
                                   

                                                     Protokół wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

                                      z dnia 24 sierpnia 2015 r. 
 

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

do godz. 1800. W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych. Obradom przewodniczyła 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska, która  otworzył obrady i 

stwierdziła ich prawomocność.  

Następnie przywitała przybyłych na posiedzenie  i przedstawiła  porządek obrad. 

   1. Otwarcie Komisji wspólnej i przekazanie prowadzenia komisji. 

   2. Potwierdzenie uzgodnienia Gości na komisji. 

   3. Przywitanie gości. 

   4. Przedstawienie porządku obrad komisji wspólnej + głosowanie. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających  

       azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032”. 

   6. Apel Rady Gminy Izbicko. 

   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

       i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 

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

  10. Lekarz Murawski i Sanmed. 

  11. Interpelacje i pytania Radnych. 

  12. Zakończenie obrad komisji. 

 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

   

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających  azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032” 

 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Teresa Dąbrowska poinformowała, że Gmina Tułowice 

przygotowała Program usuwania azbestu we wrześniu 2013 r. Była podjęta uchwała w skład 

której wchodził program razem z inwentaryzacją azbestu na terenie Gminy. W związku z tym, 

że wszedł nowy program, który dotuje usuwanie azbestu z terenu Gminy, trzeba było 

oddzielić inwentaryzacje od programu gdyż inwentaryzacja jest oddzielnym załącznikiem, nie 

jest programem. Jeżeli inwentaryzacja byłaby związana z programem, to nie można by w niej 

nanosić żadnych zmian. W inwentaryzacji jest konieczność nanoszenia zmian z tego względu, 

że nie wszystkie budynki zostały zinwentaryzowane, jeżeli ktoś będzie chciał zdjąć azbest 

korzystając z tego programu, to będą nanosić budynki, które nie były zinwentaryzowane 

wcześniej, teraz. Dlatego trzeba podjąć taka uchwałę. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

  

Ad.6. Apel Rady Gminy Izbicko 

 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Teresa Dąbrowska poinformowała, że prawdopodobnie od 1 

stycznia 2016 r. ma wejść nowa ustawa – Prawo wodne – która będzie nakładać na gminy 

jako zadanie własne , utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych, w tym wszystkich 

rowów , które są na polach.  Będzie się to wiązało z kosztami. 

W nowej ustawie jest zapis, że Rada Gminy w drodze uchwały ma ustalić wysokość stawek 

opłaty, a maksymalna stawka nie może przekroczyć 150 zł. za 1 ha zmeliorowanych gruntów, 



a minimalna stawka nie może być niższa niż 30 zł. Pani Dąbrowska stwierdziła, że tego nie 

widzi, bo jak  Gmina ma wejść na grunty prywatne. Osoby fizyczne maja grunty na których 

maja urządzenia melioracyjne z których korzystają i powinni sami o nie zadbać, powinni je 

czyścic. Opłata  ma być w formie podatku. Gminy dlatego składają  apele przeciwko tej 

ustawie.  
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Pani Dąbrowska stwierdziła, ze w praktyce nie widzi zastosowania tej ustawy. 

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że w Skarbiszowicach kiedyś robili  kiedyś 

czyszczenie rowu i przepustu na własny koszt i potem były do nich jeszcze pretensje. Koszy 

wyczyszczenia 1 m rowu koparka wynosi około 5 zł. a na terenie podmokłym około 7 zł. 

Na terenie Gminy w samych Skarbiszowicach są kilometry rowów, są to ogromne pieniądze.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze można wyczyścić wszystkie rowy a 

jeden właściciel nie pozwoli wejść na swój teren i nie pozwoli wyczyścić rowu to nic z tego 

nie będzie. 

Pani Teresa Dąbrowska dodała, że w ustawie jest zapis, że wszystkie tereny ochrony wód 

powinne być zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jeśli w naszym 

planie tego nie ma, to trzeba będzie jeszcze zmieniać plany , a to są też ogromne koszty. 

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, ze ustawa jeszcze nie przeszła wiec można  pisać 

protesty.  

