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

godz. 2020. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Frédéric Coppin, który po przywitaniu gości przekazał prowadzenie obrad  Przewodniczącej 

Komisji Społecznej. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska otworzyła 

obrady i stwierdziła ich prawomocność. Następnie przywitała wszystkich obecnych i odczytała listę 

zaproszonych gości w osobach, Pani Beata Miękoś, Pan Adam Ratuszny, Pan Tomasz Surma, Pan 

Tadeusz Cwynar i Pani Ewa Ziubrzycka – Bień oraz przedstawiła porządek obrad. 

Z uwagi na to że wszyscy Radni wcześniej otrzymali już porządek obrad, przewodnicząca 

poinformowała, że nie będzie odczytywała wszystkich punktów porządku, tylko od razu przejdzie 

do omawiania uchwał.  

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej rozpoczęła od  pkt. 12 i 13 porządku obrad czyli od 

projektu uchwały Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015r. 

zmieniającej uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze po 

czym poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Kierownika OPS, Panią Ewę Zubrzycką – Bień. 

 

Kierownik OPS poinformowała, że w uchwale, która została wprowadzona 1 października 2015r. w 

tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze w pkt. 8 omyłkowo wprowadzono zapis dochodu 2536,01 

zł, który teraz zmodyfikowano i zastąpiono kwotą 2536, 00 zł i dlatego też nastąpiła konieczność 

wprowadzenia tej zmiany w uchwale.  

Drugi projekt uchwały dotyczy wzrostu kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych 

zgodnie z  umową za usługi opiekuńcze na przyszły rok otrzymaną od Zarządu Województwa - 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, która mówi, że od 1 stycznia kwota usługi będzie wynosić 

17 zł a nie jak do tej pory wynosiła 16,50 zł. Dlatego też nastąpiła konieczność przeliczenia tabeli 

odpłatności i wprowadzenia nowych kwot. Powyższa umowa niebawem zostanie podpisana. Powód 

dla którego ta zmiana została wprowadzona, szerzej został wyjaśniony w uzasadnieniu do projektu 

uchwały. 

 

  

Następnie Przewodnicząca Pani Justyna Paszkowska przeszła do omówienia pkt. 5 porządku 

obrad a więc projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 po czym 

poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Pana Tadeusza Cwynara.  Jednocześnie prosiła o 

informację dotyczącą  sprawy Pana Wasilewskiego.  

 

Dyrektor ZGKiM rozpoczął od omówienia sprawy dotyczącej pana Wasilewskiego. Poinformował, 

że był w tej sprawie w Opolu i prawdopodobnie decyzja zostanie podjęta do końca tygodnia. 

Pracownicy nie chcieli bez konsultacji z panią Inspektor Nadzoru Budowlanego , która była na 

chorobowym, przekazać mu żadnych informacji. Decyzja zostanie przekazana  dopiero po powrocie 

Pani Inspektor do pracy. Wcześniej było zawiadomienie o przejęciu postępowania, po czym w dniu 

19 października pomiędzy godz. 1000 a 1100 pani Inspektor przyjechała do Tułowic, w celu 

przeprowadzenia wizji w terenie (fotografowano nieruchomość), bez obecności przedstawicieli 



ZGKiM. Najprawdopodobniej w tym tygodniu przyjdzie pismo do Wójta Gminy w  sprawie 

udzielenia  informacji kto jest właścicielem tej nieruchomości.  

Kolejną rzeczą jest uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy, który od trzech lat jest nieaktualny. Informacja ta była zgłaszana poprzedniemu Wójtowi, że 

plan ten skończył się w roku 2012. Co roku  taka informacja przedkładana była do Gminy, w celu 

dokonania aktualizacji, gdyż sprzedawało się mieszkania, zmieniał się metraż i wiele innych rzeczy, 

jednak nadal nic się nie robiło w tej sprawie. W końcu zapytano czy aby czasem nie zmieniła się 

ustawa, w tym zakresie. Jak się okazało nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dopiero obecny Wójt 

zwrócił uwagę na to, żeby wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

został w końcu zaktualizowany. Do tej pory nic się takiego nie działo, mieszkania były 

sprzedawane, zaś część pieniędzy ze sprzedaży które miały być przekazywane przez gminę do 

ZGKiM jako dotacja do utrzymania i na remont mieszkań komunalnych, nigdy nie wpłynęły. 

