
 
 Protokół Nr XIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
z dnia 1 października  2015 r. 

 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1600 do 
godz. 2030 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych . Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric 
Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Pana 
Marszałka Tomasza Kostusia  członka Zarządu Województwa Opolskiego, Wójta Gminy,  
radnych Rady Gminy Tułowice, kierowników jednostek, kierowników Urzędu , pracowników 
Urzędu, sołtysów , mieszkańców Gminy. 
Następnie  przedstawił porządek obrad.   
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.  
   4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 
   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 
       2015 r. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji  
        celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych  
   8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 
       korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice 
   9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków  udzielania  bonifikat i wysokości stawek  
       procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w Urzędzie  Gminy  
      Tułowice, 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  i pozbawiania tytułów  
     „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy Tułowice”   
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice  z dnia  
     16 grudnia 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania  
      i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
13. Informacja Sołtysa o istotnych dla sołectwa Tułowice sprawach w II kwartale 2015 r. 
14. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za II kwartał 2015 r.  
15. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  
      sprawdzianów i egzaminów – (Dyrektor GZS) 
16. Podsumowanie Dożynek 2015 (Pani Helena Wojtasik) 
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. 
Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek o wniesienie do porządku obrad  jako punkt 6 punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych , wniosek został przyjęty jednogłośnie i 
wprowadzony do porządku  obrad. 
Następnie  przedstawił zmieniony porządek obrad.   
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.  
   4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 
   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 
       2015 r. 
   6. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji  
        celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 
       korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice 
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków  udzielania  bonifikat i wysokości stawek  
       procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w Urzędzie  Gminy  
      Tułowice, 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  i pozbawiania tytułów  
     „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy Tułowice”   
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice  z dnia  
     16 grudnia 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania  
      i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
14. Informacja Sołtysa o istotnych dla sołectwa Tułowice sprawach w II kwartale 2015 r. 
15. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za II kwartał 2015 r.  
16. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  
      sprawdzianów i egzaminów – (Dyrektor GZS) 
17. Podsumowanie Dożynek 2015 (Pani Helena Wojtasik) 
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       
        między Sesjami. 
 20. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji, 
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 
 22. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 23. Zakończenie obrad. 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin podziękował Panu Tomaszowi 
Kostusiowi za przyjęcie zaproszenia. Zaznaczył, że wykorzystując obecność Pana Tomasza 
Kostusia radni chcieliby zapytać o plany Zarządu Województwa dotyczące naszej Gminy, 
chodzi głównie o :  
- zły  stan drogi  wojewódzkiej na  odcinku Niemodlin – Korfantów, 
- utworzenie przystanku kolejowego w Goszczowicach 
-  remontu  linii kolejowej Nysa – Opole , czy będzie to realizowane w pierwszej kolejności,  
   jak informują media.  
Pan Tomasz Kostuś podziękował za zaproszenie. Zaznaczył, że jest to nie tylko jego 
obowiązek ale również wielka przyjemność.  Jest tutaj po raz pierwszy ale też, po raz 
pierwszy otrzymał takie zaproszenie. Ma jednak nadzieję, że w najbliższym czasie będą się 
spotykać częściej, obiecał, że w miarę możliwości, jak tylko będzie poproszony do Tułowic, 
to z zaproszenia chętnie skorzysta. 
Pan Tomasz Kostuś stwierdził, ze jest to dobry czas aby odnieść się do tego czym samorząd 
wojewódzki się w tej chwili zajmuje, na jakim etapie jest wydatkowanie środków unijnych  
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przeznaczonych na rozwój regionalny. To jest dobry moment, dobry czas żeby się odnieść do 
tych spraw o których powiedział Pan Przewodniczące, a mianowicie planów przebudowy 
drogi wojewódzkiej 405 Niemodlin- Tułowice i przedstawienia harmonogramu prac  
związanych z modernizacją  linii  kolejowej opole – Nysa, że szczególnym uwzględnieniem 
sprawy przystanku  kolejowego w Goszczowicach. Zaznaczył, że mówił, ze jest  tutaj 
pierwszy raz, co nie znaczy, ze jest pierwszy raz w ogóle w Tułowicach. Poinformował, ze 
można go było widzieć na różnego rodzaju zawodach sportowych wtedy, kiedy oficjalnie 
reprezentował Zarząd Województwa, lub wtedy kiedy jeździł za drużyna piłkarską swojego 
syna i jej kibicował. Natomiast na Sesji oficjalnie jest po raz pierwszy i zakłada, że nie 
ostatni.  
Pan Tomasz Kostuś poinformował, że Zarząd Województwa odpowiada za rozwój 
regionalny, za rozdział środków przeznaczonych na poprawę, na modernizację  infrastruktury 
drogowej, kolejowej. Ochronę zdrowia, rewitalizację , całą sferę związana z ochroną 
środowiska ale również  poprawę konkurencyjności naszej gospodarki. Mówi o tym dlatego, 
że są w trakcie realizacji dużego naboru. Naboru adresowanego do przedsiębiorców, do 
lokalnego biznesu i za pośrednictwem tego spotkania , tej Sesji chciałby aby zebrani 
promowali, popularyzowali to co robią,  w zakresie dostępności środków unijnych 
adresowanych właśnie do firm, do lokalnego biznesu.  
Na wzrost konkurencyjności, na bezpośrednią pomoc dla opolskiego biznesu, dla opolskich 
firm maja 160 miliomów Euro.  Jest to dużo, takiej kwoty nigdy w historii  naszego 
województwa nie było i już nie będzie. Trzeba mieć świadomość, ze po roku 2020 Unia 
Europejska nie zwiększy, nie utrzyma na tym samym poziomie, tylko zmniejszy pomoc dla 
krajów członkowskich, dla Polski,  w szczególności dla Polski, bo jest w tej chwili 
największym beneficjentem  środków unijnych. Trzeba pamiętać  o tym, ze naszym 
wspólnym wyzwaniem, zadaniem jest to, żeby nie tyle te środki szybko wydać i rozliczyć , ile 
je dobrze zainwestować. Bardzo ważne są spotkania organizowane z inicjatywy Marszałka 
Zarządu Województwa , na których maja okazje wsłuchać się w propozycje, uwagi, wszelkie 
postulaty, w szczególności przedsiębiorców, bo mówi teraz o tej puli środków a za chwile 
powie o infrastrukturze, tak by te kryteria naboru, tak by ta dostępność środków była jak 
najbardziej efektywna, żeby ona była jak najbardziej przystępna dla mikro przedsiębiorstw, 
dla  małych i średnich firm. Już od tygodnia rozpoczęli nabór na współpracę i promocję 
przedsiębiorstw, ten nabór będzie trwał do pierwszego tygodnia października. Łącznie na 
wsparcie form pomocy o których powie mają do wydania 18 milionów złotych. 
Ten nabór jest adresowany do mikro, małych i średnich firm, wysokość jednorazowego 
wsparcia to kwota 360 tys. zł. i to są środki, z których firmy , z których przedsiębiorcy będą 
mogli  finansować swoje wyjazdy na targi, na imprezy o charakterze wystawienniczym, 
zarówno w kraju jak i za granicą. Będą mogli z tych środków zamawiać  opracowanie  modeli 
biznesowych, będą  mogli z tych środków zamawiać strategię rozwoju firmy w odniesieniu do 
jej ekspansji, rozwoju na rynkach krajowych i zagranicznych. Jest to nabór na który 
przedsiębiorcy czekają, przynajmniej taka jest informacja Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki, który za wydawanie tych środków odpowiada. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przedsiębiorców , skrócona, zminimalizowana została biurokracja, czego 
przykładem  jest rozliczanie na ryczałt. Przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać bardzo 
uczczegółowionych rozliczeń  tylko na podstawie ryczałtu rozliczenie takich wyjazdów, 
takich targów, w tym przelotów, hoteli, akcji promocyjnych w kraju i za granicą  będzie się 
mogło odbywać. Ten nabór trwa, zainteresowanie jest bardzo duże i chciałby za 
pośrednictwem radnych Tułowic również do lokalnych przedsiębiorców poprzez to spotkanie 
dotrzeć.  