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

          w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

 

Głowna księgowa ZGKiM Pani Danuta Lewandowska poinformowała, że informację o 

podwyżkach starała się zrobić w miarę czytelnie. Nie wie czy może cos jeszcze dodać dlatego 

prosi o szczegółowe pytania. Jeśli chodzi o rachunkowość to do niej a jeśli chodzi o 

inwestycje to do Pana Ważnego. 

Radny Jan Bojkowski zapytał jaka jest ściągalność opłat za dostarczona wodę, czy wszystkie 

opłaty są uregulowane czy są zaległości. Jak są zaległości to te wskaźniki mogą być jeszcze 

gorsze.  

Pani Danuta Lewandowska odpowiedziała, że zaległości są cały czas, starają się je ściągać. 

Radny Roman Kopij zapytał czy podane jest realne wydobycie czy planowane. 

Pani Danuta Lewandowska odpowiedziała, ze wydobycie jest planowane. 

Radny Roman Kopij zapytał jakie jest realne wydobycie. 

Pan Krzysztof Ważny odpowiedział, że realnie są w stanie wydobyć około 3,5 tys. a 

wydobycie jest pod potrzeby zużycia. Nie ma większego wydobycia wody ponad normę jak 

potrzeba. 

Radny Roman Suchodolski zapytał o ile wzrosła nowa stawka.  

Pani Danuta Lewandowska odpowiedziała, że za ścieki będzie 5,30 zł + VAT a za wodę 3,30 

zł. +VAT. 

Radny  Jozef Sukiennik stwierdził, że w ubiegłym roku nie było podwyżki. Zapytał jaka 

kwotę ZGKiM uzyska z tytułu podwyżki. 

Pan Krzysztof Ważny odpowiedział, że jest to kwota około 35 tys. zł. rocznie , przy czym z 

tego jest zrobiona jena inwestycja – pompa, a pozostałe środki dotyczą niezbędnej zmiany 

technologii jeżeli chodzi o jeden z filtrów gdyż środki, które były używane do uzdatniania 

wody się wyczerpały, nie są dostępne na rynku i trzeba ustalić nowa technologię i nowe 

materiały do tych filtrów. 

Wójt stwierdził, ze jeżeli teraz nie podniosą  ceny wody i ścieków o te kilkanaście groszy to 

za rok czy dwa trzeba będzie  podnieść te ceny  o 50 gr.  



Uważa to za bardziej racjonalne podnieść ceny o 6% co roku niż co kilka lat o dużą kwotę, 

myśli, że jest to do wytłumaczenia, do obronienia..  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena  Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Poinformowała, że po zmianach i po przetargach na rewitalizacje osiedla zostało 400 tys. zł. a 

ostateczne pismo jakie otrzymała to jest 439.390  zł. dlatego o te 39.390 zł. zwiększone są  

dochody. Zwiększone są także dochody majątkowe  o 9,5 tys. zł. – jest to ostateczne 

rozliczenie Goszczowic za projekt, które wpłynęły w kwietniu. 

Zwiększone zostały dochody bieżące budżetu z uwagi na: 

- podpisaną umowę z WFGW w Opolu na usuwanie azbestu. Do końca będzie wykonana 

usługa usunięcia azbestu w 2 nieruchomościach.  

- darowizny  zadeklarowanej przez SM w Łambinowicach na wspólne wykonanie parkingu, 

- odpłatności za obiady w stołówce szkolnej. 

Zmniejszone zostały dochody majątkowe budżetu z uwagi na rozliczenie inwestycji – 

dofinansowania  budowy budynku 4-rodzinnego 

Zwiększone zostały wydatki bieżące budżetu : 

- na działalność stołówki szkolnej, 

- konserwację i remont oświetlenia ulicznego, 

- zapewnienie udziału własnego 20% na wypłatę stypendium dla uczniów,  

- odpłatność dla Gminy Niemodlin i Gminy Łambinowice za uczęszczające dzieci z terenu  

   naszej gminy do przedszkoli w tych gminach. 

Zwiększone zostały wydatki majątkowe  budżetu na: 

- budowę wspólnego parkingu z SM Łambinowice, 

- pomoc dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej w Opolu, 

- na zakończenie inwestycji oświetleniowych, 

Zmniejszono  wydatki majątkowe  budżetu  z uwagi na przesuniecie  środków inwestycji na 

gruntach Agencji Rolnej na dokończenie rewitalizacji osiedla. 