Oczywiście remonty te były przeprowadzane na tzw. zlecenia nie do dyspozycji Zarządzającego i 

według wskazań do remontu konkretnych mieszkań. Nowy program sporządzony został zgodnie z 

ustawą, punkt po punkcie tak aby Wojewoda Opolski nie miał do tego programu żadnych 

zastrzeżeń. Po spotkaniu z panem Wójtem pewne nowe rzeczy należało również umieścić w 

aktualizowanym programie, a mianowicie należało przekształcić część lokali komunalnych na 

lokale socjalne. Ponadto zaktualizowane zostały wszystkie dane dotyczące sprzedanych mieszkań 

komunalnych. Mieszkania komunalne które postanowiliśmy przekształcić na socjalne znajdują się 

przy ul. Sawickiej 16 (blaszak), Sawickiej 1, - lokal zajmowany obecnie przez pana Kamińskiego z 

Goszczowic, ul. Sawickiej 21 - lokal  opuszczony przez panią Szpineta, ul. 1 Maja 16 – dwa lokale, 

ul. Świerczewskiego 7 i na ul. Kościuszki 4 – mieszkanie po Państwach Cymbała. Jest to jedyny 

sposób aby wywiązać się z umowy jaką gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Gmina otrzymała finansowe wsparcie budowy 4 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 160 m2 

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Warunkiem otrzymania tego dofinansowania 

było utworzenie lokali socjalnych w liczbie i łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej 

liczbie i łącznej powierzchni użytkowej  lokali utworzonych z udziałem finansowego wsparcia. 

Jednym z warunków umowy jest złożenie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji 

oświadczenia, do Banku Gospodarstwa Krajowego, że lokale komunalne przeznaczone na lokale 

socjalne zostały przed ich przekształceniem opróżnione. 

Powstały plan naświetla nam sytuację zasobów mieszkalnych w podziale na wspólnoty i 

mieszkania własnościowe jakie posiadamy, ich stan techniczny i opis. Wszystkie budynki końcem 

roku zostały przez rzeczoznawcę ocenione pod względem technicznym jako dobre. W każdym 

budynku przeprowadzone zostały różnego rodzaju remonty (ocieplenia budynku, wymiany 

instalacji itp.) co w ocenie nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia mieszkańcom w nich 

zamieszkujących.  

Ważne miejsce w tym planie zajmuje tabela rozdział 2  ppkt 2 dotyczący planów remontów i 

modernizacji budynków gdzie wpisane są kwoty pochodzące zarówno z czynszów jak i dotacji z  

Gminy. Tabelę tą należy rozpatrywać razem  z tabelą w rozdziale 6, gdzie podano czynsze, inne 

wpływy  i dotacje z gminy. Pan Wójt podał ile rocznie dołoży do mieszkań i na jakie zadania. 

Kolejną rzeczą zawartą w planie są zasady polityki czynszowej (4 rozdział str. 6) gdzie ustawa o 

najmie lokali zobowiązuje właścicieli do ustalenia sposobu naliczania czynszów na poszczególne 

lokale (współczynnik zwiększenia , zmniejszenia czynszu  żeby zróżnicować położenie lokalu, 

kategorię budynku, kondygnację itp.) Najwyższe stawki ponoszą najemcy zajmujący  mieszkania  

na 1 i 2 piętrze budynku. Wysokość tego czynszu wyliczana jest na podstawie wzoru. Dla 

przykładu, najniższa stawka za czynsz na poddaszu budynku w Tułowicach Małych wynosi 1.01 zł 

za m2, zaś stawka na 1 piętrze na blokach to 3,00 zł z groszami za m2. Stawki te są wyliczane 

zgodnie z tym czego wymaga od nas Nadzór Wojewody.  Na końcu planu zawarta jest informacja 

że gmina powinna utrzymać zasób mieszkań komunalnych na poziomie  25 lokali mieszkalnych i 

24 lokali socjalnych. Nie możemy się wszystkiego wyzbyć. Jeśli chodzi o lokale socjalne to różnią  



się one od lokali komunalnych jedynie niższym czynszem. Ponadto w planie znajduje się wykaz 

budynków i lokali nie podlegających sprzedaży (straszny dwór).  

Pan Wójt podziękował za wystąpienie i poinformował, że otrzymał zapytanie od  kontrolerów  RIO 

obecnie kontrolujących Urząd dlaczego Gmina nie posiada tego programu. Były Wójt odpowiadał 

obecnie przed kontrolującymi za to dlaczego tego planu nie było przez te kilka lat, natomiast jak 

powiedział obecny Pan Wójt obiecał, że podczas kontroli postara się ten plan stworzyć. Plan ten w 

perspektywie czasu będzie jeszcze z pewnością dopracowywany. Pan Wójt jeszcze raz wrócił do 

sprawy związanej z dofinansowaniem budynku czterorodzinnego przez BGK i warunków jakie 

należało spełnić po otrzymaniu dofinansowania. Po skonsultowaniu się z pracownikiem 

odpowiedzialnym za rozliczenie projektu, dowiedział się, że dodatkowym warunkiem jest to, że 

utworzone z lokali komunalnych mieszkania socjalne muszą zostać opróżnione przed ich 

przekształceniem. Nie  może to być zrobione z dnia na dzień. Ponadto metraż i ilość tych mieszkań 

musi być równa ilości i powierzchni mieszkań powstałych z udziałem BGK. W przeciwnym razie 

kwota dofinansowania 145 000 zł musiałaby zostać zwrócona. Na rozliczenie mamy pół roku. 

