęty. 

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

       2015 r. 

Protokół  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 25 maja 2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie ( 14 głosów za). 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę  

          wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że przedłożony projekt był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został wyświetlony na 

ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)  

podjęto w tej sprawie uchwałę Nr X/ 43/15. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

       dofinansowanie  zadania pn. Remont chodnika  w ciągu  ul. Opolskiej w Tułowicach –  

       droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że przedłożony projekt  też był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został wyświetlony na 

ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)  

podjęto w tej sprawie uchwałę Nr X/ 44/15. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt  też był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został wyświetlony na 

ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził  
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głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr X/ 45/15. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

          Tułowice   

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że  przedłożony projekt  także był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został wyświetlony na 

ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził  

głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr X/ 46/15. 

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania  

           tytułów  ‘Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „zasłużony dla Gminy  

           Tułowice.” 

Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 

głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr X/ 47/15. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na  

            ławników 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Gminy Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały. 

Radni zastanawiali się czy osoby, które mają być członkami zespołu opiniującego mogą brać 

udział w głosowaniu. Radca Prawny Pani Katarzyna Stanaszek stwierdziła, że nie jest to w 

żaden sposób sprzeczne z interesem Gminy ani nie ma wpływu na interes radnego. Radni 

zaproponowani na członków zespołu  mogą brać udział w głosowaniu.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 9 głosach za i 5 wstrzymujących się   podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr X/ 48/15. 

Ad.11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice  

             z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy  

            Tułowice dla wybitnie uzdolnionych  uczniów Gminnego Zespołu Szkół  

            w Tułowicach 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Gminy Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)   podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr X/ 49/15. 

Ad. 12. Informacja dotycząca współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym  

             ( pożytek publiczny) w 2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédéric Coppin przypomniał, ze Pani Skarbnik 

przygotowała taki dokument i został on przekazany radnym w materiałach na Sesję. 

Zapytał czy ktoś ma pytania odnośnie tego dokumentu.   

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do  następnego punktu 

obrad.  

Ad. 13. Informacja o Dożynkach 2015. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach Pani Helena Wojtasik 

poinformowała, że Dożynki planowane są  na dzień 23 sierpnia. Zaznaczyła, że przedstawiła 

radnym dokument, który otrzymali w materiałach na Sesję. Jest to wariantowa propozycja 

programu Dożynek. Poinformowała, że odbyło się spotkanie z Radami Sołeckimi na którym 

ustalono sprawy dotyczące organizacji Dożynek. Dzisiaj Sołtysi otrzymali wszystkie 

regulaminy planowanych konkursów. Następnie przedstawiła wstępny program Dożynek.  

Poinformowała też, że proponowany wcześniej zespół jest już zajęty i będzie zamówiony inny 

zespół . 
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Pani Dyrektor TOK poinformowała, że Dożynki są  jednodniowe a koszt ich organizacji to 

kwota około 27 tys. zł. Następnie przedstawiła wstępny kosztorys  organizacji tej imprezy. 

Ad.14. Sprawozdanie TOK i Komisji doraźnej z organizacji Dni Tułowic  

zorganizowanych  16 i 17 maja br.  

Przewodniczący Doraźnej Komisji do organizacji „Dni Tułowic” radny Krzysztof Ptak 

odczytał sprawozdanie z organizacji Dni Tułowic  zorganizowanych  16 i 17 maja br.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Radny Krzysztof Ptak zaznaczył, że jako 

przewodniczący tek Komisji ,która już przestała istnieć  chciałby podziękować Panu 

Przewodniczącemu Rady Gminy Fredericowi Coppin za ufundowanie koszulek i innych 

gadżetów okolicznościowych. Podziękował też wszystkim radnym, którzy wsparli finansowo 

organizację „Dni Tułowic” . 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach Pani Helena Wojtasik przedstawiła 

także rozliczenie kosztów  organizacji „Dni Tułowic”. Stwierdziła, ze jeśli policzy się 

wszystkie darowizny  to koszt organizacji tej imprezy szacuje się na około 40 tys. zł.  

Rozliczenie stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Pani Dyrektor TOK odniosła się do propozycji  aby „Dni Tułowic” organizować  

w czerwcu. Stwierdziła, że oczywiście jest to wola Rady , wola pana Wójta i nie chciałaby 

nimi kierować. Chciałaby jednak powiedzieć, że w czerwcu jest najwięcej imprez w okolicy, 

są Dni Niemodlina, Dni Łambinowic, jest impreza Family Cuup. Kalendarz imprez w naszej 

Gminie jest tak zorganizowany, że w każdym miesiącu jest jedna duża impreza. Pozostawia to 

jednak do rozważenia.  

Ad.15. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży  na lato 2015  

      ( TOK i GZSZ) 

Pani Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach poinformowała, że od dnia 

dzisiejszego rozpoczęły się wakacje i w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach jest 

organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacyjne wędrówki”. 

Będzie on trwał przez prawie trzy tygodnie. Zapisanych jest 32 dzieci z klas 1-3 szkoły 

podstawowej. Harmonogram „Wakacyjnych wędrówek „ przedstawia się następująco:  

- w poniedziałek- wyjazd do Szydłowa, zwiedzanie rezerwatu przyrody „Złote Bagna”,  

   zwiedzanie zabytkowej stacji PKP. Gry i zabawy sportowe na Orliku w Szydłowie. 