Zmniejszone zostały wydatki bieżące budżetu z uwagi na: 

- wyliczone mniejsze  odsetki od kredytów niż zaplanowane w budżecie, 

- nie wykorzystanie w całości  środków przeznaczonych na dotacje dla jednostek nie 

zaliczonych do sektora  finansów publicznych. 

Ponadto dokonuje się przeniesień miedzy działami , rozdziałami i paragrafami, 

Wszystkie zmiany są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Radny Jacek Sulikowski zapytał o kwotę 40 tys. zł w rozdziale 616, o który to paragraf 

chodzi i w jakim miejscu będzie robiony parking. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o rewitalizację osiedla, co teraz jest robione. 

Radny Roman Kopij wyjaśnił, że chodzi o parking na ul. Ceramicznej 9 – 12 od istniejącego 

parkingu w stronę ul. Elsnera, tam nie było kawałek parkingu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że został złożony wniosek do Urzędu o dowożenie dziecka 

niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Nysie. Jest to ustawowy obowiązek Gminy i wiąże 

się z kosztami w tym roku za 4 miesiące około 16 tys. zł. a w przyszłym roku około 50 tys. zł.  

Poinformowała, że szukają rozwiązania aby to było taniej. 

Radni zastanawiali się jak rozwiązać ten problem, padła propozycja aby wystosować pismo 

do Opola o przeniesienie dziecka do szkoły w Opolu. 

 

 



Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Tułowice   

 

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że pewne rzeczy zmienia Wójt a pewne są wyłączną 

kompetencją Rady. Następnie omówiła zmiany wprowadzone do WPF. Zmiany są 

szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy poinformowała Komisje, że w dniu dzisiejszym byli ostatecznie odebrać 

niedobory i oddać nadwyżki dla Catermedu, zaznaczyła, że z wartościowych rzeczy 

brakowało szatkownicy, która wymienili na inną, zobaczą jaka jest jej wartość. Stwierdziła, 

że wszystko jest w miarę sprawnie ponaprawiane, pomalowane. Od 1 września będą już 

zatrudnione osoby do stołówki, od 7.09 chcą aby stołówka już ruszyła z gotowaniem. 

Jest jeszcze problem strażaków z Goszczowic. Zepsuło się sprzęgło w samochodzie. Strażacy  

chcą to naprawić we własnym zakresie ale potrzebują na zakup części około 1500 zł.  

Zwróciła się z pytaniem czy szukać środków na zakup tych części dla strażaków, czy radni 

zgadzają się na przekazanie dla strażaków tych środków.  

Wójt poinformował, że strażacy jeszcze tym samochodem jeżdżą  ale jest sygnał, że to 

sprzęgło jest już zużyte.  

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że należy im pomóc, bo strażacy starają się w różny 

sposób pozyskiwać środki i kupować sprzęt ratowniczy. Myśli, że w swoich wydatkach nie 

przewidzieli sprzęgła a jeśli trzeba będzie wyjechać do akcji, to nie będą mieli czym 

wyjechać. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w ubiegłym tygodniu była kontrola z Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie rozliczenia inwestycji w Tułowicach Małych. Protokół jest 

pozytywny. 

 

Ad.10. Lekarz Murawski i Sanmed 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska przypomniała, że pismem z 

dnia 15 czerwca 2015 r. Pan Dyrektor SAN MED. zwrócił się do Rady Gminy o wyrażenie 

zgody  na sprzedaż budynku Ośrodka Zdrowia w Tułowicach. Następnie odczytała ww. 

pismo.  

Radny Roman  Kopij przypomniał, że w zeszłej kadencji Rada Gminy zaprosiła Dyrektora 

SANMED na Sesję  i jak pamięć go nie myli to zadane zostały tylko dwa pytanie , takie mało 

istotne. Stwierdził, że słuchając wypowiedzi Pana Doktora to odniósł wrażenie, że w sumie to 

nie ma o co go pytać, bo kontrakt, który podpisał NFZ ściśle określa zakres działania w 

ramach tego kontraktu. W tej chwili, to nie wierzy w to, co Pan Doktor chce zrobić, bo dostać 

kontrakt na gabinety specjalistyczne z Funduszu to jest prawie niemożliwe. 