Dlatego też ważne jest aby ta uchwała została podjęta w tym właśnie zapisie. Wójt potwierdził 

również, że zgodnie z zapisem w programie kilkanaście procent  ze sprzedaży mieszkań będzie 

przekazywana na remonty i utrzymanie w jak najlepszym stanie mieszkań będącym w gminnym 

zasobie. Przykładem tego, że jest to konieczne jest sytuacja jaka miała miejsce w sobotę w jednym 

z  dwóch mieszkań komunalnych, w budynku wspólnoty przy ul. Pocztowej 5. W jednym z tych 

mieszkań doszło do zaczadzenia. Świadkiem tego zdarzenia był tu obecny Pan Arkadiusz Drążek. 

Jak mówił Wójt stare zasoby mieszkaniowe przekazała dla gminy kopalnia, wcześniej GS przekazał 

budynek przy Tułowiczance, gdzie wcześniej od kilkunastu lat nic tam nie było robione. Budynek 

został przekazany w złym stanie. Na terenie gminy jest wiele takich budynków, chociażby przy ul. 

Kościuszki w budynku Pana Gałczyńskiego, w którym co prawda wymienione zostały okna, drzwi 

natomiast klatka schodowa co może potwierdzić Pani Małgorzata Pasierbek, która była tam z 

komisją daje wiele do życzenia.  

Pan Suchodolski już w popoprzedniej kadencji zwracał uwagę na odnowienie elewacji budynków 

komunalnych zwłaszcza przy głównej drodze. Jak powiedział Pan Wójt nie musi nikogo 

przekonywać do tego aby w miarę możliwości odnawiać elewacje tych budynków. 

 

Następnie głos zabrał Pan Suchodolski który zwrócił uwagę aby przy ocenie stanu technicznego 

w zasobach komunalnych oprócz przedstawicieli ZGKiM brali również udział przedstawiciele 

komisji Gospodarczo – Budżetowej i Społecznej. Sprawa budynków komunalnych jak powiedział 

jest tematem drażliwym dla wszystkich mieszkańców dlatego też wskazany byłby udział szerszego 

grona osób. 

Kolejną sprawą jest plan remontów i inwentaryzacji budynków, w którym wymienione są roboty 

dekarskie, kanalizacyjne, instalacyjne, murarskie, budowalne ale nie ma tam mowy o wymianie 

elewacji na budynkach. Zwrócił więc uwagę o umieszczeniu  takiego zapisu.  
 

Radny Roman Kopij stwierdził, że roboty dotyczące wymiany elewacji mieszczą się pod robotami 

budowlanymi. 

 

W odpowiedzi  głos zabrał Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar który poinformował, że w planie 

został opisany stan budynków w których znajdują się mieszkania komunalne. Jeśli chodzi o 

elewacje gminne to nie ma problemu ale sytuacja się komplikuje w sytuacji gdy w danym budynku 

jest wspólnota. Wtedy w przypadku jakichkolwiek remontów koszty dzielone są po równo na 

wszystkich współwłaścicieli (remont metra kwadratowego tynku , dachu czy płotu). Przytoczył 

przykład mieszkańców wspólnoty którzy zwrócili z prośbą o wymianę dachu, nie biorąc pod uwagę 

faktu że będąc współwłaścicielami muszą również ponosić koszty tego remontu. Podobna sytuacja 

miała miejsce w przypadku odnowienia elewacji w budynku w którym znajduje się Bank 



Spółdzielczy. Zorganizowano zebranie z udziałem Gminy i współwłaścicieli tego budynku na 

którym podjęto decyzję o wymianie elewacji. Każdy z mieszkańców wpłacił swoją część na remont 

po czym zadanie zostało zrealizowane. Kupując mieszkanie na własność należy liczyć się z 

kosztami jakie w przyszłości będzie należało nam w związku z tym lokalem ponosić. Na zebraniach 

wspólnoty trzeba ustalać co zamierza się zrobić i z jakich pieniędzy. 

 

Następnie głos zabrał radny pan Jan Bojkowski, który pytał pana Wójta czy w związku z 

wprowadzoną bonifikatą na sprzedaż mieszkań widać już jakieś zainteresowanie kupnem lokali. 
Przewodnicząca komisji Społecznej pani Justyna Paszkowska odpowiedziała, że odpowiedzi na to 

pytanie pan Wójt udzieli na koniec posiedzenia komisji. 

 

Radny Roman Kopij pytał również o budynek na ul. Sawickiej tzw. straszny dwór, w którym 

mieszkania nadawałby się na lokale socjalne. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że budynek ten jest ocieplony, zrobiona jest elewacja, jedynie 

jedna ściana wymaga poprawy w miejscu gdzie dawniej znajdował się magazyn. W momencie 

kiedy tylko znajdą się pieniądze w gminie zostanie to zrobione. 

 

Z uwagi na brak pytań Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do omówienia kolejnego 

punktu porządku obrad, czyli pkt. 6,7,8,9,10 i 11 projektów uchwały w sprawie wysokości 

stawek podatku. 