- we wtorek – wyjazd do opola, obejrzenie filmu animowanego, zwiedzanie wieży  

  piastowskiej,  

- w środę – wyjazd do Opola do Nadleśnictwa Opolskiego, prelekcja, poznawanie fauny  

   i flory, zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej, 

- w czwartek – zabawy i gry integracyjne na terenie kompleksu sportowego w Tułowicach,  

   konkurs plastyczny pod hasłem” jak walczyć z nałogami w życiu codziennym”, 

- w piątek – wyjazd do Pokrzywnej, zwiedzanie zaginionego miasta, poznanie historii  

   potwora tajemniczego kręgu oraz zwiedzanie szkoły. Na miejscu dzieci obejrzą film w kinie  

   7D, zwiedzanie parku, przejażdżka „ciuchcią’, zabawy w parku linowym.  

Program będzie się powtarzał cyklicznie w każdy m tygodniu. 

Spotkania z dziećmi będą trwały po około 4 godziny dziennie. Zaznaczyła, że organizatorki 

wakacyjnego wypoczynku zastrzegają sobie, że w razie zmiany warunków pogodowych 

program ustalony na poniedziałek i na czwartek może ulec zmianie. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury poinformowała, że Ośrodek Kultury w dniach od 13 

do 24  lipca organizuje  wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu z 

Przeciwdziałania alkoholizmowi. Wypoczynek będzie organizowany pod hasłem 

„Folklorowi” czyli na ludowo. Uczestnicy wypoczynku będą poznawali Opolszczyznę pod 

względem folkloru. Następnie omówiła  przedłożony plan wypoczynku, który stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad.16. Informacja o organizacji pracy przedszkola i szkoły na rok szkolny 2015/2016. 

Dyrektor  Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach poinformowała, że w przyszłym roku 

szkolnym 2015/2016 na chwilę obecną zostało przyjętych 136 dzieci. Wszystkie dzieci z 

terenu Gminy Tułowice w wieku przedszkolnym czyli od 3 do 5 lat zostały przyjęte do 

przedszkola. Jest tez troje dzieci odroczonych, są to dzieci, które powinny już realizować 

obowiązek szkolny jednak na skutek uzyskania stosownej opinii z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej i  będą realizować wychowanie przedszkolne jako sześciolatki. W roku 

2015/2016 będzie uruchomionych 6 oddziałów, w tym 5 oddziałów  25 osobowych i jeden 

oddział  dodatkowy, który został utworzony kilka lat temu i miał być tylko  na jakiś czas a 

ciągnie się już kolejny rok, w tym roku w tym oddziale będzie 16 dzieci. Dodatkowy oddział 

jest mniej liczy gdyż mieści się w pomieszczeniu, które zostało zaadaptowane na salę , ma 

utrudniony dostęp do toalety, jednakże chcąc przyjąć wszystkie dzieci  trzeba było ten oddział 

uruchomić.  Zgodnie z wymaganiami od września 2015 r. dzieci 5-letnie w ramach podstawy 

programowej będą korzystać z nauki j. angielskiego. Zajęcia te poprowadzi jedna z 

nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu, która w tym roku doskonaliła się aby te zajęcia 

móc prowadzić. Zaznaczyła, że są w stanie to ogarnąć bez zatrudniania dodatkowej kadry.  

W dalszym ciągu będzie również funkcjonować  zespół do udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia terapeutyczne w ramach tego zespołu prowadzą 

nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu. W ramach tych zajęć prowadzona jest  terapia 

logopedyczna , na którą przewidziane jest 5 godzin w tygodniu oraz zajęcia  korekcyjno 

kompensacyjne, na które są przeznaczone 3 godziny. Zaznaczyła, że wyjątkowo w tym roku 

maja bardzo dużo dzieci z opiniami  i orzeczeniami z poradni i nie wyklucza, że będzie starała 

się aby tych godzin było trochę więcej, w  ramach obecnych godzin ciężko będzie im 

zorganizować pomoc dla tych dzieci a  w ciągu roku jeszcze tych dzieci przybędzie. 

W przyszłym roku szkolnych z dziećmi będzie pracować 10 nauczycielek (łącznie z Panią 

Dyrektor). W kwestii organizacji pracy przedszkola nie ma żadnych istotnych zmian, w 

dalszym ciągu będą pracować od godz. 630do  1630. Nie przewiduje się zmiany opłat za 

posiłki. 

Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach poinformowała, że arkusz 

organizacyjny na rok szkolny 2015/2016 został zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

W nowym roku szkolnym obowiązek szkolny w GZSZ w Tułowicach będzie realizować 386 

uczniów, w  tym 273  w Szkole podstawowej i 113 w Gimnazjum. 

Utworzonych będzie 18 oddziałów , w tym: 

w Szkole podstawowej 

- 2 oddziały klas pierwszych, 

- 3 oddziały klas drugich, 

- 2 oddziały klas trzecich 

- 2 oddziały klas czwartych, 

- 2 oddziały klas piątych, 

- 2 oddziały klas szóstych, 

w Gimnazjum: 

- 2 oddziały klas pierwszych, 

- 1 oddział klasy drugiej, 

- 2 oddziały klas trzecich 

W Gimnazjum w  każdym roczniku jest utworzona jedna klasa sportowa. 