Radni  stwierdzili, ze może to będą gabinety prywatne. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że Gmina niepotrzebnie sprzedała mieszkania, w których 

kiedyś mieszkali lekarze, bo w tej chwili byłyby mieszkania dla  ściągniętych do Tułowic 

lekarzy. Nadmienił, że ludzie różnie zapatrują się na sprzedaż tego budynku z uwagi na to, że 

był on budowany w czynie społecznym, na budynku wisi tabliczka informująca o tym.  

Stwierdził, że ma w tej sprawie mieszane uczucia.  

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że mamy własny ośrodek, ludzie mają się gdzie leczyć 

a lekarz zawsze może się zmienić.  

Stwierdził, że Gmina pozbyła się już remizy i szpitalika. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szpitalik nigdy nie był własnością Gminy, był własnością 

powiatu. 

Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że nie jest tak, że na rynku niema lekarzy, są różne inne 

powody czy lekarz  przychodzi czy nie przychodzi. 



Radny  Roman Suchodolski zapytał, czy mieszkanie po lekarzu jest już sprzedane. Otrzymał 

odpowiedź, że jest już sprzedane. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że w Ośrodku  jest na tyle miejsca po aptece, że 

można tam zrobić nowe gabinety. 

Radni w wyniku dyskusji i głosowania uznali, że budynku nie należy sprzedawać. Za tym aby 

nie sprzedawać budynku głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. 

 

Ad.11. Interpelacje i pytania radnych 

 

Radny Roman Kopij stwierdził, że pewne osoby chcą  wymusić na Panu Wójcie i na radnych  

sprawę pobierania posiłków  że stołówki szkolnej dla osób starszych i chorych. Zapytał czy 

radni mogliby się zastanowić czy na wynos można by kilka takich posiłków zabezpieczyć.  

Wójt poinformował, że spotkał się dzisiaj po przerwie wakacyjnej  z dyrektorami i 

księgowymi przedszkola i Szkoły. Pani Dyrektor GZSZ oficjalnie została poinformowana, że  

stołówka szkolna będzie  w jej zakresie. Kwestia zatrudnienia i opracowania regulaminów 

będzie w jej obowiązku.  

Wójt stwierdził, że w sprawie posiłków dla osób starszych może się tylko zwrócić do Pani 

Dyrektor z zapytaniem czy  prośbą,  ale nie może o tym decydować. Zaznaczył, że nie ma tu 

mowy o osobach dożywianych z ramienia OPS, chodzi tylko o osoby , którymi zajmuje się 

PCK. 

Skarbnik  Gminy poinformowała, że z godnie z prawem ze stołówki szkolnej mogą korzystać 

uczniowie, nauczyciele i kadra pomocnicza szkoły. Uczniowie płacą za wsad do kotła a 

pozostali płacą pełny koszt sporządzenia posiłków.  

Stwierdziła, że OPS wystąpiła do trzech firm z zapytaniem o przygotowywanie posiłków dla 

swoich podopiecznych, to może i dla tych osób starszych i chorych będzie można  z tej firmy 

co OPS zakupić posiłki. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że stołówka ma być szkolna i powinna być tylko dla 

dzieci szkolnych a dla reszty osób trzeba znaleźć inne rozwiązanie, bo nie ma takiej opcji aby  

korzystały z niej  osoby z zewnątrz. 

Radni dyskutowali na temat ilości chętnych dzieci do korzystania ze stołówki szkolnej. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy kadra pedagogiczna mogłaby rozpropagować  sprawę 

korzystania dzieci ze stołówki, przypomniał, że radni rozmawiali o tym z Panią Dyrektor 

GZSZ. 

Stwierdził, że dobrze by było aby taką informację przygotować. Radni dyskutowali na temat 

rozpropagowania  stołówki szkolnej wśród dzieci szkolnych. Radni uważają, że musi być to 

nagłośnione i rozpropagowane.  

Skarbnik Gminy odczytała radnym kilka przepisów dotyczących działalności stołówki 

szkolnej. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odczytał pismo Pana  radnego Józefa Sukiennika z 

czerwca br.  dot. montażu piaskownicy i ławki pomiędzy blokami Ceramicznej 1 i 3. 

