
                                   

                                                     Protokół wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

                                      z dnia 26 października 2015 r. 
D 100 370 

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

do godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych ( na obrady spóźnił się radny 

Zbigniew Paradowski)  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin, 

który po przywitaniu gości przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Komisji  

Gospodarczo Budżetowej  Panu Krzysztofowi  Kiradze, który  otworzył obrady i stwierdził 

ich prawomocność.  

Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie  i przedstawił  porządek obrad. 

1. Otwarcie Komisji wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

2. Potwierdzenia uzgodnienia gości na Komisji, 

3. Powitanie  gości. 

4. Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej + głosowanie. 

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

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

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

    Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego    

    Stowarzyszenia, 

 8. Czytanie Opinii RIO, Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. (Podstawowe 

     informacje: dochody, wydatki, poziom zadłużenia). Pytania Radnych. 

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

      wykonywana kara  ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

10. Informacja o wynikach ankiety satysfakcji Radnych dot. Organizacja pracy Rady Gminy. 

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

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

13. Interpelacje i pytania radnych, 

14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej zapytał czy radni przyjmują przedłożony  

porządek obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych a jeden radny wstrzymał się 

od głosu. Porządek został przyjęty. 

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

          wodne, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, że wszyscy znają temat, był on 

omawiany na posiedzeniu Komisji  miesiąc temu, wtedy była zaproszona na posiedzenie Pani 

Teresa Dąbrowska, która omówiła  ten temat. Radni wtedy ustalili aby przygotować w tej 

sprawie projekt uchwały.   

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że byłby za tym aby gminy miały jako zadanie własne 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnej ale żeby dostawały na to pieniądze. 

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

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że głosowanie nad podjęciem uchwały będzie w 

czwartek, tj. 29 października, przed podjęciem uchwały zostanie odczytana opinia Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników i zostaną przeprowadzone wybory. Wybory są tajne, 

regulamin wyborów też zostanie odczytany przed wyborami. Poinformowała, że w Biurze 

Rady są do wglądu są wszystkie dokumenty dotyczące wyboru ławników. 

( Na obrady przybył radny Zbigniew Paradowski). 

Kandydat na ławnika Pani Teresa Kucharzak- Juszczyk stwierdziła, że pozwoliła sobie 

przyjść na dzisiejsze obrady , bo nie ukrywa, że też była w takiej sytuacji, kiedy kilka lat temu  



powoływali ławników i wtedy ta obecność była konieczna, bo radni mieli pytania , więc 

powodowana tym doświadczeniem zjawiła się  na posiedzeniu Komisji gdyż Sesja jest w 

Szydłowie. 

Stwierdziła, że zgłosiła swoją kandydaturę na ławnika ale niepokoi ja taka sprawa, że termin 

składania  wniosków do Prezesa Sadu Rejonowego mija 30 października i nie wie czy Pan 

Prezes otrzyma dokumenty z dniem 30  czyli dzień po Sesji.  

Następnie  poinformowała, że zdecydowała się kandydować na ławnika z uwagi na to, że 

obecnie ma dużo czasu, ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wykształcenie oraz chęci i 

energię do jakiejś pracy. Doszła więc do wniosku, że akurat w Sądzie Pracy, którego 

zagadnienia są jej bliższe, myśli, że jako ławnik spełni swoją  rolę  i będzie godnie 

reprezentować naszą Gminę.  

Radni do Pani Teresy Kucharzak Juszczyk nie mieli żadnych pytań.  

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie członkowstwa Gminy Tułowice w Stowarzyszeniu   

          Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka  

          zwyczajnego tego  Stowarzyszenia, 

Radny Jacek Sulikowski odczytał treść emaila jaki otrzymali od  LGR Opolszczyzna 

dotyczący  prośby o podjęcie nowej uchwały dotyczącej  członkowstwa w Stowarzyszeniu. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.8. Czytanie Opinii RIO, Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.  

          (Podstawowe informacje: dochody, wydatki, poziom zadłużenia). Pytania  

          Radnych. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w  

sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  Opinia jest 

pozytywna. 