W szkole tak jak dotąd będzie funkcjonować świetlica szkolna, z większą ilością godzin, 

planowane jest 91 godzin ( 3 ,5 etatu), będzie tez funkcjonować biblioteka szkolna.  

Szkoła zatrudnia pedagoga w pełnym wymiarze, to jest 26/26 etatu oraz doradcę zawodowego 

w wymiarze 7/26 etatu. 
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Zaplanowane są zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla dzieci 

posiadających opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacji 

indywidualnej w wymiarze 2 godziny na poszczególnego ucznia. W nowym roku szkolnym 

przewidziane są cztery takie godziny, dwie godziny dla ucznia Szkoły podstawowej – kl. 6  i 

2 godziny dla ucznia kl.3 Gimnazjum. 

W roku szkolnym 2015/2016 będą organizowane również zajęcia  rewalidacyjno 

wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, zaplanowano 20 godzin, po 

10 godzin dla 2 dzieci. 

Ponadto wszyscy nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełno zatrudnieni zobligowani są 

prowadzenia zajęć w ramach  art. 42 Karty Nauczyciela, dla  pracownika pełnozatrudnionego 

2 godziny w tygodniu i 1 godzinę dla pracownika niepełnozatrudnionego. 

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze w wymiarze 2 godzin dla dzieci z trudnościami, oraz 

zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia rozwijające zdolności, tych zajęć jest zawsze 

dość sporo. 

W nowym roku szkolnym zatrudnionych będzie 39 nauczycieli w tym  5 

niepełnozatrudnionych. Wśród całej kadry pedagogicznej mają jednego nauczyciela 

kontraktowego, 12 nauczycieli mianowanych i 23 nauczycieli dyplomowanych. 

W szkole funkcjonuje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, maja w dyspozycji hale 

sportowa i salę gimnastyczna, korzystają z kompleksu sportowego Orlik. Dla uczniów Szkoły 

Podstawowej 1-3 na terenie  Zespołu Szkół znajduje się plac zabaw.  

Szkoła wspierana jest  dotacją, taką jaką opracowuje się na podstawie ustawy o systemie 

oświaty, zarządzeniach Ministra Oświaty Narodowej i bieżących zarządzeniach Dyrektora 

Gminnego Zespołu Szkół, Wójta Gminy i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Jeśli chodzi o administracje i obsługę, to zatrudnionych jest 5 sprzątaczek, 1 stanowisko 

woźnego, stanowisko informatyka, stanowisko sekretarza oraz dwa stanowiska w 

księgowości. 

Znany jest już kalendarz na rok szkolny 2015/2016. i tak w dniu 5 kwietnia odbędzie się 

sprawdzian szóstoklasisty, 18-20 kwietnia  odbędzie się egzamin klas gimnazjalnych. 

Ferie zimowe dla  uczniów GZSZ w Tułowicach będą  od 1 do 14 lutego. Przewidziane są też 

przerwy świąteczne: wiosenna i zimowa. 

Inne dni wolne zostaną ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Radny Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego a będą ogłoszone zarządzeniem Dyrektora GZSZ. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie był zaproszony 

Dyrektor NZOZ w Tułowicach ale osobiście wycofał to zaproszenie z takich powodów, że 

pytania, które będą zbierane, będą zbierane i rozpatrywane przez Komisję Społeczną  i będzie 

spotkanie z panem Doktorem. Drugi powód to to, że w międzyczasie wpłynął list od 

Dyrektora NZOZ, który będzie czytany w trakcie Sesji dotyczący wyrażenia woli przez Pana 

Doktora aby wykupić budynek Ośrodka Zdrowia i nie chce aby Pan Doktor był świadkiem 

rozmowy na ten temat.  

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jednym z ważniejszych wydarzeń 

było spotkanie28 maja z  Komendantem Miejskim Policji w Opolu, spotkanie dotyczyło 

różnych spraw, miedzy innymi dodatkowych patroli. Pierwszy patrol już się pojawił, była to 

sprawa pilotażowa, patrol był w dzień aby  ludzie widzieli, że się coś dzieje. Wójt zaznaczył, 

że w Gminie są takie szczególne miejsca w których patrol powinna pojawiać się  bardzo 

często. Ma informacje od pierwszego patroli, ze mieszkańcy też podchodzą do nich i 

wskazują miejsca, gdzie powinni iść. 
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Wójt spotkał się z Panem Chwalinskim, przedsiębiorcą prowadzącym interesy, który 

poinformował, że jeśli się uda to do końca roku w Tułowicach w okolicach Biedronki 

powinna być stacja CPN LOTOS OPTIMA 

!0 czerwca odbyło się zebranie z mieszkańcami ulic Wolności i Niepodległości w sprawie 

rewitalizacji. 

15 czerwca Wójt spotkał się z Panem Marcinem Parysem , stwierdził, ze jest dobrej myśli  bo 

poza prawnikami znaleźli rozwiązanie problemu, które myśli, ze dojdzie do finalizacji. 

17 czerwca Wójt wraz  z Dyrektorem ZGKiM i Prezesem SM  zrobili rekonesans po ulicach 

osiedla.  

20 czerwca Wójt udzielił ślubu. 

24 czerwca  Wójt brał udział w posiedzeniu Komisji, przyznano 30 stypendiów. Zaznaczył, ze 

na sierpniowej Sesji będzie prośba o zwiększenie kwoty na te stypendia.  

