
Protokół Nr XIV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 października 2015 r.  

 

 

 

    Posiedzenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Szydłowie i trwało od godz.16.00 do godz.18.00. 

W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył 

obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady 

Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, 

kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, sołtysów, Radę Sołecką Szydłowa, Zespół 

Szydłowianki, mieszkańców Szydłowa i mieszkańców całej Gminy Tułowice. Przewodniczący 

Rady Gminy podziękował  za zorganizowanie Sesji wyjazdowej w Szydłowie Pani Mariannie 

Mierzwiak – Sołtysowi wsi Szydłów, Radzie Sołeckiej Szydłowa, radnemu wsi Szydłów  Panu 

Krzysztofowi   Mrozowi  i  wszystkim,  którzy przyczynili się do zorganizowania Sesji wyjazdowej  

w Szydłowie. Następnie przedstawił i przywitał składy poszczególnych Komisji Rady Gminy: 

Przewodniczącego Komisji  Gospodarczo-Budżetowej Pana Krzysztofa Kiragę oraz członków Pana 

Arkadiusza Drążka, Pana Frédérica Coppina, Pana Krzysztofa Mroza i Pana Romana 

Suchodolskiego; Przewodniczącą Komisji Społecznej Panią Justynę Paszkowską oraz członków 

Panią Małgorzatę Pasierbek, Pana Zbigniewa Paradowskiego, Pana Józefa Sukiennika i pana Jacka 

Sulikowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice; Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pana Krzysztofa Ptaka oraz członków Panią Bernadetę Żytkiewicz, Pana Lesława 

Kałwę, Pana Jana Bojkowskiego i Pana Romana Kopija.  

Następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 września 2015 r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Tułowice w Stowarzyszeniu Rybacka 

Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego 

Stowarzyszenia.  

8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. 

9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

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

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między sesjami. 

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

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

15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

17. Zakończenie obrad. 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. Porządek obrad został przyjęty.  

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  e-mailem  

w dniu 21 października 2015 r.  



Radni do protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XIII Sesji głosowało 

15 radnych. Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Tułowice został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 września 

2015 r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  e-mailem  

w dniu 21 października 2015 r.  

Radni do protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 września 2015 r.  głosowało 15 radnych. Protokół  

został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.  

O zabranie głosu w tej sprawie, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Justynę Paszkowską – 

Przewodniczącą  Komisji Społecznej.  

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że przedstawi kandydatów na ławników, omówi 

Regulamin Konkursu, powoła Komisję Skrutacyjną i wyjaśni, jak powinno przebiegać głosowanie.  

Następnie odczytała Opinię Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 21 października 

2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. Poinformowała o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy 

Tułowice  do  poszczególnych  sądów,  tj.  do Sądu Rejonowego w Opolu do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy – 1 ławnika oraz do orzekania w pozostałych sprawach także 1 ławnika. 

Kandydatem do Sądu Rejonowego w Opolu do orzekania z zakresu prawa pracy jest Pani Teresa 

Kucharzak-Juszczyk i na karcie do głosowania  decyzję należy podjąć w taki sposób aby umieścić 

krzyżyk przy odpowiedzi tak lub nie. Natomiast kandydatami do Sądu Rejonowego w Opolu są: 

Pani Jadwiga Fatyga i Pani Krystyna Pachucka, a głosowanie w tym zakresie ma polegać na 

postawieniu krzyżyka w kratce obok wybranego nazwiska jednego z kandydatów.  

Pani Justyna Paszkowska przedstawiła radnym regulamin głosowania w wyborach ławnika, 

wynikający z ogólnych zasad dotyczących  tajnego głosowania zawartych w Statucie Gminy 

Tułowice i poinformowała, iż samo glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja 

Skrutacyjna. W skład Komisji Skrutacyjnej zostały powołane następujące osoby: 

1) Pani Małgorzata Pasierbek – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, 

2) Pani Bernadeta Żytkiewicz – członek, 

3) Pan Lesław Kałwa – członek.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Małgorzata Pasierbek odczytała wyniki tajnego 

głosowania,    w  wyniku   którego   na   ławnika  do  Sądu   Rejonowego  w   Opolu   do   orzekania  

w pozostałych sprawach wybrano Panią Jadwigę Fatyga (13 głosów za) i na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Opolu do orzekania w sprawach za zakresu prawa pracy wybrano Panią Teresę 

Kucharzak-Juszczyk (11 głosów za).  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 i zarządził głosowanie,  wyniku którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto Uchwałę Nr XIV/64/15. 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo 

wodne. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec  braku  zgłoszeń  do  dyskusji 

Przewodniczący   zarządził   głosowanie,   w   wyniku  którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto  

w tej sprawie Uchwałę Nr XIV/65/15. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Tułowice w Stowarzyszeniu Rybacka 

Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego 

Stowarzyszenia.  



Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec  braku  zgłoszeń  do  dyskusji 

Przewodniczący   zarządził   głosowanie,   w   wyniku  którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto  

w tej sprawie Uchwałę Nr XIV/66/15. 