Zaznaczyła, że jest to podsumowanie informacji, którą radni otrzymali . Zaznaczyła, ze RIO 

oprócz tej informacji bazuje jeszcze na wszystkich sprawozdaniach , jakie otrzymuje. 

Następnie  poinformowała, że radni otrzymają także sprawozdanie za trzy kwartały, które 

stanowi podstawę do wyliczenia budżetu na następny rok. 

Następnie poinformowała jakie informacje zawiera sprawozdanie i jaki jest stan zadłużenia 

Gminy. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że skoro opinia RIO jest pozytywna, nie ma żadnych 

zastrzeżeń, to uważa, że  w tej kwestii nie powinno być  zastrzeżeń  radnych. Opinia Komisji 

Gospodarczo - Budżetowej w tej kwestii jest pozytywna. 

Ad.9.  Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których  

           jest  wykonywana kara  ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy  radny Jacek Sulikowski odczytał pismo Prezesa Sądu 

Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których  jest  wykonywana kara  ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że  zakład do którego są kierowane 

osoby do odbycia takich prac jest ZGKiM . Takie osoby przychodzą  bo mają skierowanie ale 

po jakimś czasie przestają przychodzić, wtedy ZGKiM musi wysłać do Sądu informacje, że 

taka osoba zaprzestała wykonywania prac,  Sąd ponownie upomina tą osobę, osoba znowu 

przychodzi aby odrobić  karę.  Stwierdził, że jest to taka trochę „Droga przez mękę”  

Radny Krzysztof Kiraga zapytał, czy jeśli taka osoba przychodzi, to czy Gmina jest 

zobowiązana zapewnić jej narzędzia, odzież roboczą  itp.  

Pan Wójt odpowiedział, że takiej osobie trzeba zapewnić wszystko łącznie z badaniami 

lekarskimi, szkoleniem BHP. Jest to koszt po stronie Gminy a trzeba jeszcze taką osobę 

dopilnować. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że jest to dodatkowe obciążenie dla Gminy a zysku z tego 

nie ma, tylko się do tego jeszcze dokłada.  



Ad.10. Informacja o wynikach ankiety satysfakcji Radnych dot. Organizacja pracy  

            Rady Gminy. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy  radny Jacek Sulikowski stwierdził, ze jest to ankieta 

dotycząca pracy Rady Gminy za ostatni rok. Poinformował, że otrzymał 11 ankiet, czterech 

radnych nie dostarczyło wypełnionych ankiet. 

Następnie  przedstawił prezentację wyników ankiety ( załącznik do protokołu). 

Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk stwierdziła, że faktycznie brak jest informacji dla 

mieszkańców, nowy BIP nie jest dla wszystkich zrozumiały. Uważa, że informacje powinne 

być przygotowane dla mieszkańców  zwykłym prostym językiem, o tym co się wydarzyło w 

ostatnim czasie i co będzie robione w najbliższym czasie. 

Radny Jacek Sulikowski wyjaśnił, że pewne dokumenty muszą być umieszczane w BIPie. 

BIP-u nie można za bardzo zmieniać.  

Wójt Gminy stwierdził, że to co powinien zawierać BIP to jest i nie ma  tak za bardzo z tym 

dyskutować, a strona zmieniła trochę szatę graficzną  i jak się poruszać po tej stronie to też 

instrukcja jest. Co do większej informacji  dla mieszkańców, to większość jest w gazecie 

lokalnej ale prawdą jest, że brak jest takiej informacji bezpośredniej, co Gmina planuje,  

zamierza zrobić. W tej chwili na BIPie zamieszczone są informacje o planowanych 

inwestycjach w Szydłowie. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że patrząc na ilość wejść na stronę internetową Gminy to nie 

oceniałby , że poziom inteligencji społeczeństwa jest taki niski, bo jak ktoś chce wejść  na 

stronę i coś znaleźć to znajdzie. Uważa, że obecnie strona jest coraz lepsza, jest więcej 

informacji, jest tam wszystko. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze Internet to nie jest jedyne źródło informacji , jest bardzo 

dużo ludzi, którzy z Internetu nie korzystają, uważa, że należy zastanowić się nad wydaniem 

gazety gminnej. 