29 czerwca odbyło  się spotkanie z telewizja TVS. Jest propozycja wejścia do projektu 

„Opolskie od kuchni” Gmina może mieć 25 minut  w telewizji, powtarzane trzykrotnie w 

wydaniu  głównym odnośnie Tułowic, kultury, ludzi, samej miejscowości. Nagranie byłoby 

prowadzone   przez jeden dzień w Tułowicach. Koszt wejścia do tego projektu to kwota 5.500 

zł. netto.  

Ad.18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  

             Gminy  między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że 

Przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący uczestniczyli w imprezie organizowanej 

z okazji „Dnia dziecka” w TOK.  

Przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący oraz radni mieli dyżury w ustalonych 

dniach.  

5 czerwca  uczestniczyli w GZSZ w programie talentów. 

!0 czerwca uczestniczyli w  spotkaniu z mieszkańcami ulic Wolności i Niepodległości w 

sprawie rewitalizacji. 

11 czerwca  uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firm z ul. Świerczewskiego w 

sprawie remontu kanalizacji, 

12 czerwca uczestniczyli w otwarciu Izby Regionalnej w Skarbiszowicach,  

18 czerwca uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Tułowic małych, 

22 czerwca uczestniczyli w spotkaniu z Komisja Budżetową,  

24 czerwca uczestniczyli w spotkaniu z Panem Wójtem w sprawie organizacji X Sesji rady 

Gminy. 

25 czerwca uczestniczyli w pożegnaniu absolwentów Gimnazjum w GZSZ w Tułowicach. 

26 czerwca  uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego w GZSZ. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że na 

dyżurach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy przez ostatnie pół roku 

wychodzi średnio, że zawsze na dyżurze jest jeden petent. 

Ad.19. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze 26 czerwca dostarczył dla wszystkich rejestr 

listów emailem . W związku z tym, ze na serwerze wynikł problem nie wszyscy ten rejestr 

dostali wiec wysłał je jeszcze raz. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował o problemie z 

serwerem , był problem ze stroną logowania.  

- pytanie  radnego Romana Suchodolskiego dotyczące dzierżawy gruntów - odpowiedź  

   została dla wszystkich przekazana , 

- zaproszenie radnych na otwarcie Izby Regionalnej w Skarbiszowicach - podziękował za  
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zaproszenie oraz podziękował dla tych radnych, którzy na  otwarciu byli,  

- sprawa dotycząca ławników – pismo zostało wysłane dla radnych,  

- zapytanie radnego Romana Suchodolskiego o udostępnienie wynagrodzeń pracowników  

  Gminy – odczytał opinie na ten temat Radcy Prawnego, z której wynika, że wynagrodzenia 

    pracowników Urzędu Gminy nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów  

   ustawy o dostępie do informacji publicznej  i jest chronione przepisami Kodeksu Pracy. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że nie chodziło mu o pracowników tylko 

kierownictwo.  

Radny Jacek Sulikowski odpowiedział, ze w piśmie było napisane, ze pracowników a jeśli 

chodzi o  kierowników to  była odpowiedź, że  wynagrodzenia są podane w oświadczeniach 

majątkowych i są dostępne na stronie internetowej. 

- wniosek radnego Józefa Sukiennika dotyczący głosowania imiennego, - taki wniosek był już  

   przedstawiony na Sesji w styczniu. Zaznaczył, że poradzili się w tej sprawie Radcy  

   Prawnego i wniosek chcą przekazać do Komisji doraźnej powołanej do  opracowania  

   nowego Statutu Gminy. 

- informacja dotycząca sprzedaży budynku szkoły w Szydłowie – każdy radny taką  

   informacje dostał,  

- pismo ZGKiM dotyczące zakupu  mikro ciągnika – pismo zostało odczytane, 

- pismo ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego dot. informacji o udzielonych  

  dotacjach na remont zabytków – pismo zostało odczytane,  

- pismo Dyrektora NZOZ SANMED w Tułowicach dotyczące zakupu budynku Ośrodka  

   Zdrowia – pismo zostało odczytane. Sprawa będzie omawiana na najbliższych  

   posiedzeniach. 

Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji  

            Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin  omówił sprawę odpowiedzi na zapytania 

z poprzedniej Sesji i Komisji: 

- zapytanie radnego Józefa Sukiennika – czy jest już w Sądzie sprawa odnośnie gwarancji na 

wykonanie Orlika – Radca Prawny Pani Katarzyna Stanaszek odpowiedziała, że termin do 

dochodzenia tego roszczenia mają do października przyszłego roku. Pozew jest już zrobiony 

odnośnie stanu faktycznego  ale pracują jeszcze nad stanem prawnym bo należy pamiętać o 

tym, ze jest to bardzo duża kwota . 28 tys. zł. udało się odzyskać z gwarancji a zostało jeszcze 

do odzyskania  ponad114 tys. zł. Trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować, trzeba 

wcześniej ponieść koszty a  nie wiadomo też czy ta kwota będzie odzyskana gdyż tam są dwie 

firmy i jedna z nich jest obecnie w upadłości  lub nawet została zlikwidowana, wiec pytanie 

czy to się uda odzyskać. Kolejną kwestią jest oplata od pozwu  ( 5.707 zł.) , te środki trzeba 

dopiero zabezpieczyć w budżecie. Cały czas pracują nad tym pozwem, stan prawny jest dosyć 

skomplikowany, teraz będą czekać aż dostaną pieniądze i wtedy mogą składać pozew. 