Wójt stwierdził, ze w trakcie montażu ławki była reakcja społeczna. Była radna  Pani Zofia 

Pietrusewicz dowiedziawszy się o takiej akcji złożyła pismo na ręce Wójta dotyczące 

sprzeciwu na montaż ławki i piaskownicy. Pismo zostało poparte podpisami mieszkańców – 

31 podpisów. Wójt odczytał pismo Pani  Zofii Pietrusewicz. 

Wójt zaznaczył, że obie strony poinformował, że ich pisma przedstawi na posiedzeniu Rady 

Gminy. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że ludzie także zwracali się do niej w tej sprawie 

, którą  poruszyła w piśmie Pani Zofia Pietrusewicz, ale z uwagi na to, ze sprawy nie znała 

poinformowała swoich rozmówców, ze zapozna się ze sprawa i wtedy wróci do tematu.  



Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze w związku z jego pismem uzgodnili z panem Wójtem, 

ze na razie będzie zamontowana jedna ławeczka, nie jest to wielka inwestycja . 

Pan Sukiennik zaznaczył, że teraz jest gorąco, są upały, ludzie uciekają z dziećmi do cienia. 

Następnie poinformował, że odnosząc się do protestu skierowanego do Pana Wójta i Rady 

Gminy Tułowice w sprawie zainstalowania ławki przy ul. Ceramicznej nr 1 -3 i małej 

huśtawki dla małych dzieci, oświadcza, że składając taki wniosek kierował się dobrem matek 

z małymi dziećmi aby miały możliwość usiąść w cieniu rosnących tam drzew, mając na 

uwadze wysokie temperatury. Z ławki będą mogły korzystać osoby starsze, między innymi 

dziadkowie opiekujący się wnukami. Nasuwa się pytanie, za jaką karę i dlaczego mają w 

postawie stojącej, męcząc się , opiekę tę sprawować. Brak ławki powoduje konieczność 

wynoszenia z mieszkań , w tym z wyższych kondygnacji , krzeseł  aby móc usiąść.  To 

uzasadnia jednak potrzebę zainstalowania ławki. Bardzo źle świadczy o Pani byłej radnej, 

która wniosła  na niego, radnego aktualnej kadencji, do Pana Wójta, z listą zebranych 

podpisów mieszkańców przeciw posadowieniu ławki. Niektórzy zostali wprowadzeni w błąd 

gdyż inicjatorka protestu informowała,  że radny chce wybudować plac zabaw dla dzieci. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że sąsiadka mu powiedziała, że gdyby wiedziała, że chodzi 

tylko o ławkę to by tego nie podpisała.  

We wniosku był zapis, że chce wybudować w przyszłości plac zabaw dla dzieci, co jest w 

jego sferze przyszłości i marzeń. Tak stanowi zapis we wniosku z  czerwca 2015 r. Dziwi też 

fakt, że Pani skarżąca się tez ma dziecko już dorosłe , które kiedyż też było małe. Zapomniała 

też, że swoją nieuzasadnioną postawą zdecydowanie  szkodzi rodzinom, które aktualnie mają 

małe dzieci. Podpisy protestacyjne należą do osób, które nie maja małych dzieci, przy czym 

stanowią zdecydowana mniejszość w stosunku do ogółu osób zamieszkałych. Skoro Pani 

skarżąca tak lubi protesty, to zapytuje gdzie była jako miejscowa radna przez okres 3,5 

kadencji to jest 14 lat, że nie protestowała jak mieszkańcy bloków, w którym zamieszkuje 

przez okres około 20 lat, wobec braku przejść piwnicznych zmuszeni byli wchodzić do 

innych klatek schodowych aby móc skorzystać ze swojej piwnicy. Jemu jednak przy dobrej 

woli Dyrekcji ZGKiM z łatwością udało się problem ten załatwić, a jest to teren wspólnot 

mieszkaniowych. Gdzie była ta pani jak głosowano, a była wtedy  radną, to było w 

październiku i listopadzie 2006 r. za bezsensowna sprzedażą działek przy ul. Ceramicznej 

1,3,5. Radna Justyna Paszkowska zwróciła się do Pana Józefa Sukiennika, że to nie jest chyba 

do nich, bo Pan Józef Sukiennik teraz wytyka co pani Zofia Pietrusewicz robiła. To nie o to 

chodzi, to Pan Sukiennik może do niej napisać.  