Wójt Gminy poinformował, że myśli o kwartalniku, w którym raz na kwartał będą podawane 

najważniejsze informacje. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze jeśli Pan Wójt będzie miał więcej informacji na temat 

wydawania takiej gazety to na pewno zostanie to przedstawione radnym na posiedzeniu 

Komisji. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że dzięki gazecie lokalnej „Nowiny” informacje o tym co 

dzieje się w Gminie są przekazywane do szerszego grona. 

Ad.11. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej  

             Sesji. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy  radny Jacek Sulikowski poinformował, że do Rady 

Gminy wpłynęły następujące pisma: 

- pisma radnego Józefa Sukiennika dotyczące budowy pomostu podjazdowego oraz 

   utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Ceramicznej w Tułowicach, - następnie  

   odczytał odpowiedz na to pismo. 

- wniosek radnego Krzysztofa Mroza dotyczący wydatków na terenie sołectwa Szydłów –  

   wniosek zostanie odczytany na Sesji w Szydłowie, 

- wniosek radnej Małgorzaty Pasierbek o zabezpieczenie środków na  budowę toalety na 

    piętrze w świetlicy wiejskiej w Goszczowicach – odpowiedź Pana Wójta jest taka, że 

    budynek jest wyremontowany ze środków unijnych i przez 5 lat nie można tam nic ruszać, 

- pismo skierowane do Rady Gminy z Fabryki Aktywności Młodych w sprawie wolontariatu,   

 

 pismo zostało odczytane, 

- pismo Pani Agnieszki Łyszczarczyk dotyczące sprawy porządkowania miejsca pod garaż na 

   terenie Willi oraz drugie pismo dotyczące  wyciętych drzew w parku obok willi, Pani  

  Agnieszka pyta się dlaczego to drewno zostało przyznane jako opał dla jednej z rodzin, 



  została odczytana odpowiedź Pana Wójta dot. drewna. 

- pismo z RIO – Pani Skarbnik o tym mówiła,  

- cała dokumentacja dotycząca Komisji Gospodarczej- Budżetowej z 5 października ,  

   wszyscy o tym wiedza, sprawozdanie zostało przekazane,  

- odnośnie skargi, została wysłana odpowiedź do Pani Walków   i informacja o załatwieniu 

  sprawy do Urzędu Wojewódzkiego,  

- pismo radnego Jana Bojkowskiego dotyczące wycięcia gałęzi obok zakładu fryzjerskiego  

   Pani Korzeniowskiej – sprawa została przekazana do pracownika Urzędu Gminy  Pani  

   Dąbrowskiej, nie ma jeszcze odpowiedzi. Radny Jan Bojkowski poinformował, że otrzymał  

   już odpowiedź, że gałęzie były tam wycinane w ubiegłym roku i na razie to  tak powinno  

   zostać bo  byłoby za dużo, w przyszłości ma być rewitalizacja całej ulicy Szkolnej i wtedy 

   to wszystko będzie uzgodnione. 

- pismo dotyczące akcji senioralnej „ Koperta życia” – zostało odczytane. Pan Wójt   

  poinformował, ze w ubiegłym tygodniu spotkał się z Panią Kierownik OPS, której przekazał  

  polecenie zajęcia się ta sprawą.  

  Radna Justyna Paszkowska przypomniała o wcześniej omawianej sprawie dotyczącej  

 „Alarmu życia”, zapytała czy z tego rezygnują.   

 Wójt odpowiedział, że sprawa alarmu życia  wiąże się z pewnymi wydatkami   

 jednorazowymi  a potem  miesięcznymi.  W „Kopercie życia” koszt zakupu identyfikatorów  

 leży po stronie Gminy, to nie są duże pieniądze. 

 Radni dyskutowali na temat ewentualnej potrzeby ponownego zajęcia się sprawą  „Alarmu  

 życia”, dyskutowano nad możliwością uzyskania informacji ile osób potrzebowałoby takiej  

 pomocy. 

Radna Justyna Paszkowska  poinformowała, że najpierw trzeba znać ilość osób  

potrzebujących takiej pomocy i Komisja Społeczna złoży wniosek o przygotowanie  

informacji na ten temat. 

- pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dotyczące Skarbiszowic  - drogi – pismo  

  zostało odczytane, 

- pismo ZNP w Tułowicach dotyczące zaplanowania środków na  podwyżkę płac dla  

   pracowników  niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez  

  Gminę – pismo zostało przekierowane do Pana Wójta, 

- odpowiedź Pana Wójta na pismo Pana Józefa Sukiennika, Pan Jacek Sulikowski stwierdził,  

    że nie będzie  czytał odpowiedzi bo nie ma jeszcze pisma Pana Sukiennika, - Pan Józef  

   Sukiennik poinformował, że sprawa dotyczy zapytania o możliwość wycięcia drzew przy  

   Kościele Zmartwychwstania , otrzymał już odpowiedź.  

- pismo Pana Krzysztofa Kiragi do Pana Wójta i do wiadomości RG – dotyczy przekazania  

   wspólnego wniosku radnych do budżetu na 2016 r.  – odpowiedź będzie początkiem  

   listopada, 

 Radna Justyna Paszkowska zapytała czy skoro wnioski zostały wypracowane i złożone do 

 Pana Wójta to czy musi pisać jeszcze osobne wnioski, bo widzi, ze radni piszą dodatkowe 

 wnioski na ten sam temat. 

Radny Jacek Sulikowski stwierdził, ze po to organizowali to spotkanie aby opracować  

wnioski i aby radni nie pisali osobnych wniosków, taki był cel tej Komisji. 

 

- pismo Zarządu Oddziału Gminnego Straży Pożarnej Tułowice  - wniosek do budżetu . 

- pismo Pana Sukiennika , zadanych jest 7 pytań, to pismo zostało przekierowane do Komisji  

   Rewizyjnej aby podjęła działania  związane z przygotowaniem odpowiedzi na to pismo,  

   Komisja Rewizyjna podjęła ten temat i rozpoczęła działanie. 

- pismo Pana Romana  Suchodolskiego dot. zmian do projektu budżetu – otrzymali to pismo  

  19 października ale te informacje  były też zawarte w wnioskach z Komisji, 



- dwa zapytania  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do PRG dotyczące pisma Pana Sukiennika,  

   Pan PRG odpowiedział na te pytania, 

- pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczące zapytania w związku  

  zaskarżeniem uchwały  w sprawie regulaminu nadawania tytułów ‘Zasłużony dla Gminy”  

  i „Honorowy Obywatel Gminy” – czy w okresie obowiązywania uchwały , zaskarżona  

  uchwala wywołała skutki prawne, została wysłana odpowiedź przez Pana Wójta, że uchwała  

  nie była wykonywana i nie wywołała skutków prawnych, 

Radny Roman Kopij zapytał, czy  jego pismo dotyczące zapotrzebowania do budżetu  

dotyczące potrzeb GZSZ  było omawiane na Komisji. 

Otrzymał odpowiedź Pana Sulikowskiego, że  było to omawiane  na posiedzeniu Komisji 

Gospodarczo - Budżetowej. 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji  

            Wspólnej.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o odpowiedzi o które pytała 

Pani Paszkowska będą  na początku listopada. 

Ad.13. Interpelacje i pytania radnych, 

Radny Krzysztof Kiraga przypomniał, że Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk  nie otrzymała 

odpowiedzi czy dokumentacja dotycząca wybranych  ławników zostanie w terminie wysłana 

do Sądu.  

Pani Justyna Paszkowska odpowiedziała, że wszystko zostanie wcześniej przygotowane i 30 

października dokumentacja zostanie wysłana listem do Sądu.   

Pani Teresa Kucharzak Juszczyk poruszyła sprawę  stanu położonego asfaltu  na ul.  

Tysiąclecia, zapytała czy to jest pierwsza warstwa i czy będzie położona druga warstwa. 

Wójt odpowiedział, że jest to taka technologia,  w  wyniku jego interwencji dalsze  prace na  

pozostałych ulicach zostały wstrzymane i technologia została zmieniona, na ul. Tysiąclecia  

niestety położone zostały już obie warstwy. Z uwagi na to, ze zadanie zostało dofinansowane  

to trzeba było inwestycję zakończyć i rozliczyć. Obiecał, ze w przyszłym roku w okresie  

wakacji na tych ulicach, gdzie asfalt jest nie taki jak powinien zostanie dołożona jeszcze jedna  

warstwa asfaltu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja 

Rewizyjna bada projekt rewitalizacji osiedla i będą  wnioski. 