- pytanie Dyrektora TOK Pani Heleny Wojtasik dotyczące  wydania „Przewodnika po  

  Tułowicach” -  Pani Dyrektor TOK, ze w tej chwili pozyskują informacje z jakich  

   projektów mogliby wykonać w Gminie różnego rodzaju inwestycje, zadania, działania,  

   imprezy kulturalne. Była na szkoleniu, na którym otrzymała bardzo dużo informacji co się  

   będzie działo w najbliższych czterech latach i razem z pracownicą Urzędu Gminy pojechały  

   na konsultacje. Dowiedziały się, że jedyna możliwością z jakiej mogliby uzyskać środki na  

   ten cel jest Euroregion Pradziad – projekty polsko – czeskie. Programy miękkie są w  

   granicach od  2 do 30 tys. euro i w związku z tym dowiedzieli się od pracownika UM, że    

   pisanie projektu na przewodnik, który będzie kosztował w granicach 10 – 15 tys. zł.  to jest 

strata czasu na pisanie projektu. Pracownik ten zasugerował aby znaleźć więcej takich ofert 

turystycznych, które można by połączyć w  jedna całość i sięgnąć po większe środki.  
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Zaznaczyła, że wiąże się to oczywiście z wkładem własnym, można dostać 85% 

dofinansowania a 15%  środków trzeba mieć własnych. Są też pewne warunki uzyskania 

dotacji, trzeba znaleźć w Czechach partnera, który razem z nami ten projekt napisze lub 

będzie partnerem tego projektu, lub wydawnictwo, które będziemy wydawać musi być 

przetłumaczone na język czeski. Poinformowała, że już napisała w tej sprawie emaila do 

naszej zaprzyjaźnionej Gminy w Czechach. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że ta książka jest już złożona, jest 

wersja próbna. Trzeba będzie tam wprowadzić pewne zmiany  dot. np. Regionalnej Izby 

Pamięci. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że na wstępie kiedy projektowali budżet 

była określona kwota wydania Przewodnika po Tułowicach  w związku z tym, ze 

przewidywali współprace z Czechami, poprzednio wydawane ksiązki też były wydawane w 

ten sposób.  

Wójt stwierdził, że najlepiej będzie wydać książkę w języku polskim i czeskim.     

Ad.21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Józef Sukiennik zaznaczył, ze na dzisiejszej Sesji zatwierdzali protokół z 28 maja. I 

chodzi tu o to aby nie dostało się do przestrzeni publicznej takie sformułowanie, które Pan 

radny Krzysztof Ptak wypowiedział: „ zaproponował aby powołać jakiś IPN aby tam 

wygrzebał jeszcze więcej rzeczy”. Jest tu jego poprawka, jego nazwisko, bo zapoznając się z 

protokołem w Biurze Rady  zwrócił na to uwagę. Nie ma tu z jego strony żadnej złośliwości, 

co by było gdyby tego nie dostrzegł. Zostaliby słownie „ opluci” i poszłoby to w2 przestrzeń 

publiczna. Zapytał co takiego złego zrobili, co On zrobił, co pozostali radni z tamtej Rady, co 

Pan Wójt złego zrobił. Jeśli chodzi o Pana Wójta to właśnie zrobił coś dobrego za tamtej 

Rady, bo postawił wniosek o wykup mieszkań z bonifikatą 50% i radni to jak jeden mąż 

zaakceptowali. Wiadomo, zdaje sobie sprawę, ze jest większość a zatem uważa to za sprawę 

zamieciona pod dywan. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że pragnie odnieść się do wypowiedzi Pana radnego 

Krzysztofa Ptak  w sprawie sprzedaży budynku po byłej szkole w Szydłowie  i 

zagospodarowanie przyległych trzech działek o areale 1, 71 ha   co było omawiane na IX 

Sesji Rady Gminy Tułowice w dniu 28 maja 2015 r. Działki były przekazane Gminie z 

Agencji Rolnej. Otóż sprawa budynku szkoły gdzie i działek to tylko informacja ze strony 

Pana Wójta do radnych ( str. 6 protokołu z Sesji z dnia 28 maja 2015 ) Panie radny 

Krzysztofie Ptak co do sprzedaży budynku szkoły to prawda jest taka, że nikt nie był 

zainteresowany kupnem poza Monarem., ci co byli w poprzedniej Radzie to pamiętają. Jeżeli 

chodzi o działki, to były ważniejsze sprawy niż ich zagospodarowanie  w tym inwestycje, 

którymi należało się zająć. Żeby była jasność poprosił Panią Skarbnik naszej Gminy o 

przygotowanie informacji radnym kiedy budynek szkoły w Szydłowie został sprzedany, za 

jaka kwotę i na jakie cele przeznaczone zostały pieniądze ze sprzedaży. Na dzisiejszej Sesji 

każdy radny to otrzymał.  