Drugim bardzo ważnym naborem, do którego się przygotowują  jest nabór w zakresie  
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innowacji w przedsiębiorstwach. Jest to nabór, który planują przeprowadzić, ogłosić 
 w I kwartale roku przyszłego a więc w okolicach lutego, najpóźniej marca 2016 r. Są to 
nabory cieszące się największym zainteresowaniem ponieważ tutaj przedsiębiorcy  będą 
mogli korzystać ze wsparcia unijnego do 50% kosztów kwalifikowanych na zakup nowych 
maszyn, nowych linii technologicznych. Warunkiem koniecznym jest to, by udowodnić  
innowacyjność. Udowodnić ten transfer wiedzy z nauki do przemysłu, dlatego tak ważny jest 
partner naukowy, dlatego tak ważne jest potem udowodnienie tego wymiaru innowacyjnego i 
wymiaru współpracy nauki z przemysłem. Łącznie są takie trzy segmenty  naboru adresowane 
do przedsiębiorców : 
1. współpraca i promocja przedsiębiorstwa,  
2. innowacje w przedsiębiorstwach, 
3. niskoemisyjna gospodarka. 
Łącznie 160 mln. Euro i do 2019r. nabory sukcesywnie będą ogłaszane. 
Jeżeli będzie potrzeba zorganizowania spotkania na temat funduszy, o kryteriach naboru, o 
uszczegółowieniu, o zasadach, o tych wszystkich elementach na których dzisiaj nie bardzo 
jest czas, by je tłumaczyć i przybliżyć, to można będzie takie spotkanie zorganizować. Prosił 
aby tylko zaproponować dzień, godzinę i miejsce spotkania to chętnie sprowadzi na to 
spotkanie osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i  rozliczanie . 
Następnie poinformował, ze odnośnie infrastruktury, to Zarząd Województwa odpowiada za 
950 km. dróg wojewódzkich, za 800 przepustów i kilkadziesiąt mostów.  
Na bieżące utrzymanie jednostki dróg rocznie wydają nie więcej niż 100 mln. zł. Gdyby 
chcieli wszystkie postulaty zgłaszane z poziomu gmin, powiatów ale również wynikające z 
potrzeb, które zgłaszają radni województwa, czy które bezpośrednio do Zarządu trafiają , to 
brakło by 1,5 miliarda zł. W pierwszej kolejności, przede wszystkim ze środków unijnych 
realizują te inwestycje w miejscach najbardziej newralgicznych. Tych, które wymagają 
koniecznej, niezbędnej interwencji. Wynika to wszystko z dokumentu, który ich obowiązuje a 
jest nim Program Przebudowy Dróg Wojewódzkich. Ten Program był przyjęty trzy lata temu, 
najpierw przez Zarząd a potem przez Sejmik Województwa. W tym Programie zostały 
ustanowione pewne priorytety, pewne wskaźniki, na podstawie których dokonują wskazania 
zadań do realizacji, przygotowując listę priorytetową  i listę rezerwową. Lista jest 
ustanawiana na podstawie takich wskaźników jak:  
- średni dobowy ruch pojazdów, on na wojewódzkich drogach wynosi około 3,5 tys, to jest 
   średni ruch, na drodze nr 405 wynosi 4,2 tys. Są jednak takie miejsca jak droga 454  gdzie   
   ruch przekracza w niektórych miejscach 12 tys. pojazdów. Jest taka droga np. przez  
   Krapkowice gdzie ruch przekracza ponad 11 tysiecy, w okolicach Olesna są takie miejsca  
   gdzie ruch przekracza ponad 14 tysięcy pojazdów na dobę. 
- kryteria unijne, których nie da się przeskoczyć jeżeli chcą wydatkować środki publiczne  
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na duże inwestycje. Unia bezwzględnie  
   wymaga tego aby udowodnić skomunikowanie z węzłami autostradowymi i  
   skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, na podstawie tych dodatkowych wskaźników  
   plus stan nawierzchni, plus element związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tutaj  
  ściśle współpracują  z Komendą Wojewódzka Policji, z Wydziałem Ruchu Drogowego,  
   który te decyzje może nie tyle opiniuje ile na podstawie statystyk dotyczących 
   wypadkowości, również ten element biorą poważnie pod uwagę.  
Zaznaczył, .że droga 405 wcześniej nie była zgłaszana, nie przypomina sobie w tej sprawie 
korespondencji, nie przypomina tez sobie wystąpień radnych województwa ( mówi o tym 
okresie kiedy budżet jest tworzony, na przełomie  października i listopada takie wnioski 
wpływają). Nie przypomina sobie jakichś interwencji w tym zakresie. Podkreślił, że biorąc 
pod uwagę te wskaźniki o których mówił, biorąc pod uwagę brak jakiejś szczególnej  
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aktywności w zakresie wpisania  tego odcinka jako zadanie priorytetowe, ono w tych 
najważniejszych dokumentach nie było ujmowane. 
Zaznaczył, że miał okazje z Panem Wójtem się w tej sprawie spotykać, miał również okazję 
w tej sprawie spotykać się z Panią Koncewicz, a wcześniej w tej sprawie spotykał się z Panem 
Mirosławem Stankiewiczem i udało się wspólnie przyjąć, ze w nowym okresie 
programowania, w tej puli środków przeznaczonych na przebudowę dróg , drogę 405 na trasie 
Niemodlin – Tułowice, a może i do Korfantowa wpisać.  
Poinformował, że na tą chwilę nie chciałby jednak  podejmować tutaj  zobowiązań z uwagi na 
to, że jest rok wyborczy. Powiedział, ze tę drogę chcą wpisać jako zadanie priorytetowe do 
programu przebudowy dróg wojewódzkich, są już w tym zakresie czynione działania gdyż jej 
stan najlepszy nie jest. Najlepszym tego dowodem jest to, że  pierwszy odcinek, czyli 
przebudowa dwóch mostów ( na odcinku Niemodlin – Wydrowice) będzie od przyszłego  
Roku realizowana, to nie jest kolejne zapewnienie  to jest fakt. W ubiegłym tygodniu w tym 
zakresie były prowadzone konsultacje. Zaznaczył, że są  to drogie rzeczy , bo 1 km. Odcinek  
Niemodlin – Wydrowice ma kosztować 15 mln. zł. Jest to tak drogo, bo na tym odcinku są 
mosty i przepusty, jest to bardzo trudne zadanie inżynieryjne. Średnio przebudowa 1 km. 
drogi kosztuje 2 czy 3 mln. zł.  w porywach do 4 mln.  to ten odcinek będzie kosztował 15 
mln.  Jeżeli zostanie to rozłożone na etapy , na kolejne lata, bo w ciągu roku tego zrobić się 
nie da. Jeżeli wspólnie  z Niemodlinem , Tułowicami i może jeszcze Korfantowem przyjmą 
wspólnie taki plan, taki harmonogram, to do roku 2019 znaczną część tej trasy mogą 
przebudować.  