Radny Roman Kopij poruszył sprawę okrzesania drzew  na ul. Szkolnej, stwierdził, że można 

okrzesać o 30%, to jest dużo. 

Wójt odpowiedział, ze w tej chwili obowiązuje nowa ustawa, która jest bardziej  

rygorystyczna.  

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił na drzewa i krzaki przy ul. Tysiąclecia, drzewa zasłaniają  

znak drogowy, którego wcale nie widać. Uważa, ze trzeba wystąpić z pismem o usuniecie  

gałęzi zasłaniających znak. 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia jabłonki, która rośnie przy  

chodniku  pomiędzy TOK i EKO. 

Radny Roman Kopij poruszył sprawę studzienek  na ul. Kościuszki, zapytał czy Pan Radca  

opracował już stanowisko do czyich kompetencji należą te studzienki. 

Wójt  poinformował, że chyba będą szli w tym kierunku aby robić to we własnym zakresie. 

Radny Krzysztof Ptak  poinformował, że rodzice dzieci chcących korzystać ze stołówki  

szkolnej proszą o zmianę godzin wydawania posiłków. 

Wójt odpowiedział, że godziny wydawania posiłków są  już uelastycznione. 

Radny Józef Sukiennik zapytał o sprawę ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dotyczące montażu i 

uruchomienia instalacji  - farmy fotovoltanicznej -  zapytał dlaczego nic o tym nie wiedzą 

jako radni. 

Wójt odpowiedział, że trwa procedowanie od ubiegłego roku, trzy firmy ze Szczecina chcą na  



terenie Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach postawić  kolektory słoneczne.  

Radny Józef Sukiennik zapytał jak wygląda sprawa zakupu ciągnika dla ZGKiM. 

Wójt odpowiedział, ze ten zakup znajdzie się z budżecie na przyszły rok, będzie to lepsza 

wersja ciągnika z pługiem i innymi dodatkami.  

Radny Józef Sukiennik zapytał kto został Sekretarzem Gminy. 

Wójt odpowiedział, ze w drodze awansu wewnętrznego Sekretarzem został Pan Wiesław 

Ksiąski, który zajmował stanowisko Gospodarki Gruntami . Będzie obecny na Sesji. 

Radny Józef Sukiennik zapytał w jaki sposób można odpowiedź w sprawie wycięcia drzew 

przekazać Panu, który to  zgłaszał. Czy może pokazać mu to pismo, które otrzymał.  

Radny Krzysztof Kiraga  stwierdził, że odpowiedź jest wysłana do adresata pisma a jeśli chce 

to może to pismo pokazać  tej osobie, która to zgłaszała. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała o sprawę  garażu  przy ul. Sawickiej i o garaż  koło Willi, 

zapytała czy coś w tej sprawie wiadomo. Było powiedziane, że było wysłane pismo do 

Nadzoru Budowlanego ale tam się zmieniło kierownictwo i w związku z tym sprawa się 

przedłuża.  

Wójt wyjaśnił, że odnośnie garażu na ul. Sawickiej sprawą zajmował się poprzednio Pan, 

który odszedł na emeryturę, obecnie sprawa została przekazana i do trzech tygodni powinna  

być załatwiona. Jeśli chodzi o garaż przy parku przy Willi, to jest przygotowywana druga 

odpowiedź do Pani Łyszczarczyk. Stwierdził, że jeśli tam się mieszkańcy nie dogadają, to 

może dojść do rozbiórki wszystkich tam postawionych garaży. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że trzeba zrobić porządek z tymi garażami. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, że trzeba będzie uregulować wszystkie budowle  w 2016 r. 

aby było zgodnie z prawem, trzeba traktować wszystkich jednakowo aby było sprawiedliwie. 