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się z pytaniem, bo jeżeli  podpisało się 31 osób pod tym 

pismem i z tego co wie, to te osoby mówiły jej o ławce, to jak ktoś to podpisywał, to 

powinien przeczytać to co podpisuje, a tutaj w piśmie jest wyraźnie napisane – dotyczące 

montowania piaskownicy i ławeczek, a w późniejszym terminie placu zabaw. 

Stwierdziła, że mieszkańcy może nie wiedzieli, bo interweniowali po tym jak była 

montowana pierwsza ławka, może myśleli, że ma być więcej ławek. Zapytała czy Pan 

Sukiennik informował mieszkańców bloku nr 3 o tym, że takie cos będzie, czy się z nimi 

konsultował w tej sprawie. Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że nie ma obowiązku się 

konsultować, nie ma takiego przepisu. Radna Justyna Paszkowska zapytała, czy Pan 

Sukiennik sam podjął taką decyzję, że taką ławka jest potrzebna. Radny Józef Sukiennik 

odpowiedział, że wyszło to w rozmowach z niektórymi mieszkańcami.  

Radna  Justyna Paszkowska stwierdziła, że może trzeba było rozmawiać z mieszkańcami obu 

bloków. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że w jednym z tych bloków mieszka radna Bernadeta 

Żytkiewicz, on tez przez wiele lat mieszkał w jednym z tych bloków i ma tam swoich 

rówieśników, którzy mają swoje dzieci i myśli, że to byłby problem gdyby to było tak bardzo 

oczekiwane i tak bardzo, bardzo chcieli tego, to może on by to powiedział, pomijając już to, 



ze Pan Wójt też tam meszka. Myśli, że jest to sprawa nie tak ważna. Tam przy każdym 

wejściu jest ławka, jest piaskownica zamykana, taki żółwik, którą ktoś postawił. 

.Radny Jozef Sukiennik stwierdzi, że ta piaskownica jest, bo ktoś prywatnie ją kupił, ktoś też 

sam zrobił taką malutką huśtawkę, aby w cieniu pokołysać dziecko. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że skoro radni ustalili, ze tam są wspólnoty mieszkaniowe, 

które maja swojego zarządcę, który może im tę ławkę zrobić lub nie, to nie powinno 

obchodzić radnych. Rada Gminy nie zajmuje się też ławkami spółdzielczymi.  

Stwierdził, że na osiedlu jest plac zabaw gdzie w nocy mają schronisko inne osoby, ku 

zgrozie mieszkańców, Wypada aby tam Policja stała w każdą noc.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze tam tez jest teren gminny a chodzi tylko o jedna ławkę.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że Pan Sukiennik chciał dobrze ale wyszło źle, ludzie 

nie chcą ławki, zaproponowała aby  może skonsultować się z większością mieszkańców  w tej 

sprawie  albo osoby, które chcą ławkę  niech zwrócą się z tym do zarządcy. Uważa, że nie jest 

to sprawa Rady Gminy, potem ludzie mówią, że na nic nie ma pieniędzy a na ławki są.  

Radny Krzysztof  Kiraga zapytał Pana Wójta czy będzie zrealizowane tynkowanie świetlicy 

w Skarbiszowicach.  

Wójt odpowiedział, że jeśli już ściana wyschła to będzie zatynkowana. 

Wójt poinformował o otrzymanej informacji dotyczącej inwestycji – dom seniora. 

Zaznaczył, że poinformował rozmówcę telefonicznego, że na terenie Gminy podobne 

przedsięwzięcie będzie. 

Poinformował radnych, że propozycja dotyczy realizacji inwestycji stworzenia całodobowego 

domu opieki dla osób starszych na około 100 pensjonariuszy. W tym celu potrzebny jest grunt 

w granicach od 3 do 5 ha. przy dobrej drodze. 

Ma to być cala infrastruktura towarzysząca – urządzenia sportowe. 

Wójt stwierdził, że jako Gmina nie posiadają takiego terenu ale są grunty prywatne. może 

ktoś byłby chętny.  

Wójt poinformował, że czeka na propozycje. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Pani Justyna Paszkowska  zamknęła  obrady.  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                              Justyna Paszkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