Głos w tej sprawie zabrała Pani Beata Miękoś Kierownik referatu podatkowego Urzędu Gminy w 

Tułowicach, która rozpoczęła od omówienia pkt. 6 uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada 

Gminy określa stawki podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą 

być wyższe od stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. W tym roku po raz 

pierwszy stawki te nieznacznie się obniżyły. W związku z tym Pan Wójt w przedkładanym 

projekcie pozostawił stawki na niezmienionym  poziomie. Oprócz stawek od budynków w ich 

części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej oraz stawek podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotów kwalifikowalnych materiałem siewnym. Wynika to z faktu przekroczenia w tych 

przedmiotach opodatkowania maksymalnej stawki. W związku z tym musieliśmy obniżyć. Ten 

kwalifikowalny materiał siewny, takie budynki nie występują na terenie naszej gminy, aczkolwiek 

takie zmiany porządkowe muszą nastąpić. Ponadto w ustawie z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw krótko mówiąc nastąpiła wielka 

rewolucja podatkowa. Zmieniły się zapisy w podatku od nieruchomości, podatku transportowym, 

podatku rolnym, leśnym. Tą ustawą dokonano zamiany nazwy przedmiotu opodatkowania. Były 

grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne , takowe nie 

występowały na terenie naszej gminy i tą nazwę zmieniono na grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych. W związku z tym to też trzeba było ująć w naszej uchwale w sprawie stawek. Ponadto 

dnia 9 października 2015r. wprowadzono ustawę o rewitalizacji. Jest to nowość dlatego najpierw 

musiałaby być podjęta przez Radę Gminy uchwała porządkująca zasady. Aczkolwiek po rozmowie 

z panem Adamem Ratusznym mamy potwierdzenie, że nie przystąpimy do tego projektu gdyż 

rewitalizacja dotyczy wyłącznie dużych miast. Z uwagi na to, że wystąpił nowy przedmiot 

opodatkowania więc mimo tego, że u nas nie występuje musieliśmy go ująć w uchwale w sprawie 

stawek podatku od nieruchomości. W związku z tym, że nie występują przyjęliśmy maksymalną 

stawkę. Dlatego też wobec powyższego uważamy że podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 



Radny Roman Suchodolski pytał jakie są podatki w sąsiednich gminach. 

Pani Beata Miękoś poinformowała, że dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej maksymalna stawka ogłoszona przez Ministra Finansów na 2016r. – wynosi 0,89 zł. 

Gmina Niemodlin ma uchwaloną stawkę 0,85 zł, gmina Łambinowice 0,89 zł, gmina Dąbrowa 

Niemodlińska 0.85 zł, gmina Korfantów, maksymalną, 0,89 zł. Nasza proponowana stawka to 0,87 

zł.  

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi i płynącymi które i tak u nas nie występują , we 

wszystkich gminach jak i u nas została przyjęta maksymalna stawka.  

 

Grunty pozostałe – maksymalna stawka ogłoszona przez Ministra Finansów to 0,47 zł za m2. 

Niemodlin - 0,37 zł, Łambinowice 0,33 zł, Dąbrowa 0,28 zł, Korfantów 0,37 zł, Tułowice 0,41 zł, 

Komprachcice  0,34 zł. W tym przedmiocie opodatkowania mamy najwyższą stawkę.  

 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, wszyscy dają ta maksymalną stawkę 

opodatkowania czyli 3,00 zł za m2. 

 

Budynki mieszkalne – maksymalna stawka to 0,75 zł za m2 powierzchni użytkowej budynku, 

Gmina Niemodlin 0,75 zł, Łambinowice 0,55 zł, Dąbrowa Niemodlińska 0,72 zł, Korfantów 0,75 

zł, Tułowice 0,70 zł, Komprachcice 0,74 zł. 

 

Budynki związane z prowadzenie działalności gospodarczej – maksymalna stawka to 22,86 zł za 

m2 powierzchni użytkowej. Gmina Niemodlin 21,13 zł, Łambinowice 21 zł, Dąbrowa 19,86 zł 

Korfantów 21,10 zł, Gmina Tułowice 21,10 zł i Komprachcice 21,48 zł. 

 

Dąbrowa ma bardzo niskie stawki. Pani Beata Miękoś rozmawiała z panią Skarbnik z Dąbrowy 

która poinformowała, że stawki w Dąbrowie od kilku lat nie były podwyższane, w związku z tym, 

że sprawa ta została przegapiona nie mogą teraz tych stawek nadgonić. Stawki ustalone w 

Tułowicach są takie samy jakie były w zeszłym roku. 

 

Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - wszystkie 

gminy mają stawkę maksymalną gdyż takowe przedmioty opodatkowania nie występują. 

 

Budynki związane  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - wszystkie gminy miały większe stawki 

i wszystkie zmniejszyły je do maksymalnej 4,65 zł. 

 

Budynki pozostałe – maksymalna stawka 7,68 zł, Gmina Niemodlin 5,80 zł, Gmina Łambinowice 

5,50 zł, Dąbrowa 4,50 zł, Korfantów ma dwie stawki 5,28 zł i  7,68 zł pod garaże, Tułowice 6,10 zł, 

Gmina Komprachcice ma też dwie stawki 7,68 zł i pod budynkami gospodarczymi 4,05 zł. 