Ad.8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że informacja o wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

została szczegółowo omówiona przez Wójta i Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji, 

na którym również została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w tym zakresie.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga  poinformował, że 

Komisja po wysłuchaniu informacji i przeanalizowaniu opinii RIO nie stwierdziła żadnych 

naruszeń i pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.  

Ad.9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

Przewodniczący   Rady   Gminy    poinformował, że na dzień dzisiejszy  nie  wpłynęło żadne pismo  

z Urzędu Skarbowego odnośnie oświadczeń majątkowych radnych. Jedyną informację nt. 

oświadczeń    przedstawił    Wojewoda    Opolski    w    piśmie   Nr   NK.I.414.1.350.2015   z   dnia  

26  października  2015.  Pismo  to  zostało  odczytane  przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  

i dotyczyło analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy.  

Ad.10. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Informacja  Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu  

w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 

października 2015 r.   

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Na początku swego wystąpienia Wójt Gminy Tułowice przywitał wszystkich zebranych i przeszedł 

do omówienia ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie między sesjami: 

1) W dniu 5 października 2015 r. uczestniczył w urodzinach jubilatki Pani Przyklenk z Ligoty 

Tułowickiej, która obchodziła swoje 96 urodziny. 

2) 9 października 2015 r. Wójt uczestniczył w odbiorze chodnika przy ul. Generała 

Świerczewskiego (odcinek wzdłuż apteki i sklepu SUPER SAM). Do tej inwestycji Gmina 

dołożyła 25.000,- zł. 

3) Kolejną inwestycją, o której Wójt wspomniał był odbiór organów w Kościele w Tułowicach  

w  dniu  16 października 2015 r.  Remont organów był finansowany częściowo przez Gminę  

      i Radę Gminy.  

4) Wójt Gminy uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Magnolii Powiatu Opolskiego, 

na której  to Zespół  Szydłowianki zajął  czcigodne II miejsce. 

5) Sfinalizowano sprawę podpisania aktu notarialnego z Panem Gallą z ulicy Bocznej.  

6) Pan Wójt brał udział w odbiorze dojazdu przy Remizie w Goszczowicach.  

Ad.12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między Sesjami.  

Oprócz obowiązkowych dyżurów, przygotowania sesji Rady Gminy oraz spełnienia obowiązków 

przewodniczącego i wice przewodniczącego Rady Gminy, można wyróżnić kilka zdarzeń: 

3.10.2015: Impreza na sali widowiskowej organizowana przez OSP, polecamy pozostałym radnym 

tą imprezę. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie organizowana w przyszłości. Uważamy, że trzeba 

wspierać taki rodzaj inicjatywy. Jest to typowy przykład akcji – Przyjemne z pożytecznym! (o ile 

lubi ktoś zabawy taneczne:) ). 

5.10.2015: Wspólne spotkanie radnych, mające na celu dyskusję, a następnie stworzenie wspólnego 

wniosku do budżetu na 2016r. Radni przedstawili swoje propozycje, a następnie podczas 

głosowania były ustalane priorytety, na podstawie których sformułowany został wniosek. 



Szczegóły posiedzenia zawarte są w protokole z dnia 12.10.2015, który jest dokumentem 

pomocniczym w budowie projektu budżetu przez Wójta.  

16.10.2015:  Impreza  z  okazji   jubileuszu   40-lecia   istnienia   gminy  Dąbrowa.  Rozmawialiśmy  

z Wójtem, aby zorganizować taką uroczystość za 2 lata z okazji 25-lecia gminy Tułowice. Gmina 

Dąbrowa z okazji jubileuszu stworzyła wspaniałą płytę, która promuje walory gminy. Taka płyta 

(dotycząca  Naszej Gminy)  mogłaby  być  również świetnym narzędziem promującym Nasz region  

w Polsce a może i na świecie. 

Ponadto, w ciągu miesiąca odbyliśmy szereg spotkań nieoficjalnych ale czasochłonnych, 

związanych z organizacją wspólnego, dodatkowego posiedzenia komisji 5.10.2015 w sprawie 

wniosku do budżetu na 2016 oraz przygotowaniem dzisiejszej sesji, a konkretnie uroczystości 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

Ad.13. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  wszystkie listy zostały szczegółowo omówione 

na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 października 2015 r., a do dnia Sesji nowe sprawy nie 

doszły. 

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  wyjaśnił,  że  podobnie jak w przypadku odpowiedzi na listy, 

interpelacje i zapytania zostały również szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 

w dniu 26 października 2015 r. 

Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Krzysztof  Mróz zwrócił się do Pana Wójta z następującymi pytaniami: 

1) Na jakim etapie jest proces przejęcia ulicy Kolejowej w Szydłowie ? 