 Wójt poinformował, ze dwa tygodnie temu polecił  Dyrektorowi ZGKiM aby się spotkał i  

rozmawiał z Panią Chaińską  nie tylko o podwyżce czynszu ale o całej infrastrukturze na tym 

terenie, o tym jak ludzie tam mieszkają. Do tej pory zgody były dawane róznie, a jak jest 

nowy Wójt to ma dawać zgody. 

Dyrektor ZGKiM jest tam w dwóch osobach, jako Dyrektor, który zarządza częścią 

nieruchomości komunalnych i jako  zarządca wspólnoty. Tylkow jednej części willi zarzadca 

jest Pani Chaińska. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że jej zdaniem problem wynika z tego, ze jedna osoba 

pełni dwie funkcje i mieszkańcy nie mają już do kogo się zwrócić, może dlatego też zwracają 

się z swoimi problemami do Rady. 

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę farmy fotovoltanicznej, zapytał czy to ma być na 

prywatnym terenie i czy potrzebne jest pozwolenie Gminy na takie działania. Komu mają 

służyć te ogniwa i uzyskana energia. 

Wójt odpowiedział, że w dalszej kolejności firma chciałaby kupić grunty od Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej. Takie firmy procedują na zasadzie kraju, gdzieś szukają jakby 

terenów pod te farmy, jeżeli to jest wszystko zgodnie z literą prawa, nie zagraża środowisku.  

Wójt poinformował, że wiąże się to z poszerzeniem strefy , właściciele terenów na starym 

porcelicie także chcieliby aby  poszerzyć strefę. Myśli, że nowe tereny pod inwestycje i 

poszerzenie strefy  jest  przyszłością  i perspektywą dla Gminy, tym bardziej, ze jest tam  

infrastruktura. Jest droga Betonowa, która w tej chwili nie jest uczęszczana. Właściciele 

przyległych do drogi zakładów  mieli wykonać  wjazdy na te drogę i z niej korzystać, w tej 

chwili nic tam się nie dzieje.  

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę lamp na ul. Szkolnej, stwierdził, że na ul. Szkolnej 

jest ciemno, lampy w ogóle nie oświetlają drogi. 

Następnie poruszył sprawę znaku  drogowego na ul. Jaśminowej . Znaku, że jest to droga 

jednokierunkowa  nie widać, stoi on w takim miejscu, że trzeba wjechać na pole aby go 

zobaczyć.  



Radny Jacek Sulikowski  prosił o rozważenie takiej sprawy aby w takich sprawach jak np. te 

o których teraz mówił nie pisać wniosków do Wójta czy Rady tylko zgłaszać je na 

posiedzeniach Sesji  i Komisji. 

Radny Jacek Sulikowski prosił także aby na najbliższej Sesji  przedstawić radnym nowego 

Sekretarza  Gminy. 

Wójt odpowiedział, że Pan Wiesław Księski był zatrudniony na stanowisku Gospodarki 

Gruntami a w tej chwili został  zatrudniony na stanowisku Sekretarza Gminy na 7/8 etatu i na 

1/8 etatu na stanowisku Zastępcy Wójta ze względu bezpieczeństwa, na wypadek dłuższej 

nieobecności Wójta.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze popiera wypowiedź radnego Sulikowskiego w sprawie 

zgłaszania wniosków w drobniejszych sprawach, na takiej zasadzie jak ostatnio zgłosił ścięcie 

skarpy . Pan Wójt sobie zapisał i wszystko zostało bardzo ładnie wykonane. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę  ul. Opolskiej  od  strony  Szydłowa w kierunku 

Komprachcic, zrobiła się tam rysa i droga się rozjeżdża, może tam się da coś zrobić, może 

droga jest jeszcze na gwarancji. 