 

Budowle na poziomie 2% czyli maksymalnie. 

Stawka za kwintal żyta i metr 3 drewna tak samo wszyscy przyjmują stawkę maksymalną. Za 

kwintal żyta  stawka została obniżona w stosunku do ubiegłego roku.  

 

Następnie Kierownik referatu podatkowego przeszła do omówienia pkt 7, czyli podjęcia uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki te 

podlegają ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i podobnie jak w  podatku od nieruchomości 

Rada Gminy wprowadza stawki od środków transportowych z tym, że też nie mogą przekroczyć 

maksymalnych stawek które są ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, w tym samym 

obwieszczeniu co stawki podatku od nieruchomości. W przedkładanym projekcie uchwały Pan 

Wójt również pozostawił stawki na niezmienionym poziomie, stawki te nie były również zmieniane 



na 2014r. Stawki od środków transportowych w roku 2014, 2015 i 2016  są na takim samym 

poziomie. W ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzono zmianę polegająca na tym, że dokonano zamiany nazwy przedmiotu opodatkowania 

z autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, było mniejsze niż 30 miejsc w pkt. a w pkt. 

b równej lub wyższej niż 30 miejsc, a teraz zmieniono na stawkę od autobusu w zależności od 

liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, ale mniejszej niż 22 miejsca i równej lub 

większej niż 22 miejsca. W związku z tym też zaszły zmiany kosmetyczne dostosowujące zapis tej 

uchwały do obowiązujących przepisów. Roczny dochód od środków transportowych to czterdzieści 

parę tysięcy złotych. Zmienia się to w ciągu roku, w sytuacji gdy ktoś się wyprowadza to ten środek 

transportowy idzie za nim i przechodzi do innej gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej zaproponowała aby przejść do pkt. 8 porządku obrad czyli 

do uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej oraz zasad 

ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej. 

 

Kierownik referatu podatkowego, poinformowała, że od 2016r. w związku ze zmianą ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw w 2016r. istnieje fakultatywność 

wprowadzenia opłaty targowej. Mieliśmy uchwałę w sprawie opłaty targowej jednak nie posiadała 

ona zapisu , że Rada Gminy wprowadza opłatę targową.  W związku  z tym musiał zostać 

wprowadzony ten zapis do tej uchwały, i cała zmiana polega jedynie na tym, gdyż stawki pozostały 

niezmienione na niezmienionym poziomie od 2011 roku. Inkasentem jest ZGKiM w Tułowicach. 

Wynagrodzenie za inkaso określono na 50% zainkasowanej kwoty, czyli jak ZGKiM pobierze 

opłatę skarbową to 50% z tej opłaty wraca do ZGKiM. 

 

Radny Krzysztof Ptak pytał o możliwość że określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej 

za sprzedaż za samochód, przyczepy, stragany. Czy to wynika z ustawy to sformułowanie? 

Jak wyjaśniła pani kierownik, zapis ten nie wynika z ustawy, każda gmina sama ustala sobie 

zasady. 

Pan Ptak przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie sprzedawców  spoza gminy Tułowice którzy 

wystawiają swoje produkty na targowisku eliminując naszych lokalnych sprzedawców. Czy w 

takim przypadku opłata dla handlujących spoza gminy nie mogłaby być wyższa od pozostałych? 

Osoby z poza gminy eliminują naszych lokalnych producentów, osoby które przez 12 miesięcy w 

roku przebywają na terenie naszej gminy, płacą podatki itp. Pomyśleć należy nad opcją obrony 

naszych lokalnych sprzedawców. 

 

Jak wyjaśniła pani kierownik  nie ma możliwości ograniczenia sprzedaży jedynie mieszkańcom 

gminy, gdyż opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek 

organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnych, więc nie ma możliwości ograniczyć 

tylko sprzedaży dla ludzi spoza gminy. Nie ma możliwości inkasowania wyższych opłat od osób 

spoza gmina gdyż byłaby to dyskryminacja. Można jedynie jak powiedziała pani Kierownik ustalić 

maksymalne opłaty stawki targowej. 

 

Zdanie na ten temat wypowiedział również radny Krzysztof Kiraga, który stwierdził, że handlujący 

który otrzymał zezwolenie na handel ma prawo sprzedawać swoje produkty na terenie całego 

kraju, nie ma możliwości, że jedna gmina zablokuje. Mając działalność handlową można 

sprzedawać swoje produkty zarówno w Gminie Niemodlin, Tułowice czy gdziekolwiek indziej. 

Jeżeli są punkty do tego wyznaczone nikt nie może nam tego zabronić. Można jedynie postawić 

znak zakazu handlu ale wtedy ucierpią również nasi lokalni sprzedawcy. 

 

Jak poinformowała pani Kierownik , maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 758,47 zł. 