Zwrócił się z pytaniem na jakiej podstawie Pan Krzysztof Ptak twierdzi, że spraw tych będzie  

jeszcze więcej. Tak wynika z wypowiedzi, czy tylko aby byłego Wójta i radnych minionej 

kadencji przedstawić w złym świetle odbioru społecznego, na to dysponować trzeba 

dowodami a tych przecież nie ma. Przecież w 2003 r. kiedy to powstała koncepcja  

zagospodarowania działek radni minionych kadencji nie byli jeszcze radnymi, jest to 

informacja a nie tłumaczenie. Zapytał radnego Krzysztofa Ptaka na jakiej podstawie 

proponuje powołać „ jakiś IPN aby tam wygrzebał jeszcze więcej rzeczy”. Pytanie: jakich 

rzeczy. Otóż  z chwilą objęcia stanowiska  Wójta Gminy Tułowice  przez Pana Andrzeja 

Wesołowskiego w Urzędzie Gminy były przeprowadzone kontrole, które nie wykazały 

żadnych uchybień czy tez nieprawidłowości w działalności Urzędu  za co należało ponieść  



-11- 

odpowiedzialność. Zwrócił się do radnego Krzysztofa Ptaka : „panie radny powszechnie 

wiadomo jaki organ ustawodawczy powołuje Instytut Pamięci Narodowej z określeniem 

kierunków i zadań którymi ma się zajmować jako instytucja naukowa. Jako zadanie główne 

IPN to ściganie zbrodni  przeciwko narodowi polskiemu  przez aparat cywilny, militarny 

Trzeciej Rzeszy. Panie Radny zatem na jakiej podstawie porównuje Pan pracę i działania 

Wójta i radnych minionej kadencji, której IPN miałby ścigać, może by cos jeszcze wygrzebał. 

Jest to poważne oskarżenie, proszę o przedstawienie dowodów w tej sprawie, w przeciwnym 

razie jest to fałszywe  oskarżenie podlegające odpowiedzialności karnej. Co do Pańskiej 

propozycji Panie radny Ptak w sprawie powołania IPN, który miałby zajmować się 

zagospodarowaniem działek w Szydłowie to brak słów krytyki na taka nierealną i 

bezsensowną propozycję, dlatego tez nie skomentuje tego prosząc Pana o zachowanie umiaru 

a przede wszystkim rozsądku w swych wypowiedziach w taki sposób aby nie godziło to w 

dobre imię Rady Gminy i powagę tutejszego Urzędu.” 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że przykro mu, ze Pan Sukiennik nie rozmawiał 

bezpośrednio z radnym Ptakiem ale jest prawdą, że każdy musi pamiętać, że jest 

odpowiedzialny za swoje słowa. Prosił aby starać się unikać w przyszłości takich sytuacji, bo 

jest to temat niepotrzebny na Sesji. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jest zaskoczony tym co teraz usłyszał. Na ostatniej Sesji 

Pan Wójt przedstawił sytuacje dotyczącą Szydłowa , dla większości radnych nie jest to znana 

sprawa, trzeba będzie ponieść jakieś konsekwencje finansowe za niezagospodarowanie czy 

niedostosowanie się do pewnych  zobowiązań, które ich obciążają . W dokładnym  brzmieniu 

mniej więcej Wójt zaznaczył, że Agencja straszy ich zapisem, że będzie chciała zwrot 

pieniężny zgodnie z aktualną wartością. Jest to kolejna sytuacja, która dotyczy nowej Rady, 

pierwsza sprawa dotyczyła działki za stadionem, która miała być robiona, projekt jest ale  

jego słowa, które zostały wypowiedziane po tych wywodach kilkuminutowych Pana Józefa 

Sukiennika „radny Krzysztof Ptak stwierdził, że ktoś był za to odpowiedzialny, dlaczego oni 

maja cały czas ‘łykać jaz żaba kluchy” i te wszystkie sprawy, bo czuje, że tego będzie jeszcze 

więcej” – to już jest druga sprawa, bo jak najbardziej ma prawo być zaniepokojony, ze jeszcze 

cos wyniknie z tego tytułu , choćby nawet  wspomniany dziś pozew, który rzekomo miał 

pójść do odzyskania pieniędzy  z Orlika a nie poszedł. Stwierdził, że dyktafon, który nagrywa 

Sesje jest bardzo dobry i ściąga wiele różnych wypowiedzi. To, że sobie tam coś powiedzieli, 

Pan Józef zapewne z doskonałym słuchem udał się do Rady Gminy żeby odsłuchać, zakłada, 

że usłyszał co mówi (radny Ptak), spisał sobie i potem kazał to odtworzyć ( tak zakłada).  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że nie można jakiegoś IPN sobie powołać. Jeżeli cos takiego 

powiedział, to bardzo przeprasza i chce przytoczyć Panu Sukiennikowi uchwałę w sprawie 

etyki radnego art. 6 ust.2 „ radny nie powinien nigdy robić czegoś, czego nie umiałby 

wytłumaczyć swoim wyborcom, jego postępowanie bowiem, i to, co społeczeństwo o tym 

postępowaniu wie, wpływają na reputację całej Rady. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że to co radny Józef Sukiennik teraz próbuje robić , jest to 

ewidentne wykazanie społeczeństwu jakim to on  jest „oszołomem” który takie rzeczy 

opowiada. Stwierdził, ze w Zycie by sobie nie powołał żadnego IPN-u, bo to jest  bez 

jakiejkolwiek logiki. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o kolejne wypowiedzi z protokołu Pana 