Zaznaczył, że dość mocnym akcentem rozpoczęli wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego również w tym obszarze infrastruktury drogowej, bo oto rozpoczęła się 
modernizacja ( przebudowa) na odcinku Chrząszczyce – Górki. Te drogi, które są 
realizowane ze środków unijnych w tych parametrach o których mówili, to już jest najwyższa 
nośność – 115 kilo niutonów na oś czyli w standardach w jakich się buduje autostrady, z 
chodnikami, z oświetleniem, z poszerzaniem. Tak będą robione odcinki Górki – 
Chrząszczyce, w Pietni, w Kup na drodze 454, w Oleśnie, w Wołoszowie,  niedługo 
zaczynają budowę nowego wiaduktu w Strzelcach Opolskich i budowę obwodnicy 
Czarnowąsy. Zaznaczył, że mówi o tym dlatego, że muszą poczekać a to mniej więcej będzie 
trwało do listopada i wtedy będą wiedzieli jakie będą oszczędności po rozstrzygnięciu 
przetargów. Zaznaczył, że oszczędności będą bo w tej chwili wszystkie przetargi  w 
województwie średnio o 25 do 30% w dół. Jeszcze raz zaznaczył, że tego się nie zrobi w 
ciągu roku ani dwóch lat, to musi być okres przynajmniej czteroletni, bo nie chodzi tylko o 
poprawienie nawierzchni ale też poszerzenie drogi i dostosować do aktualnego natężenia 
ruchu.  Tej chwili ruch na tej drodze wynosi około 4,2 tys. do 4,3 tys.  pojazdów na dobę, 
gdzie średnia w województwie  wynosi 3,3 tys. Uważa, że to nie jest dużo, bo są takie 
miejsca, gdzie ruch przekracza 14 tys. pojazdów na dobę.  
Następnie Pan  Tomasz Kostuś poruszył sprawy bieżące, zaznaczył, ze maja w tej chwili dość 
mało pieniędzy i będzie wnioskował o zwiększenie budżetu na bieżące utrzymanie dróg 
wojewódzkich. Zaznaczył, że z jednej strony mają dziesiątki milionów złotych na prze 
budowę, modernizację i poprawę bezpieczeństwa dróg oraz lepsze skomunikowanie dróg 
wojewódzkich a z drugiej strony z roku na rok mają coraz  mniej pieniędzy na utrzymanie 
tych dróg, czyli na koszenie,  malowanie pasów i bieżące naprawy.  
Zaznaczył, że jeśli radni czy mieszkańcy będą  zgłaszać takie potrzeby jak wykoszenie rowów 
czy poboczy   w miejscach szczególnie niebezpiecznych to prosił Pana Wójta aby 
bezpośrednio do Niego takie sprawy zgłaszał i w miarę możliwości będą interweniować.  
Następnie poinformował, że współpraca z panem Wójtem jest bardzo dobra. Pan Wójt zgłosił 
3 zadania do realizacji w roku przyszłym w ramach  współfinansowania. Poinformował, że  
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mają taką uchwałę na poziomie województwa , że jeżeli jakieś zadanie  nie jest wpisane jako 
priorytet, jeżeli jakieś zadanie traktują jako bardzo  ważne biorąc pod uwagę te kryteria o 
których mówił , to mogą stosować tak zwane współfinansowane – gmina wykłada 50% 
środków a drugie 50% daje województwo. To się stosuje w takich zadaniach drobniejszych 
jak budowa chodników, drobne remonty. Wybierane są te wnioski, które takich interwencji 
wymagają. Pan Wójt zgłosił takie trzy zadania jak: budowa miejsc postojowych przy ul. 
Kościuszki, remont chodnika  w ciągu ul. Kościuszki, remont chodnika i zatoki autobusowej 
przed przejazdem kolejowym od strony Niemodlina. Stwierdził, ze te zadania zostały 
zgłoszone a w listopadzie będą rozstrzygać, które z nich się kwalifikują  a które nie. 
Minimalny poziom dofinansowania ze strony województwa to jest 50%, jeżeli SA 
oszczędności to ten poziom finansowania zwiększają, czyli zmniejszają udział gminy a 
zwiększają udział finansowania województwa. 
Drugim przykładem jest przebudowa chodnika na drodze 405 – około 200 m-  od ul. 
Ceramicznej do ul. Elsnera. Zaznaczył, że nie wiedział ale pan Wójt utwierdził go w 
przekonaniu, ze tempo prac  jest dalekie od oczekiwanego. Poinformował, że przyjął tę 
interwencję  i obiecał, że prace będą przyśpieszone, bo termin zakończenia prac był do 30 
września 2015 r.  
Pan Wicemarszałek Województwa nawiązał do sprawy przebudowy linii kolejowych, 
stwierdził, ze ma wpisane takie trzy linie:  
- Opole - Kluczbork 
- Opole – Nysa 
- Nysa - Brzeg. 
 Na to wszystko mają 120 milionów, mają też na to umowę ze spółką  PKP- PLK. Zaznaczył, 
że dają spółce 85 % czyli te 120 milionów a oni ze środków rządowych dodają 15% jako 
wkład własny. Niestety Spółka Polskie Linie Kolejowe to jest „ państwo w państwie” bo 
takiej  instytucji tak źle funkcjonującej ( mówi tu o swoich doświadczeniach), nie mówi tu o 
Opolskim Zakładzie PLK, bo z nimi się bardzo dobrze współpracuje ale oni odpowiadają za 
utrzymaniówkę  a za wszystkie sprawy inwestycyjne jest odpowiedzialny Wrocław a na 
poziomie decyzyjnym Warszawa. Zaznaczył, że wszelkie interwencje na poziomie Opola nic 
nie dają. Zaznaczył, że zmierza do tego, że miesiąc temu dowiedzieli się oficjalnie z 
korespondencji, że spółka nie doszacowała modernizacji  tych trzech linii, ale to 
niedoszacowanie  nie jest na poziomie 10 czy 20% ale jest na poziomie 100%.  
Mówi o tym dlatego, że przez dwa lata Spółka PLK dokonywała wyceny , dokonywała 
opracowania kosztorysy przebudowy tych trzech odcinków i wyszło im 120 milionów. 
Zarząd Województwa wpisał więc tę kwotę 120 milionów i z taką kwotą pojechali do 
Ministerstwa Rozwoju do Warszawy i z taka kwotą pojechali na negocjacje do Brukseli. 
Potem przyjechał Prezes Spółki PLK, była konferencja prasowa i od 2016 r. miała ta 
modernizacja ruszyć,  okazuje się, ze inwestycja jest niedoszacowana na poziomie 100%. 
Jest  duży kłopot, napisali ostre pismo w tej sprawie zwracające uwagę, że niespełnienie 
wskaźników czyli brak realizacji zgodnie z harmonogramem tej inwestycji będzie grozić 
zwrotem środków do Komisji Europejskiej  a odpowiedzialność za ten stan bezpośrednio 
spoczywa na spółce PLK. Rozmawiał już w tej sprawie z Panem Wiceministrem Żałobką  
odpowiadającym za kolej, Pan Minister obiecał, że podejmie interwencję. Mają w tej sprawie 
spotkać się w październiku w Warszawie  z Prezesem PLK i będą  wiedzieć jakie będzie 
ostateczne rozwiązanie. Spółka zaproponowała, że oni owszem za 120 milionów zrobią ale w 
mocno ograniczonym zakresie, nie uwzględniającym tych wszystkich elementów, które 
wcześniej były do kosztorysu wpisane, to jest oczywiście nie do przyjęcia. Drugim 
rozwiązaniem, które zaproponowali, to jest takie rozwiązanie aby zrezygnować z którejś z 
linii. Zaznaczył, ze jeśli to Spółka PLK ponosi za to odpowiedzialność to tę różnice powinna  
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pokryć.  