Wójt odpowiedział, że droga nie jest już na gwarancji, w zeszłym tygodniu był  Dyrektor 

Dróg Powiatowych, taka sama sytuacja jest na drodze z Tułowic Małych na Lipno, tam w tym 

roku była łatana część asfaltu i są takie same pęknięcia. Pan Dyrektor był ściągnięty między 

innymi na zapadnięcie drogi na  górce jak się do Skarbiszowic podjeżdża, w tej chwili tam są 

posadowione znaki. Prosił wtedy Pana Dyrektora aby zobaczył też drogę z Szydłowa  w 

kierunku Komprachcic. Przejeżdżał tamtędy, widział to i zna temat. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że jak była uruchamiana droga powiatowa to była prośba 

aby ta drogę zrobić do 10 ton,  została jednak wykonana do 15 ton. Ta droga nie ma żadnego 

podłoża twardego i to wszystko się rozjeżdża. Przez  Skarbiszowice od strony Grodźca  jadą 

tą droga TIR-y i wszystko się rozjeżdża. Stwierdził, że jeżeli nie zostaną zmienione znaki  

dot. ciężkości pojazdów to za trzy lata nie będziemy mieli dróg. 

Zapytał czy można wystosować pismo aby zmienić znaki dot. ciężkości samochodów  

mogących jeździć po tych drogach. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że odgórnie obniżone są stawki za 1 

kwintal żyta  i w związku z tym stawki podatku  rolnego będą niższe. 

Wójt poinformował , że na terenie Gminy rusza transport  osobowy, z wiosek można będzie 

dojechać do Tułowic i do Niemodlina. Transport jest uruchamiany przez Pana 

Paradowskiego.  

Radny Roman Kopij poruszył  sprawę  zajmowania się  radnych sprawami zgłaszanymi do 

nich  przez mieszkańców gminy. Uważa, że radni powinni zajmować się tymi sprawami, 

które dotyczą spraw ogólnych  np. dróg,  drzew na drodze itp. bo radni są od tego aby działać 

dla dobra gminy. Radni jednak nie powinni zajmować się sprawami, które należą do 

zarządców  czy właścicieli terenów . Wtedy  osobę, która zgłasza problem trzeba 

poinformować, że ma prawo  żądać od właściciela czy zarządcy uregulowania tematu albo 

gdzie ma iść z tą sprawą. 

 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze jeśli jest sprawa, ze mieszkaniec ma jakiś problem, 

to ona może mu podpowiedzieć, tak jak mówi Pan Kopij, gdzie ma się z tym zgłosić, ale 

jeżeli jest sprawa, która się toczy np. od pięciu lat , wysłanych było kilka pism do zarządcy i 

dalej  nic nie jest zrobione i mieszkaniec już nie wie, co ma robić i prosi aby to poruszyć, 

zając się sprawą , bo nic nie jest zrobione  w poruszanej kwestii to uważa, ze w tym 

momencie, ze jako radna bierze to na siebie i porusza sprawę na Sesji czy  Komisji.  

Uważa, ze dużo lepiej jest jeżeli poruszy to radny niż będzie na Sesji kilkanaście osób, którzy 

przyjdą na Sesje i będą poruszać ten temat. 



Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że nie chodzi  tu o to, że Rada ma podjąć decyzję, zapytał 

tylko kiedy jest czas aby radny będąc mieszkańcem może jakiś problem do Wójta zgłosić, w 

tym  punkcie, czy osobiście przyjść do Wójta, czy wysłać list. 

Wójt Gminy poinformował, że w związku z tym, że były zapytania co robi Pan, który kupił 

były szpitalik i stary biurowiec porcelitu, spotkał się z Panem Gerberem- obecnym  

właścicielem tych nieruchomości, który zaprosił radnych do obejrzenia  tego co już zostało 

zrobione. Termin zostanie uzgodniony. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że radni są reprezentantami danej  społeczności w danych 

okręgach wyborczych. Ludzie radnym zgłaszają różne sprawy, mogą się na tym znać lub nie 

znać, tak samo radni, też na wszystkim nie muszą się znać. A zatem skoro ten człowiek się 

zgłasza i ma taki czy inny problem to niech radni napiszą to w formie pisma czy w formie 

notatki i przekażą, a w Gminie są odpowiednie służby. Nie trzeba robić tak aby człowiek  , 

który zgłasza problem w rozmowie czy na dyżurze , wyszedł niezadowolony, bo to źle o 

Radzie świadczy. Stwierdził, że popiera Panią Justynę Paszkowska i Pana Jacka 

Sulikowskiego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

          Protokołował    Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                Krzysztof Kirga                                                                                     

 

                                                                                            

 

    

 