Sukiennika, Pan Sukiennik pisze tu o byłych ekipach ale powie jedna rzecz, że jako młody 

człowiek miał nadzieje, ze będzie mógł  korzystać z doświadczenia starszych radnych bez 

względu na to z jakiej ekipy są , bardzo się cieszy z rad, które mu np. radny Krzysztof Mróz 

udzielił, uwag, które były dla niego bardzo cenne i które sobie wziął do serca i na pewno nie 

popełni już takich błędów jakie popełnił. Stwierdził, że zachowanie Pana Sukiennika 

nadzwyczajniej w świecie go  po prostu oburza, jeżeli kogokolwiek uraził, to bardzo 

przeprasza natomiast uważa, że to wszystko jest po prostu żenujące. Stwierdził, że nikomu  
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niczego nie zarzucił a wyraził tylko swoją  opinię na temat sytuacji, która została 

przedstawiona. Stwierdził, że już i tak za dużo powiedział a nie chce brać udziału w takim 

cyrku, bo uważa, że jest to taki cyrk. To nie jest miejsce na to, żeby takie sytuacje  wyciągać, 

od tego była Komisja ale Pan Sukiennik widocznie chce nie wie, może zniesławić, może w 

sposób niewygodny przedstawić jednego radnego, co niewątpliwie wpłynie na obraz całej 

Rady. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze przysłuchując się temu spojrzał na 

zegarek, bo miało  być szybko i sprawnie.- wniosek K. Ptak o usuniecie zapisu Stwierdził, że 

ta wypowiedź Pana Krzysztofa Ptaka była niefortunna,  tym  bardziej, ze akurat interesuje go 

historia wojny i okresu powojennego. Ma akurat kontakt z doktorem Szwagrzykiem, jest to 

znana osobowość  w IPN, przebywał tutaj 2,5 roku temu, miał „przyjemność” być na 

ekshumacji  w miejscowości koło Malerzowic i prosił aby tych rzeczy nie mieszać, bo to jest 

historia bardzo ciemna i mroczna.  

Radny Krzysztof  Mróz stwierdził, ze każdy ma prawo wypowiadać się, żyjemy w państwie 

demokratycznym i każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, oczywiście musi to być 

poparte jakimiś dowodami , argumentami itp. Jeżeli ktoś ma jakieś tam wskazania, to wręcz 

jest wskazane aby dana osoba takie wypowiedzi zgłaszała. Poinformował, że głosował za 

niewykreślaniem  z protokołu pewnych rzeczy, dlatego, że gdyby głosował za, to by uznał, że 

protokół z tej Sesji był nierzetelny. Wszyscy doskonale wiedzą, że pracownik doskonale 

wywiązuje się ze swoich obowiązków i protokół zawsze jest rzetelny. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że jest to jakaś lekka przesada, bo on na przykład tej 

wypowiedzi w ogóle nie słyszał ale jeśli ktoś włączy telewizje publiczną z obrad parlamentu 

gdzie pada wiele słów niecenzuralnych, które idą w całą Polskę i do tego nikt konsekwencji 

nie rości. Radni na końcu stołu w ogóle tego nie słyszeli. Prosił aby  nie robić tutaj jakiejś 

pralni mózgów. To, że wiele spraw  poprzedni Pan Wójt zataił, to się z tym zgadza, pierwsza 

sprawa to grunt za stadionem, grunt  w Szydłowie, zapewniano radnych, że pozew jest 

złożony a nie był, to kto tu oszukuje, radni nie oszukują. Zaznaczył, że osobiście pytał Pana 

Wójta minionej kadencji czy pozew został złożony i otrzymał odpowiedź, że tak, został 

złożony.  Zapytał kto tu kogo oszukiwał, radni Pana Wójta czy Pan Wójt radnych.  

Co do Szydłowa, to też oczy mu się otworzyły z wrażenia, bo jako radni nie wiedzieli o tym, 

to chyba cos jest nie tak.. 

Radny Roman Suchodolski odniósł się do informacji Pani Skarbnik na temat sprzedaży 

budynku w Szydłowie.  Stwierdził, że jest to sprawozdanie finansowe, brak jest w tym 

sprawozdaniu celowości sprzedaży budynku jeżeli była wcześniej spisana umowa z Agencją 

Rynku Rolnego odnośnie rozbudowy związana z przekazanymi gruntami. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska odpowiedziała, że szkoła została zamknięta jeszcze za 

Wójta Pana Olszewskiego,  Szydłów miał 30 dzieci  i w pewnym momencie była zgoda na 

likwidacje szkoły, potem szukano pomysłu co z tym budynkiem zrobić. Za Pana 

Olszewskiego powstał projekt utworzenia tam Centrum Edukacji, taki projekt był. W 2003 r. 

kiedy Wójtem został Pan Wiesław Plewa Agencja zaproponowała, że odda Gminie za darmo 

dwie działki sąsiadujące z tym budynkiem. Tylko nikt nie wiedział o tym, że Agencja dała je 

pod pewnym warunkiem.  Budowa Centrum nie wychodziła, środków unijnych jeszcze nie 

było wiec postanowiono ten budynek sprzedać. Została zrobiona wycena, chętnym do kupna 

był Monar ale mieszkańcy Szydłowa nie wyrazili zgody na sprzedaż tego budynku dla 

Monaru.  Po jakimś czasie zgłosił się inny kupiec i budynek został sprzedany. Osoba , która 

kupiła ten budynek planuje tam utworzyć dom pogodnej starości dla osób z zagranicy.  

Zaznaczyła, ze działki otrzymane od Agencji nie zostały zbyte, została tylko sprzedana 

działka pod budynkiem, która była własnością Gminy. Teraz jest kwestia taka, że przyjechali 

przedstawiciele Agencji i okazało się, że oprócz działki za stadionem są jeszcze działki w 
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wymyśleć, przeznaczyć środki i spełnić to, co Agencja chce.   