Pan Marszałek zaznaczył, że linia Opole – Nysa jest to priorytet i w pierwszej kolejności ten 
odcinek będą modernizować. Zaznaczył, że nie chciałby w tej chwili  obiecywać, ze w 
Goszczowicach za rok będzie przystanek kolejowy, natomiast chce zapewnić, że w tych 
negocjacjach będą Goszczowie forsować jako bardzo ważne element związany chociażby z 
planem transportowym jaki wdrażają od 1 stycznia 2017 r. Mówi tutaj o jak najlepszym 
skomunikowaniu transportu drogowego i kolejowego, bo Za to odpowiada Zarząd 
Województwa. Na podstawie  wcześniejszej korespondencji i tej, którą Pan Wójt zgłosił parę 
dni temu będą o ten przystanek walczyć. Bo z kwoty 120 milionów wydzielenie jakiejś 
drobnej kwoty na to, żeby taki przystanek zrobić, to nie są jakieś potężne pieniądze. 
Zaznaczył, że te rozstrzygnięcia co do przyszłości tej linii zgodnie z uzgodnieniami z Panem 
Wiceministrem będą gdzieś na początku listopada. Obiecał, ze za pośrednictwem Pana Wójta 
będzie o postępach informował, zaznaczył, że jeśli radni będą sobie tego życzyć to może 
osobiście przyjechać zrelacjonować. 
Następnie przedstawił statystykę wydatkowania środków unijnych za lata 2007 – 2013. 
Odnośnie Gminy Tułowic to złożone zostały 3 projekty twarde, kwota dofinansowania to 1,7 
mln.zł. , odnośnie projektów miękkich to zawarto 5 umów,  kwota dofinansowania 300 tys. zł. 
a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawarto 10 umów, kwota dofinansowania to 
niecałe 700 tys. zł.  
Razem zawarto 18 umów a kwota dofinansowania to 2.6 mln. zł.  w tym jednostki samorządu 
terytorialnego umów 11, przedsiębiorcy – umów 1 , pozostali beneficjenci  - umów 6 ( łączna 
kwota 130 tys. zł.) 
Zaznaczył, że aktywność umiarkowanie wysoka. 
Pan Wicemarszałek poinformował, że w ramach Aglomeracji Opolskiej w najbliższym czasie 
będą takie trzy duże nabory: 
- edukacyjny – już trwa i się rozpocznie 
- niskoemisyjny – strategie -  I kwartał 2016 r.  
- efektywność energetyczna  -IV kwartał 2015 
Odnośnie  innych naborów , tych adresowanych do przedsiębiorców, tych adresowanych 
bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego to może taką informację przygotować, 
ale musiałby wiedzieć , które dane  radnych najbardziej interesują, jaka analizę porównawczą 
zrobić . 
Pan Wicemarszałek poinformował, że przyjechał tutaj przede wszystkim po to aby wsłuchać 
się w wnioski i sugestie radnych, jeżeli nie teraz, to w formie pisemnej lub formie ustnej jak 
radni ponownie zaproszą go na posiedzenie. 
Pan Wójt podziękował  Panu Marszalkowi za przybycie i nawiązał do drogi wojewódzkiej 
405. Zaznaczył, że już po powodzi w 2007 r. gdzie cały ciężki transport od strony Korfantowa 
był skierowany na tę drogę, po tej drodze jeżdżą też ciężkie samochody z kopalni. Droga jest 
w złym stanie, Pan Marszałek już na początku roku dostał zdjęcia tak, że zna problem. 
Zaznaczył, że z Panem Marszałkiem już niejednokrotnie spotykali się na kanwie sportowej, 
na boiskach Orlika. Mieszkańcy, rodzice z Opola widzieli jaka infrastruktura jeśli chodzi o 
bazę sportową jest w takiej małej miejscowości – hala, orliki, basen.  
Myśli, ze skoro Pan  Wicemarszałek jest tutaj oficjalnie  po raz pierwszy , to można 
skorzystać z okazji i zadać jakieś pytania. Jeśli chodzi o przystanek kolejowy w 
Goszczowicach, to ludzie bardzo często pytają czy cos z tego będzie. Stwierdził, ze nie trzeba 
tam żadnych dużych nakładów inwestycyjnych, chodzi tylko o to aby ten szynobus się tam 
zatrzymywał. Jeśli chodzi o postawienie budek czy stojaków na rowery to mogą to postawić.  
Zaznaczył, że miejscowość Goszczowie jest tą miejscowością przez którą oprócz autobusu 
szkolnego w tej chwili prawie żadne PKS-y nie przejeżdżają.  
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Radny Roman Kopij  poinformował, że jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Łambinowicach, Spółdzielnia ma zasoby mieszkaniowe na czterech gminach więc ta droga to 
jest jak gdyby codzienny szlak pracy, bo przemieszczają się z Niemodlina przez Tułowice , 
Łambinowice i Korfantów. Zaznaczył, ze gdyby to natężenie ruchu było mierzone w 1997 r. 
to może ta średnia byłaby wyższa , bo cały ruch odbywał się przez Tułowice. Zaznaczył, ze 
jest trochę zaskoczony, bo był też radnym w poprzedniej kadencji i informowano ich, ze 
interwencji co do stanu tej drogi było kilka, zapewniano radnych, że takie interwencje były.  
Podziękował Panu Wicemarszałkowi za przybycie i wyraził nadzieję, że nie jest to pierwsza a 
zarazem ostatnia wizyta. 
Zaznaczył, ze chciałby trochę tutaj zmotywować do jakiejś pracy i tych projektów może 
wtedy trochę więcej będzie , dlatego chciałby Pana Wicemarszałka zaprosić na spotkanie, 
może nawet jakimś patronatem nas tutaj objęto, bo jest to Rada w części  bardzo młoda ale 
prężna, maja swoje pomysły i wizje ale liczą na jakieś wsparcie. Pan Wójt jest tez tutaj 
młodym Wójtem i ma nadzieję, że ta współpraca będzie o wiele lepsza niż była  w 
poprzednich kadencjach, tak, że jest to jakieś światełko w tunelu, gdzie tam widzimy te 
Tułowice. Nie ukrywa, że tą drogą przejechał cały transport kamienia , który był na budowę 
innych dróg z uwagi na  pobliska kopalnie bazaltu. 
Droga jest niebezpieczna, są często wypadki. Prosił aby zweryfikować tę listę zapasową, 
która jest i może ta droga się tam znajdzie. 
Odnośnie linii kolejowej Opole – Nysa to stwierdził, że jest ona ujęta nawet w strategii 
Aglomeracji Opolskiej. Zaznaczył, ze wraz z przedsiębiorcami z terenu Gminy są skłonni w 
jakiejś części partycypować w budowie  przystanku w Goszczowicach. Zaznaczył, że już od 
1997 r. słyszy ciągle o przebudowie tej linii. Ma nadzieję, że Pan Marszałek się nam przyjrzy, 
bo w Gminie jest  też strefa ekonomiczna. 
 Pan Tadeusz Basztabin zaznaczył, że rowy są koszone dwa razy do roku, raz jest koszona 
połowa rowu a raz cały rów. Teraz bardzo ładnie jest wykoszone. Zapytał czy można by raz 
na kilka lat wyciąć te drzewa bo już  niedługo na drogę wejdą, jak wyjeżdża się z drogi 
podporządkowanej to nic nie widać. 
Pan Krzysztof Ptak poruszył sprawę linii kolejowej Opole Nysa. Zaznaczył, że od 1991 r. 
jeździ pociągiem na trasie Tułowice – Opole i bardzo często brał udział w ankietach natężenia 
ilości pasażerów na trasie Nysa – Opole. Takie ankiety najczęściej były wykonywane w 
takich godzinach których jest najmniejsze natężenie pasażerów. Nie odbywało się to np. o 
godz. 600 kiedy ludzie jadą do pracy a młodzież do szkoły. Miał okazję uczestniczyć w takiej 
ankiecie o godz. 13, kiedy jechał prywatnie do Opola, pasażerów akurat wtedy było bardzo 
mało. Uważa, że daje to fałszywy obraz.  