 

Przewodnicząca Komisji Społecznej zwróciła uwagę na sytuację, gdzie do gminy przyjeżdża osoba 

handlująca odzieżą.  Nasi lokalni producenci nie handlują tego typu produktami. Więc jeśli 

zabronimy tego typu handlu pozbawimy mieszkańców dostępu do wielu produktów, na które jest 

zapotrzebowanie. Nie możemy porównywać wysokości opłat targowych do opłat jakie są 

pobieranie w miejscowościach nadmorskich do których przyjeżdża duża ilość turystów o czym 

wspomniał wcześniej Radny Krzysztof Ptak. Jeśli ustalimy opłatę targową na poziomie 300 lub 

400 złotych może dojść do sytuacji , że osoby handlujące swoimi produktami nie zechcą 

przyjeżdżać do naszej gminy. Dlatego też należy patrzeć pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno 

mieszkańców jak i handlujących.  

 

Pan Krzysztof Ptak zwrócił uwagę aby zastanowić się nad tym w jaki sposób bronić naszych 

lokalnych przedsiębiorców. Mamy Radcę prawnego który powinien pomóc nam w rozwiązaniu 

tego problemu. 

 

Pani Beata Miękoś po raz kolejny zwróciła uwagę na to że nie można różnicować stawek pomiędzy 

lokalnymi a zewnętrznymi przedsiębiorcami. 

 

Jak powiedział, radny Kopij można zobaczyć przykład Wenecji która zamknęła się na siebie i 

dzięki temu dobrze sobie radzi. 

 

Pan radny Józef Sukiennik pytał jak wygląda sytuacja z opłatą targową w innych gminach, gdzie 

u nas jest 25 zł i od kiedy ta stawka obowiązuje? 

 

Kierownik referatu podatkowego poinformowała, że nie dowiadywała się o wysokość tej stawki w 

innych gminach, natomiast stawka tej opłaty obowiązuje od 2011 roku. Opłata 25 zł za sprzedaż z 

samochodu z przyczepy i straganu, 10 zł z ciągnika rolniczego lub wozu konnego i 5 zł z kosza, 

skrzynki, wiadra i pozostałych. 

 

Pan Józef Sukiennik wspomniał o zdarzeniu jakie miało ostatnio miejsce. Kupując wraz z 

małżonką u jednego z handlujących z Brzegu tekstylia, dowiedział się że dzięki zakupowi jaki 

zrobili, osoba ta będzie miała chociaż na opłatę którą musi w związku z handlem ponieść. Jeśli 

zabronimy tego typu handlu starsi ludzie, emeryci itp. będą musieli po wiele rzeczy jeździć do 

Niemodlina. Na targowisku nie ma zapewnionej toalety, umywalki ani zadaszenia dlatego też 

niezrozumiałym jest ze musi płacić 25 zł niejednokrotnie nic na tym nie zarabiając. Dlatego też 

proponuję aby nie odstraszać tych ludzi. 

 

Pani Beata Miękoś poinformowała, że właśnie z uwagi na warunki jakie oferujemy handlującym 

opłata targowa jest tak niska, dalece odbiegające od maksymalnych stawek ze względu na brak 

prawdziwego targowiska i warunków jakie powinno ono spełniać. 

 

Następnie głos w tej sprawie zajął pan Roman Kopij, który stwierdził, że gmina inwestuje w drogi,  

parkingi a ktoś z handlujących przyjedzie raz na pól roku zapłaci kwotę 25 zł i będzie jeździł po 

naszych drogach i je niszczył. Nie widzi on powodu dla którego mamy się litować nad 

handlującymi. W odpowiedzi na zarzuty Pana radnego głos zabrała Przewodnicząca Komisji 

Społecznej pani Justyna Paszkowska, która stwierdziła, że przysłuchując się wypowiedziom 

poprzedników w sprawie opłat targowych ma wrażenie że swoimi wypowiedziami cofamy się do  

XIX wieku. Wygląda na to, że należałoby zamknąć na początku gminy szlaban i nie wpuszczać 

osób chcących handlować na naszym targowisku. My chcąc dostać się do innych miejscowości 

również korzystamy z dróg, stwierdziła. Ponadto osoby które tu przyjadą także zostawią swoje 



pieniądze w naszych sklepach. Radny Arkadiusz Drążek zaproponował aby stworzyć w gminie plac 

na którym można by było utworzyć takie targowisko. Pani Beata Miękoś poinformowała że takie 

miejsce było dawniej stworzone ale nikt nie chciał z niego korzystać. Następnie głos zabrał radny 

Krzysztof Ptak który z uwagi na zaistniałą burzliwą dyskusję, której jak powiedział był inicjatorem, 

zaproponował aby zastanowić się nad tym w jaki sposób  zatrzymać handlowców z poza gminy, 

którzy płacą opłatę w wysokości 25 zł a jednocześnie w jaki sposób zapobiec zdarzeniu 

niezniszczenia handlowców z naszej gminy handlujących u nas przez cały rok. 

  

Jak powiedział Wice przewodniczący Jacek Sulikowski głównym problemem jest sama lokalizacja 

targowiska które znajduje się nieopodal dużego sklepu i okolicznych kiosków, co powoduje 

większą konkurencję.  