Radny Krzysztof Mróz odniósł się do pytania o celowość sprzedaży budynku szkoły w 

Szydłowie, stwierdził, że jeśli budynek stoi kilkanaście lat to trzeba go sprzedać jak 

najszybciej. Pan Przewodniczący jest świadkiem, że napisali takie ogólne warunki, co to jest 

za budynek, gdzie się mieści, pod jakie cele proponują go przeznaczyć itp., zostało to 

przetłumaczone na język francuski, rozesłano to do różnych państw z informacją, że jest 

możliwość oddania tego za 1 złotówkę, po to tylko aby to zabezpieczyć, aby z tego ludzie z 

Szydłowa coś mieli. Bo tam by mieli pracę, bo tam by mieli inne sprawy a poza tym  budynek 

byłby uszanowany, miejsce było wygodne. Stwierdził, że nie rozumie pytania Pana 

Suchodolskiego. 

Wójt poinformował, że o mało tam nie doszło do sprzedaży jednej z działek. Poinformował, 

ze do Agencji zostało wysłane pismo, zaproponowano Agencji trzy możliwości, jak będzie 

odpowiedź na to pismo to radni zostaną poinformowani. Następnie wyjaśnił radnym gdzie są 

te działki. 

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że Skarbiszowice też dostały grunt od Agencji ale 

udało im się ten teren zagospodarować, jest tam teraz małe boisko sportowe. 

Wójt dodał, ze na budynek w Szydłowie nie było pomysłu, dobrze, ze tam były dwa 

mieszkania i budynek był w jakiś sposób nadzorowany, bo gdyby nie to, to do tej pory nic by 

już z niego nie było. W tej chwili Pan, który kupił budynek, zabezpieczył go, wykasza teren 

wokół niego a budynek jest monitorowany. Myśli, ze w przyszłości jest nadzieja na nowe 

miejsca pracy,  w pierwszej kolejności dla tych, którzy są z Szydłowa. 

Radna Justyna Paszkowska  zapytała jak wygląda sprawa wyciszenia kotłowni w bloku przy 

ul. Ceramicznej, miało to być zrobione do końca czerwca. 

Wójt odpowiedział, że Pana Dyrektora nie ma na Sesji z przyczyn rodzinnych, a na temat 

kotłowni nie ma wiedzy. Wójt obiecał, ze odpowiedź da dla Pani Paszkowskiej w dniu 

jutrzejszym.  

Radna Justyna Paszkowska zaznaczyła, ze jeśli sprawa kotłowni nie została załatwiona, to 

prosi Pana Wójta aby zadzwonił  i  poinformował o tym Państwa Małolepszych. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała też o sprawę związaną z posesją na ul. H. Sawickiej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostało wysłane pismo do Nadzoru 

Budowlanego ale odpowiedzi jeszcze nie ma.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował radnych, że 7 lipca o godz. 10  w Sali 

posiedzeń będzie spotkanie na temat Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin, będą 

przedstawiciele w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Będą tez zaproszeni 

przedstawiciele  firm z terenu Gminy. Wójt zaprosił radnych na to spotkanie 

Taki program będzie  wymagany w razie  starania się o środki unijne. 

Wójt zaprosił także radnych w dniu 9 lipca o 18 na spotkanie z mieszkańcami osiedla  w sali 

TOK dotyczące przebiegu prac rewitalizacji osiedla.  

Poinformował też o opóźnieniu montażu siłowni  na powietrzu. Zaznaczył, że opóźnienie 

wystąpiło z przyczyn niezależnych. 

Następnie Wójt odpowiedział na zapytanie radnego Józefa Sukiennika dotyczące wykupu 

terenu od Pana Kopczyka. Poinformował, ze w tej chwili Pan Kopczyk chciałby kwotę 

powyżej 50 tys. zł. Jeśli taka kwota zostanie znaleziona w budżecie, jeśli zostanie wskazana. 

Zaznaczył, ze podana ilość parkujących jest za duża, bo 20 samochodów a nie 50, bo liczą, ze 

parkingi będą tylko z jednej strony. Odnośnie huśtawki, to myśli, że w ramach wolnych 

środków coś będzie zamontowane. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał jak wygląda sprawa usuwania azbestu, chodzi mu o budynek 

w Skarbiszowicach. 
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Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że została podpisana umowa z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, 15%  płaci właściciel, który na posesji ma 

azbest, 35% Narodowy Fundusz a resztę pokrywa Wojewódzki Fundusz. Na dzień dzisiejszy 

są w trakcie podpisania umowy z wykonawcą, który będzie azbest usuwał i zagospodaruje go.  

Dyrektor TOK Pani Helena  Wojtasik poinformowała, że zostały ukończone prace przy 

wejściu do Ośrodka Kultury, całe wejście jest już gotowe, jest wjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę przepompowni ścieków przy działkach, miały być 

zamontowane wyższe wywietrzniki ale jeszcze ich nie ma.  

Radny Jacek Sulikowski  pokazał na ekranie zdjęcia siłowni na powietrzu jakie maja być 

zamontowane w Gminie Tułowice oraz zdjęcia z ulewy w Skarbiszowicach , zalane drogi i 

posesja.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady X Sesji Rady Gminy. 
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