Pani Dyrektor TOK zapytała o informację dla przedsiębiorców, 8 października ma się odbyć 
w Opolu spotkanie z Panem Marszałkiem Bułą  skierowane do biznesu, zapytała czy jest to 
spotkanie, które będzie dotyczyło rozdania tych środków na dofinansowanie działalności 
prywatnej czyli na promocje i innowację. Zapytała czy to jest to spotkanie. 
Pan Marszalek Tomasz  Kostuś odpowiedział na pytanie  dotyczące pomiaru ruchu z przed 
przeszłości i odniesienia do tych danych o których powiedział. Ostatni pomiar ruchu był 
robiony około trzy lata temu  i te 4.300 pojazdów to są dane z przed kilku lat, ale tak się 
składa, że właśnie w tej chwili jest robiony krajowy pomiar ruchu we wszystkich 
województwach i za chwilę będą mieli najnowsze dane i będą mogli porównać czy te 4300 
sprzed kilku lat o  ile to się zwiększyło czy tez zostało na tym samym poziomie. 
Jeżeli chodzi o przeszłość, to powiedział, że nie pamięta ale być może jakieś pisma w sprawie 
drogi 405 były.  Zaznaczył, że przyjechał tutaj rozmawiać nie o przeszłości tylko o 
przyszłości. Nawet jeżeli takie pisma czy interwencje były, to się nie przebiły. Bardzo dużo o 
drogach mówią zawsze na Sejmiku województwa i wtedy radni bardzo często interpelują,  
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interweniują, pytają o stan, o przyszłość. 
Takiej debaty o drodze 405 tez sobie nie przypomina. 
Jeżeli chodzi o Rade Biznesu to Pan Marszałek stwierdził, że bardzo chętnie przyjedzie jeżeli 
tylko będzie miał zaproszenie wraz z osobami zajmującymi się  dotacjami unijnymi. 
Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to czeka na oficjalne wystąpienie w tej sprawie, jeżeli są 
jakieś miejsca gdzie Pan Wójt wskaże, ze taka wycinka jest konieczna, to obiecuje, ze  zajmie 
się tym. Jest to do zrobienia bez szczególnych nakładów  przy czym z tymi  drzewami to jest 
różnie, bo jeśli jakieś drzewko będzie zakwalifikowane do ochrony to będzie problem. 
Pan Tadeusz Basztabin zaznaczył, że to nie są drzewka, chodzi mu o krzaki. 
Pan Marszałek stwierdził, że co do natężenia ruchu w pociągach , to z tego co się orientuje to 
pomiar  na wszystkich trasach jest robiony o tej samej porze. Jednakże co do tych godzin, 
które nie są adekwatne do faktycznego natężenia  ruchy, to przyjrzy się temu i kiedy się 
ponownie spotkają albo w formie pisemnej, po zwróceniu się w tej sprawie pismem, to 
chętnie odpowie na pytania dotyczące metodologi wykonywania takich badań, czyli jak te 
badania są przygotowywane, wg jakich kryteriów i parametrów. 
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że pociągi w godzinach rannych  są przepełnione, brakuje 
miejsc siedzących, ludzie cala drogę stoją. Zaznaczył, że ten szynobus przejeżdża przez wiele 
miejsc niestrzeżonych i boi się nawet myśleć co by było jeśli doszłoby do jakiegoś wypadku. 
Pan Marszałek poinformował, że w skali roku na funkcjonowanie 220 połączeń wydają z 
budżetu 43 miliony zł. i to jest tylko część a pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży biletów. 
Odnośnie pytania Pani Dyrektor TOK o spotkanie 8 września stwierdził, że to 
najprawdopodobniej chodzi o spotkania branżowe, które teraz się odbywają. Zaznaczył, że 
maja trzy najważniejsze dokumenty w skali województwa, pierwszym jest  Strategia Rozwoju 
Województwa, która określa cele, zadania  i wyzwania, drugim dokumentem jest Regionalna 
Strategia Innowacji przyjęta przez Komisję Europejską , dokument określa tkz. branże 
inteligentne i tylko na te branże inteligentne Unia Europejska będzie dawać środki, na inne 
nie. Takich branży mają kilka : metalurgiczną, chemiczną, budowlaną, spożywczą i drzewno- 
meblarską.  Jest to pięć takich branż przyszłościowych na których  będą budować gospodarkę 
opolską  ale tez tylko te branże mogą otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. 
Marszalek Buła zaproponował cykl spotkań w tych poszczególnych branżach. Takie 
spotkania się odbywają,  na nich przedsiębiorcy otrzymują wszelkie informacje dotyczące 
naborów. Spotkanie o którym mówiła Pani Dyrektor TOK   może być jednym z tych spotkań. 
Pan Marszałek Tomasz Kostuś poinformował, że jeśli radni chcieliby spotkanie branżowe dla 
przedsiębiorców Tułowickich, to można takie spotkanie zorganizować. Był taki wniosek więc 
czeka na oficjalne wystąpienie, zaproszenie.  
Radny Roman Suchodolski poinformował, ze jego marzeniem jest zbudować przy drodze 405 
bardzo uczęszczanej, ścieżkę rowerową. Droga jest bardzo wąska, ruch rowerów jest duży, 
rano mamy wiozą dzieci na rowerach do przedszkola i szkoły,  ruch samochodowy jest bardzo 
duży a na budowę obwodnicy to nie ma co czekać. 
Pan  Wójt  poinformował, że 15 września spotkał się z Panią Burmistrz Niemodlina  w 
sprawie właśnie tej ścieżki pieszo – rowerowej. Ten temat , który co cztery lata jak wiele 
innych rzeczy powraca.  Pani Burmistrz złożyła ustną deklarację, że będą iść w tym kierunku.  
Na drodze Tułowice – Wydrowice na przestrzeni kilku lat zginęło kilku rowerzystów.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin podziękował Panu Tomaszowi Kostuś za 
przybycie i wystąpienie na radzie Gminy.  
Pan Wójt także podziękował Panu Wicemarszałkowi za przybycie. 
Przerwa. 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.  
  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany radnym emailem. 
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Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XI Sesji   
głosowało 14 radnych. Protokół z  XI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany radnym emailem. 
 Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XII Sesji   
 głosowało 14 radnych. Protokół z  XII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24   
  sierpnia 2015 r. 
 Protokół  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2015 r. został 
przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 
Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Pani Maria Walków poinformowała, że chciała tylko powiedzieć, że była dwa razy na 
zebraniu w sprawie tego remontu ich ulicy. Były dwa zebrania, Pan, który prowadził to 
zebranie stwierdził, że powiedział, że będzie robiony wodociąg i każdy będzie musiał do 
siebie doprowadzić, na własny koszt. Chodzi o to, ze tego nikt nie słyszał, było tyle ludzi i 
nikt nie słyszał tego, że mieszkańcy będą musieli sobie sami wykopać i to zrobić. Jakieś 6 dni 
przed terminem przyniosła Pani z Gospodarki Komunalnej takie pisemko, że mają sobie w 
ciągu 5 dni wykopać to na własny koszt. Rozumie, ze jak u siebie to na własny koszt ale czy 
nie byłoby prościej jak było zebranie, od razu dać taki regulamin, co, kto kiedy ma zrobić i co 
do kogo należy. Byłoby wszystko w porządku,  a tak to postawiono ich pod ścianą, nie każdy 
był przygotowany, to były wakacje, ani finansowo ani psychicznie, bo to jednak jest koszt. 