Radny Krzysztof Ptak podał za przykład sprzedawcę który podaje się za rolnika w związku z czym 

zwolniony jest z wszelkich opłat targowych a sprzedaje pomarańcze twierdząc że to jest jego 

produkt. Taki sam przykład podała radna pani Żytkiewicz, która potwierdziła, że w kiosku w 

którym dawniej prowadziła swoją działalność sprzedaje rolnik, który oprócz swoich produktów 

można tam kupić imbir. Przewodnicząca Komisji Społecznej spytała czy Rada może w jakiś sposób 

wpłynąć na tych ludzi którzy prowadzą nieuczciwy handel.  

W tej sprawie głos zabrał radca prawny Pan Tomasz Surma,  który stwierdził, że jeżeli rolnik 

sprzedaje pomarańcze, cytrusy i mówi że to jest jego produkt narusza przepisy dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej. Więc musi się zastanowić nad tym czy jest przedsiębiorcą 

bo wygląda na to że jest to działalność gospodarcza. Możemy zawiadomić o takiej sytuacji Urząd 

Skarbowy. Pani Beata Miękoś potwierdziła że co jakiś czas przeprowadzane są takie kontrole przez 

Urząd Skarbowy i wyłapywane są osoby. Radny Krzysztof Ptak ponownie powtórzył, że cała ta 

dyskusja ma na celu tylko to aby w przyszłym roku jak podejmowana będzie Uchwała o opłacie 

targowej należy zastanowić się w jaki sposób chronić naszych lokalnych sprzedawców przed 

sprzedawcami przyjezdnymi jedynie w okresie letnim tak aby nie zniszczyć naszych lokalnych 

producentów. 

Radca prawny zaproponował aby ustalić wysokie opłaty targowe i opuścić to niewdzięczne miejsce. 

Pani skarbnik poinformowała, że takie miejsce było już stworzone, ale nikt nie chciał tam targować. 

Następnie głos zabrała pani Justyna Paszkowska, która stwierdziła że nie dziwi się żadnemu z 

mieszkańców Tułowic który pójdzie na targ po tańsze produkty aniżeli będzie kupował droższe w 

sklepie czy super markecie. Jak stwierdził radny Ptak przyjezdny handlarz zapłaci całodzienną 

opłatę targową w wysokości 25 zł, natomiast lokalny przedsiębiorca, który sprzeda swój produkt po 

wyższej cenie ponosi comiesięczne opłatę za czynsz.  

Radca prawny stwierdził, że nie ma takiej możliwości aby opłaty targowe dla mieszkańców były 

niższe niż dla osób handlujących z poza gminy. Jak stwierdziła pani Kierownik referatu 

podatkowego, osoba sprzedająca swoje  produkty przez 10 dni, zostawi w kasie Urzędu kwotę 250 

zł, co nie jest wcale małą kwotą. Zliczając to razem przez 12 miesięcy w roku to kwota ta jest 

porównywalna z podatkiem od nieruchomości. Jak poinformowała Pani skarbnik roczny dochód z 

opłaty targowej w gminie Tułowice wynosi 13.000 zł z czego połowa idzie do ZGKiM. Inne gminy 

na tej opłacie robią majątek rzędu 300 000 zł. 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że na pewno Rada będzie się zastanawiać nad 

tym w jaki sposób pomóc naszym lokalnym przedsiębiorcom, a tymczasem zaproponowała 

przejście do pkt. 9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do 

deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.  

 

Pani kierownik referatu podatkowego poprosiła o przedstawienie trzech uchwał jednocześnie 

(pkt.9, 10 i 11 porządku obrad) 



Rada Gminy w drodze  uchwały określa wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek 

rolny i podatek leśny. W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawie 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zmieniono zapisy w ustawie podatku od 

nieruchomości, rolnym i leśnym. W związku z tym musieliśmy dostosować wzory formularzy do 

obowiązujących przepisów. Poza tym są nowe zapisy w zwolnieniach ustawowych i te dane trzeba 

było zawrzeć w nowych wzorach deklaracji i informacji oraz załącznikach do tych deklaracji i 

informacji. Nowe wzory wchodzą od dnia 1 stycznia 2016r. 

Radny Jan Bojkowski zapytał czy wszyscy mieszkańcy będą musieli składać nowe deklaracje? 

Jak poinformowała  Kierownik referatu podatkowego, wszyscy podatnicy którzy mają złożone 

deklaracje nie będą musieli ich składać ponownie, jedynie osoby które będą składały deklaracje od 

stycznia 2016r. będą składały je na nowych formularzach. 

Radny Roman Suchodolski zapytał, czy taką deklarację będzie składał rolnik na podatek rolny a 

na las podatek leśny. 

Deklaracje osoby prawne składają co roku ale informacje osoby fizyczne składają tylko w 

przypadku zmian. Jeżeli nastąpiła jakaś zmiana danych mająca wpływ na wysokość zobowiązania 

podatkowego (jeżeli coś ktoś dokupi, sprzeda czy też zmieni się klasyfikacja gruntów). 