Wójt Gminy Tułowice: tereny kolejowe to niestety temat „rzeka”. Nie ma zarządcy i tym 

samym osób odpowiedzialnych za porządek. W momencie powstania kilkunastu spółek 

kolejowych, nie ma z kim rozmawiać. Rozmowy z Nadleśnictwem nt. przejęcia drogi ustały 

w   martwym   punkcie,  ponieważ  pierwszym  etapem w  tym kierunku  jest  dogadanie  się  

z koleją. Blisko 7 miesięcy Gmina czekała na odpowiedź w zakresie dokonania 

cząstkowego    podziału    fragmentu   tych   terenów.   W   międzyczasie    PKP    wystąpiło  

z propozycją zakupu przez Gminę dworca kolejowego i terenów kolejowych. Na początku  

listopada planowane jest spotkanie z PKP. Gmina jest otwarta na wszelkie propozycje.  

2) Czy gotowy jest projekt kanalizacji bloku przy ul. Kolejowej ? 

Wójt Gminy Tułowice: Już taki temat był podejmowany w latach 1999 – 2000 przez 

pierwszego Wójta Gminy, ale ze względu na utrudnienia stawiane przez PKP nie doszedł do 

realizacji. Teraz pojawia się możliwość powrotu do tematu na etapie spotkania początkiem 

listopada  z przedstawicielami PKP, którzy merytorycznie mogliby odpowiedzieć na 

stawiane pytania. Być może sytuacja w tym zakresie się zmieni. Niestety na dzień dzisiejszy 

stawiany jest ciągły opór ze strony kolei.  

3) Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu na rozbudowę i modernizację budynku świetlicy 

wiejskiej w Szydłowie.  Kiedy będzie realizowana ta inwestycja ? 

Wójt Gminy Tułowice: Jestem otwarty na propozycje mieszkańców Szydłowa odnośnie 

rozbudowy świetlicy. Na pewno będzie większy metraż, na którym planuje się wyodrębnić: 

zaplecze kuchenne, magazyn, węzeł sanitarny, pomieszczenie dla strażaków, biuro rady 

sołeckiej, pomieszczenie na siłownię, bibliotekę, pomieszczenie dla zespołu. Część z tego 

projektu będzie realizowana w 2016 roku.  

4) Kiedy jest planowany montaż punktów świetlnych (tych, które zakupiliśmy), tj. jednego 

przy ul. Sportowej i trzech przy ul. Kwiatowej ? 

Wójt Gminy Tułowice: Na pewno planuje się montaż przynajmniej jednego z punktów 

świetlnych, o reszcie pomyśli się w przyszłości. Tym bardziej, że są inne sołectwa, które też 

domagają się montażu lamp oświetleniowych.  

5) Czy planowane jest wykonanie projektu ulicy Kwiatowej ? 



Wójt Gminy Tułowice: Przy okazji robienia przyłącza na ul. Sportowej zostało zlecone 

doraźne wykonanie najgorszej części ulicy. Tam jest problem taki, że nie ma odwodnienia. 

Jeśli  robić  już  projekt  to z odwodnieniem. To już spory koszt inwestycji. Prawdopodobnie  

w 2005 r. ulicy była częściowo naprawiana, ale niedrogim kosztem. No i jest efekt taki, że 

po kilku latach znowu jest kwalifikowana do naprawy.  

6) Budynek – w zasadzie ruina przy ul. Opolskiej 7. Jaki będzie dalszy los tego budynku ? 

Wójt Gminy Tułowice: rzeczywiście temat „rzeka”. Dwukrotnie podejmowane były 

rozmowy  z  Powiatowym  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego,  który  podpowiadał  

ażeby  zburzyć  budynek. Nie  jest to takie proste. Niewiadomo, ile Gmina musiałaby   

zapłacić za rozbiórkę.  Poza   tym,    dwukrotnie    szły    pisma   za  granicę    kierowane   

do   dwóch    ustalonych spadkobierców   nieruchomości;   niestety    zwrotki   wracały.   

Istnieje również możliwość ustanowienia „kuratora” budynku, lecz jest to sprawa na kilka 

lat.  

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z zasadami nt. kto może uzyskać tytuł 

„Zasłużonego dla Gminy Tułowice”. Poinformował również, iż z wnioskiem o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy” dla  Zespołu Szydłowianki  - reprezentującego Gminę Tułowice  od 15 lat,   

wystąpił na Sesji w dniu 26 marca 2015 r. radny Krzysztof Mróz. Wniosek radnego oraz 

uzasadnienie członków Kapituły został odczytany przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Następnie przedstawiono krótki film ukazujący działalność Zespołu Szydłowianki.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice” i zarządził głosowanie,  wyniku którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto Uchwałę Nr XIV/63/15. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał i wraz z Wójtem Gminy Tułowice wręczył akty 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice” poszczególnym członkom Zespołu Szydłowianki 

w osobach: 

1) Pani Gizeli Chłopeckiej, 

2) Pani Irenie Krawczyk, 

3) Pani Lucynie Makuch, 

4) Pani Gabrieli Mróz, 

5) Pani Lidii Rempalskiej, 

      6)   Panu  Stanisławowi Nowak. 

Gratulacje złożyła Pani Helena Wojtasik - Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

Podziękowania w imieniu Zespołu Szydłowianki złożyła Pani Lucyna Makuch.  

Ad.17. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIV 

Sesji rady Gminy. 

 

 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Gminy 

Barbara Nowak     Frédéric Coppin 