Chodzi jej o to, że potraktowano ich trochę tak jak dzieci. O to jej chodziło, dlatego napisała 
tę skargę. Radny Krzysztof Ptak odczytał uchwałę nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Tułowicach z dnia 16 września 2015 r. w sprawie skargi oraz uzasadnienie do 
omawianej uchwały.  
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, ze w tym czasie był na chorobowym 
ale przed tym wszystkim jeszcze wcześniej było spotkanie z wykonawcą i przy okazji 
planowanej roboty dużej , całej nawierzchni, wymiany krawężników, w krawężnikach była 
budowana stara jeszcze za czasów porcelitowskich siec kanalizacyjna i wodna. Były rury 
stalowe, które w każdej chwili mogły pęknąć. Decyzja była podjęta tuż przed wszczęciem 
robót i wykonawca miał w kosztorysie wykonanie całego wodociągu wzdłuż ulicy. Jeżeli tak 
robią już dalej idąc ta całą  robotą, w pewnym momencie gdyby był zrobiony asfalt,  trzeba by 
było znowu go przecinać, bo aby wpiąć się w nową sieć trzeba przejść na jedna stronę i drugą 
ulicy. Jedni mieli przy samej drodze, inni mieli poprzez drogę i od krawężnika do jezdni. 
Zaproponował wtedy , że  ZGKiM zakupi materiał i podłączy na koszt ZGKiM ale 
zaproponował, że najlepiej będzie jak każdy z mieszkańców sam sobie zrobi wykop.  
Tak było ustnie mówione i nikt na piśmie tego nie dostał.  Jeśli ktoś nie chciał wykopu robić 
to ZGKiM  robiło to swoją koparką . Pismo było dane tylko po to aby każdy wiedział do 
kiedy trzeba to zrobić. Zaznaczył, że przy tak dużej inwestycji to ta jedna skarga, to można to 
potraktować jako zwrócenie uwagi na to, że coś się działo w Tułowicach. 
Wójt poinformował, że wymyślił ten dodatkowy zakres budowy, bo wszyscy mają 
świadomość na ul. Wolności i ul. Niepodległości to miał być tylko założony dywanik na 
zimno i nic więcej. Pracując przez wiele lat w firmie, która też zajmuje się wodociągami i 
kanalizacją  wiedział, że tam jest problem. Zrobiono to porządnie. Są tam namiastki 
chodników, Są dodatkowe lampy. Dzięki tym pracom te dwie ulice zyskały trochę blasku. 
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 XIII/ 62/15. 
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Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt   był szczegółowo omawiany 
na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach jakie zapowiadała na posiedzeniu Komisji. 
Wszystkie zmiany na kwotę 111.691 zł. dotyczą OPS.  
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały po naniesionych zmianach, w 
wyniku którego jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 55/15. 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice 
dotacji  celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, 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 zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 
( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 56/15. 
  Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 
       korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt   był szczegółowo omawiany 
na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt był poddany wcześniej pod głosowanie ale z 
uwagi na pewne wątpliwości i uwagi Pani Dyrektor TOK został wycofany z porządku obrad i 
poddany poprawkom. 
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji    
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 
( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 57/15. 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków  udzielania  bonifikat i wysokości stawek  
       procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt   był szczegółowo omawiany 
na wspólnym posiedzeniu Komisji. Ta uchwala jest wynikiem woli Pana Wójta, który zgłosił 
taki wniosek, były też inne wnioski: Komisji Mieszkaniowej, radnego Józefa Sukiennika i 
wielu innych radnych. 
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji    
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 
( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 58/15. 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w Urz ędzie  
Gminy Tułowice, 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że 7 września 2015 r. dostał pisemny wniosek od 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie podjęcia uchwały Rady Gminy dotyczącej  
zlecenia kontroli projektu rewitalizacji osiedla. 
Zgodnie ze Statutem  Komisja Rewizyjna w3ykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w 
zakresie i formach wskazanych w uchwałach. 
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji    
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 
( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 59/15. 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  i pozbawiania 
tytułów  „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „ Zas łużony dla Gminy Tułowice”   
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, 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 zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie  
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 ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 60/15. 
Ad.13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice  z 
dnia 16 grudnia 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania  
 i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka –Bień poinformowała, że nastąpiła konieczność zmiany 
tej uchwały z uwagi na zmianę kryteriów dochodowych.  
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji    
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały , w wyniku którego jednogłośnie 
( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIII/ 61/15. 
Ad.14. Informacja Sołtysa o istotnych dla sołectwa Tułowice sprawach w II kwartale 
2015 r. 
Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformował, że Rada Sołecka spotkała się dwa razy, 
brali udział imprezie organizowanej przez strażaków, na rzecz straży. 
Razem z panem Wójtem i Dyrektorem ZGKiM organizowali Dzień Dziecka i wyścigi 
ślimaków. Poinformował, że jest taki palący problem, który zgłosili Pan Latta, Pan Gala i Pan 
Sadło, młodzież bardzo niszczy siano na łąkach, prosili aby to zasygnalizować Radzie. 
Zdaje sobie sprawę, ze tego Rada nie załatwi ale chodzi o to aby uczulić na te sprawy 
rodziców  nastolatków. Poinformował też, że Pan Wajs skończył czyszczenie rowów. 
Przerwa 
Ad.15. Sprawozdanie z   działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za II kwartał 
2015 r.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie  z działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy  za II kwartał 2015 r. – załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał także protokół z przeprowadzonej kontroli 
w Urzędzie Gminy dotyczącej dzierżawy gruntów oraz wydatkowania środków dla 
organizacji pozarządowych. 
Radny Roman Suchodolski poinformował, że w 2001 r. nie było jeszcze dotacji unijnych a w 
tej chwili ten dzierżawca bierze od państwa około 2 tys. zł. od hektara, zapytał czy nie można 
zwiększyć czynszu za to pole. 
Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, że nie można wybrać sobie jednego podmiotu i tylko 
jemu podnieść stawkę czynszu. Zarządzenie obowiązuje wszystkich dzierżawców. 
Ad.16. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  
      sprawdzianów i egzaminów – (Dyrektor GZS) 
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka przedstawiła 
prezentację w tej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu. 
Ad.17. Podsumowanie Dożynek 2015 r. 
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przedstawiła sprawozdanie z wydatkowanych kosztów 
na organizację Dożynek w 2015 r., które odbyły się 23 sierpnia 2015 r.  
Organizacja dożynek kosztowała 24.349 zł. 48 gr. – rozliczenie stanowi załącznik do 
protokołu. 
Ad.18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że: 
- 7.09. w Urzędzie rozpoczęła się kontrola kompleksowa RIO, 
- 15.09 Wójt spotkal się z pania Burmistrz Niemodlina w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej  
              z Tułowic Małych do Wydrowi,  
- 23.09. spotkanie z Panem Marszałkiem  oraz spotkanie w PKP, 
- 24.09 wizyta w Grodkowie w sprawie placu manewrowego dla dzieci, 
- spotkanie z Panią Kierownik Caritas w sprawie kolejek na rehabilitację, szukanie  
   rozwiązania aby temu problemowi zaradzić,  
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- przyjazd dzieci z Niemec w ramach wymiany partnerskiej,  
- spotkanie w Aglomeracji Opolskiej, pożegnanie Pana Dyrektora Początka – współtwórcy  
  Aglomeracji,  
Ad.19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy  między Sesjami. 
Radny Jacek Sulikowski poinformował, że sprawozdania dotyczące działalności 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady są wysyłane radnym co tydzień emailem. 
Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia:  
- 1.09.15 – rozpoczęcie roku szkolnego,  
- 5.09.15 – wyjazd do Beli pod Pradziadem 
- 8.09.15 – rozmowa z Radcą Prawnym w Urzędzie na temat sposobu wyjaśnienia skargi 
                   Pani Walków oraz na temat kolizji wykonywania mandatu radnego a  
                  działalności gospodarczej. Radny Sulikowski przestrzegł radnych aby pilnować 
                   takich spraw. Była też dyskusja dotycząca kontrolowania projektów uchwał prze  
                   prawników. 
- 12.09. 15-  Przewodniczący Rady Gminy brał udział w imprezie w Ligocie Tułowickiej  
                      z okazji podsumowania organizacji dożynek. 
- 13.09.15 – odbyły się Dożynki powiatowe w Krynicy, Sołectwo Skarbiszowice zajęło 3  
                     miejsce w konkursie na najlepszą koronę żniwną. 
- 14.09.15 – spotkanie w sprawie Tułowickiej Rady Biznesu, - odczytał sprawozdanie ze 
                     spotkania, 
- 15.09.15 – Przewodniczący Rady Gminy spotkał się z Panem Kucińskim w sprawie 
                    dotyczącej regulaminu przyznawania punktów i oceny wniosków  w sprawie  
                    dotacji dla klubów sportowych, sprawa docelowo została przekazana radnej  
                    Justynie Paszkowskiej, 
- 17.09.15 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie  z Partnerstwem Borów Niemodlińskich,  
                     poinformował, ze Bory będą miały do rozdysponowania 8 mln. zł dla 8 gmin,  
                     pierwsze nabory rozpoczną się wiosna 2016 r.  
- od 21 do 23  września odbyły się spotkania w sołectwach w sprawie ustalenia funduszy  
                        Sołeckich, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący brali udział we wszystkich  
                        Spotkaniach, w celu zapoznania się z aktualnymi bolączkami i  problemami  
                        mieszkańców . 
- 28.09.15 – spotkanie radnych w firmie Neo Technology – w spotkaniu udział wzięli prawie  
                     wszyscy radni,  
Przerwa 
 Ad.20. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od  
             poprzedniej Sesji, 
- list Pani Korzeniowskiej dot. Remontu ul. Szkolnej, remont się jeszcze nie zaczął ze  
   względu  na opóźnienia, będzie niedługo robiony,  
- pismo w sprawie interwencji na ul. Sawickiej . 
   Dyrektor  ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że w tej sprawie wysłał pismo do 
   Nadzoru Budowlanego, przyjechał Pan Inspektor ale z uwagi na zmiany personalne w  
   Nadzorze sprawa się opóźnia, interweniował już w Nadzorze w celu przyśpieszenia . 
- pismo dot. zalania posesji w Skarbiszowicach, zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg,  
   będą monitować o przyspieszenie rozwiązania tej sprawy, 
- pismo dot. Stanu  kanalizacji na ul. Świerczewskiego, stan prawny kanalizacji nie jest do  
  końca jasny, będzie to wyjaśniane przez pracownika UG, 
- wniosek dot. Częstych awarii na ul. Kościuszki, Pan Wójt ustalił z Panem Dyrektorem  
    ZGKiM , ze będą częściej monitorować te miejsca, 
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Radny Jacek Sulikowski poinformował, że prawie wszystkie listy radni otrzymali na emaila. 
Następnie przedstawił najważniejsze z nich: 
- pismo do Pana Wójta dotyczące miejsca przebudowy  garażu, sprawa została załatwiona, 
- skarga Pani Walków, - skarga dzisiaj została rozpatrzona, 
- sprawa ogródków działkowych, - podjęto w tej sprawie uchwałę, 
- pismo radnych Małgorzaty Pasierbek i Romana Suchodolskiego o obniżenie ceny mieszkań,  
   wyslana zostala odpowiedź, 
- wniosek radnych Małgorzaty Pasierbek i Romana Suchodolskiego o adaptacje poddaszy w 
   budynku przy ul. Sawickiej – wysłana została odpowiedź, 
- pismo z firmy Remondis wyjaśnienie, odpowiedź w sprawie skargi mieszkańców    
- pismo radnego  Sukiennika dot. wprowadzenia bonifikat  na sprzedaż mieszkań,  
- odpowiedź Zarządu Dróg,  
- pismo od Wójta dotyczące także bonifikaty na sprzedaż mieszkań,  
- pismo Pani Magdaleny Dudy –Oleksy o przedłużenie umowy zlecenia na wykonywanie  
  pracy w ramach opiekuna dziennego, - pismo zostało odczytane. 
  Przewodniczący rady Gminy poinformował, że otrzymał odpowiedź, że ta sprawa będzie 
  załatwiona. Następnie przytoczył szereg argumentów  dotyczących potrzeby pozytywnego   
  załatwienia tej sprawy. 
 Wójt poinformował, że Pani będzie starała się pozyskać środki z Borów na utworzenie   
 prywatnego żłobka. 
Radny Jacek Sulikowski odczytał pismo  Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych dotyczące  wytypowania w gminach jednostki OSP do zakupu  nowego 
samochody gaśniczego. 
Pan Luty poinformował, że taki samochód kosztuje około 700 tys. z tego 30% na zakup daje 
Gmina a 70%  jest dotowane. Radni dyskutowali na temat celowości zakupu takiego 
samochodu oraz sprawy  wyboru jednostki dla której taki samochód mógłby być 
przydzielony. 
- pisma radnego sukiennika o utwardzenie drogi do garaży oraz pismo o budowę podjazdu dla  
  samochodów,  
- pismo Pani Małgorzaty Pasierbek o budowę toalety  na piętrze świetlicy w Goszczowicach, 
Ad. 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 
Wspólnej. 
- pytanie o wejście do śmietnika od strony garaży na ul. Ceramicznej 1-3, Pan Wójt obiecał,  
   że będzie to wykonane, 
Wójt sprostował, że na zebraniach wspólnotowych Pan Dyrektor ZGKiM  deklarował, że 
wejście będzie od strony garaży. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, ze nie byłoby problemu gdyby żółte pojemniki były częściej 
wywożone.  
Ad.22. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 Radny Krzysztof Ptak  zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor GZSZ dlaczego są takie 
rozbieżności w ocenach pomiędzy klasami A iC. Pani Dyrektor odpowiedziała, że dużo 
zależy od frekwencji uczniów na zajęciach , w tej klasie  frekwencja była najwyższa. 
W klasie C zgromadzili się tacy uczniowie, których potencjał i intelektualne potrzeby były 
takie a nie inne. Wiadomo, że nauczyciel robi swoje ale uczeń musi jeszcze ta wiedzę chcieć 
przyswoić i sam przez samokształcenie powodować, że ta wiedza będzie coraz wyższa. 
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że Powiat Opolski od dwóch lat ogłasza 
konkurs pod nazwą ”Magnolia Powiatu Opolskiego” w kilku kategoriach. Poinformowała, że  
Ośrodek Kultury zgłosił kandydatów w trzech kategoriach: 
- w kategorii „animator kultury” zgłosili Zespół Szydłowianki, 
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- w kategorii „firma roku” zgłosili Firmę Fabstyl Pana Frederic Coppena 
- w kategorii „sportowiec roku” zgłosili trenera siłowni Pana Jerzego Wiśniewskiego. 
Zaznaczyła, że chciałaby wszystkich zachęcić aby w przyszłym roku też takie zgłoszenia 
sporządzili.  
Radny Roman Kopij poruszył sprawę  studzienek na ul. Kościuszki, co z tym będą robić, 
poruszył tez sprawę pojemników na śmieci, poddał pod rozwagę możliwość wymiany 
pojemników na jednakowe. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że temat studzienek wraca co jakiś czas. Kilka lat temu 
także próbowano odpowiedzialność  przenieść na ZGKiM, bo tam w środku są  urządzenia 
wbudowane to niech zakład sobie naprawia.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rozmawiał z Panem Ratusznym i 
prawdopodobnie będzie to wyrównane asfaltem.  
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że po interwencji mieszkańca wyszło 
pismo wraz ze zdjęciami do Zarządu Dróg, który odpowiedział, że sprawa poprawy 
studzienek należy do właściciela sieci, infrastruktury. Tak jak Pan Dyrektor ZGKiM 
powiedział jest to przerzucanie odpowiedzialności.  
Radny Roman Kopij powiedział, że to wszystko rozumie ale chce wiedzieć co dalej będą z 
tym robić. 
Pani Helena Wojtasik zapytała kto odpowiada za które studzienki, jeżeli studzienka jest w 
pasie drogi wojewódzkiej to odpowiada za to gmina, jeżeli studzienka jest w pasie gminnym 
to odpowiada za to gmina, a kto jest właścicielem burzówki.  
Pan Tadeusz Cwynar odpowiedział, że za studzienki na drodze wojewódzkiej odpowiada 
Zarząd Dróg Wojewódzkich a na drodze gminnej, gmina. Za kanalizację sanitarną odpowiada 
ZGKiM a za kanalizację burzową  odpowiada gmina. 
Radny Jacek Sulikowski odczytał odpowiedź na pismo dotyczące  stanu studzienek 
kanalizacyjnych na drodze ul. Kościuszki. 
Pani Helena Wojtasik przypomniała sprawę  kanalizacji, studzienek na ul. Partyzanckiej w 
Opolu, zaznaczyła, że wszystko robiło miasto a w takim razie  to też jest nasze zadanie. 
Radca Prawny poinformował, ze jeśli studzienka jest w pasie drogowym gminnym to nie ma 
wątpliwości, że jest to zadanie gminy a  tutaj mamy taką sytuację, że studzienki są w pasie 
drogowym wojewódzkim. W tym momencie trzeba by zobaczyć  do kogo  te instalacje 
należą, nie zna w tej chwili tematu ale się  zagłębi w to i spróbują coś odpowiedzieć 
Przewodniczący Rady Gminy prosił Radcę Prawnego o zajęcie się tą sprawą. 
Następnie Pan Wójt  wrócił do poruszanej przez radnego Romana Kopija sprawy śmietników, 
poinformował, że jakiś czas temu poprosił o ofertę z Remondisu za wynajem pojemników na 
śmieci i kupno nowych pojemników. Za wynajem 1 większego pojemnika to jest kwota 
kilkunastu złotych miesięcznie. Wójt zastanawiał się nad możliwością ujęcia zakupu takich 
pojemników  w budżecie przyszłorocznym.  
Skarbnik Gminy poinformowała, że w blokach na osiedlu są zarządcy i dlaczego Gmina ma 
kupować kosze dla wspólnot. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie o to mu chodziło, bo w innych gminach Remondis za 
te same pieniądze  dał swoje pojemniki a w naszej gminie nie, może trzeba by anektować 
umowę.  
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w  Gminie Niemodlin tak była umowa skonstruowana, że 
nie tylko na osiedlach ale prywatni też dostali wynajem. W związku z tym Pan Wójt pytał o 
taka możliwość ale Remondis teraz nie chce anektować umowy tylko stawia warunki albo 
dzierżawa albo kupno.  
Radny Krzysztof Mróz prosił o interwencję gdyż droga powiatowa z Szydłowa w kierunku 
Komprachcic, która została niedawno wybudowana już się rozjeżdża na dwóch zakrętach. 
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Pan Wójt poinformował, że droga w Skarbiszowicach na górce za przejazdem też się 
rozchodzi. 
Radna Justyna Paszkowska zwróciła się z prośbą do Pana Wójta w imieniu mieszkańców, 
wnioskodawców i piszących listy do Pana Wójta o dotrzymywanie terminów jeżeli chodzi o 
wnioski pisemne, aby odpowiedzi też były pisemne i dotrzymane terminy odpowiedzi. 
Zwróciła się też z drugą  swoją prośbą  o to aby radni byli informowani na bieżąco o 
wszystkich ważnych sprawach dotyczących Gminy aby radni nie dowiadywali się od 
mieszkańców, którzy pytają radnych o różne sprawy a radni nic o tym nie wiedza, chodzi np. 
o stacje paliw. 
Wójt odpowiedział, że stacja paliw powstaje na terenie prywatnym, mówiono już o tym od 
czterech czy pięciu lat. Kilka miesięcy temu faktycznie był przedstawiciel firmy i 
poinformował o tym, że będzie taka stacja budowana. 
Radny Józef Sukiennik poinformował, że popiera wypowiedź Pani Paszkowskiej, bo są takie 
sytuacje, ze radni nie wszystko wiedzą  a ludzie o różne rzeczy pytają, na jednej z Sesji 
zwracał już na to uwagę. 
Radni dyskutowali na temat procedur odpowiedzi na pisma i wnioski oraz o terminach 
udzielenia takich odpowiedzi. 
Radca Prawny poinformował, że są różne pisma, w różnych sprawach,  są pisma do których 
obowiązuje kodeks administracyjny ale są też pisma nieadministracyjne  do których nie 
obowiązuje KPA. 
Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że pomijając już sprawę terminów  takich czy innych, 
chodzi tutaj  o sam fakt, jeśli ktoś wysłał pismo, to czeka na odpowiedź. 
Radny Krzysztof Ptak podziękował dla Pana Wójta , bo wielokrotnie zdarzyło mu się 
interweniować w sprawie bloków w których mieszka i zawsze w czasie pł czy godziny był na 
miejscu i załatwiał sprawy.  
Skarbnik Gminy przypomniała, że Urząd Gminy cały rok pracuje bez Sekretarza, który za 
takie sprawy powinien odpowiadać,  zapytała czy nikt z radnych tego nie zauważył. 
Zaznaczyła, że Pan Wójt stara się jak może, pisma kieruje  to do tego pracownika, to do 
innego,  kto się na jakiej sprawie zna. Tak nie można już pracować, może niedługo będzie już 
Sekretarz to może się wszystko poprawi. 
Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze od ponad roku dochodzą do niej różne informacje 
na temat wielkiego niezadowolenia Pana Sołtysa Tułowic ze współpracy z Ośrodkiem 
Kultury i z nią. Po zebraniu wiejskim otrzymała informację od kilku osób, że jest winna temu, 
że Pan Sołtys złożył rezygnację  na ręce Pana Wójta. Stwierdziła, że aby wyrażać takie czy 
inne opinie o innych, to samemu trzeba być w porządku. Zaznaczyła, że jeśli chciałaby użyć 
tych wszystkich informacji i tej wiedzy, tego co widziała na wszystkich imprezach gminnych, 
czy na Dożynkach, czy na Dniach Tułowic i gdyby chciała opowiadać o tym, to połowa 
Tułowic śmiała by się z siebie nawzajem a osoby publiczne czułyby się kiepsko. 
Zapytała Pana Wójta czy to prawda, że z jej powodu Pan Sołtys złożył rezygnację. 
Wójt odpowiedział, że osoby, które były na spotkaniu sołeckim odnośnie podziału funduszy, 
to jest jedno z tych spotkań sołeckich , gdzie się to wyrwało wszystko spoza ram, myśli, że 
będą na ten temat rozmawiać z sołtysami. W niektórych sołectwach wszystko było dograne, 
ustalone . Tułowice są tym przykładem, ze to trochę wyglądało inaczej natomiast była taka 
informacja  chyba na drugi dzień, Pan Sołtys mu przekazał, że z datą 1 zrezygnuje. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 
Coppin   zamknął obrady XIII Sesji Rady Gminy. 
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