 

Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Społecznej, która poinformowała o przejściu do 

pod rozdziału listy różne i rozpoczęciu od pkt. 14 -  SANMED list do Rady Gminy Tułowice z 

dnia 6 listopada 2015r. List ten przedstawił Wice-przewodniczący Rady Gminy Tułowice Jacek 

Sulikowski. Radny odczytał treść listu w którym NZOZ SANMED zwraca się z prośbą o 

wydzielenie geodezyjne takie jak dla sprzedanych mieszkań znajdujących się na terenie wyżej w/w 

nieruchomości w części niezabudowanej działki nr 497/3 Ośrodek Zdrowia i przeznaczenie tej 

części działki na sprzedaż na cel  usług z zakresu ochrony zdrowia. Doktor Murawski jest 

zainteresowany kupnem tej niezabudowanej części działki na której planuje rozbudowę Ośrodka 

Zdrowia będącego własnością Gminy Tułowice z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych 

funkcji usługowych o których była już mowa w piśmie przesłanym do Rady Gminy dnia 15 

czerwca 2015r. Dodatkowo jesienią 2015 roku Ministerstwo Zdrowia zaproponowało w formie 

programu pilotażowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej stworzenie dziennych 

domów opieki medycznej. Po dwuletnim okresie pilotażowym finansowanie funkcjonowania 

takiego domu zostaje  przekazane do NFZ. Program polega na udzielaniu pomocy osobom 

niesamodzielnym, starszym tak aby te osoby mogły nadal żyć i funkcjonować w swoim 

środowisku, korzystając z intensyfikowanej opieki medycznej. Taka forma opieki nad seniorami 

miałaby zmniejszyć ilość hospitalizacji i  powikłań wewnątrz szpitalnych przy wzmożonej opiece 

medycznej w miejscu zamieszkania. Tułowice położone w odległości 30 km od najbliższych  

szpitali w Opolu i Nysie  są idealnym miejscem do stworzenia takiej opieki medycznej. Po 

odczytaniu pisma Wice przewodniczący oddał głos w tej sprawie Wójtowi Gminy. 

 

Pan Wójt przedstawił radnym mapę z naniesionym budynkiem Ośrodka Zdrowia. Wskazał miejsce 

działki nr 497/3 której kupnem zainteresowany jest doktor Murawski. Problem ze sprzedażą jest 

taki , że Gmina sprzedając mieszkania w tym budynku nie wydzieliła działek, w związku z czym 

państwo którzy kupili te mieszkania stali się współwłaścicielami tej nieruchomości. Gmina  ma 

54,6 udziału, pozostali państwo po 23,3  i 22. To są dane z rejestru gruntów. Radni na podstawie 

przedstawionej mapy analizowali i zapoznawali się z dokumentem. 

Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrała radny Krzysztof Ptak, który powiedział że nie powinno 

blokować się takiej inicjatywy, skoro doktor chce inwestować w ten teren to nie powinniśmy mu 

tego utrudniać. 

Pan Wójt odpowiedział, że patrząc jakie osoby zamieszkują budynek Ośrodka Zdrowia to jest 

przekonany że co najmniej jedna z nich nie wyraziłaby zgody na sprzedaż tej nieruchomości dla 

pana Doktora. Pan Wójt mówił, że kilkakrotnie doktor Murawski próbował od Gminy odkupić 



Ośrodek Zdrowia, praktycznie co cztery lata na początku  nowej kadencji rady gminy ten temat się 

pojawiał. W między czasie dowiedzieliśmy się, że SANMED stał się spółką z główną siedzibą w 

Łambinowicach na ul. Dworcowej.  

Następnie głos zabrał radny Józef Sukiennik, który nawiązał do listu, w którym pan doktor 

napisał że zamierza poszerzyć ofertę zdrowotną o którą Rada od dłuższego czasu zabiega. 

Niejednokrotnie próbował odkupić od gminy Ośrodek Zdrowia bezskutecznie, dlatego też patrząc 

na cel jaki zamierza zrealizować warto było by się na to zgodzić. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca komisji Społecznej, która zwróciła uwagę że problemem 

nie jest to, że nie chcemy sprzedać tej nieruchomości tylko to, że nieruchomość ta nie jest 

podzielona. Pan doktor wnioskując o kupno tej nieruchomości nie wie że działka ta nie jest 

podzielona. 

Głos zabrał Pan Roman Kopij który zwrócił uwagę na to, że wszyscy współwłaściciele mają swoje 

udziały, które tak naprawdę są wirtualne. Dlatego też można tak wydzielić tą nieruchomość aby 

pozwoliła gminie  na sprzedaż swojego udziału. 

Głos zabrała radcy prawny który zwrócił uwagę, że majątkiem gminnym zarządza tylko i wyłącznie 

Wójt i on decyduje w tym zakresie. Rada Gminy może wyrazić jedynie swoją opinię. Jeżeli ktoś 

chce coś kupić, sprzedać czy wydzierżawić zwraca się tylko i wyłącznie do Wójta. 

Jeżeli ktoś chce kupić udział to lepiej mu sprzedać udział, bo na wydzielenie działki trzeba będzie 

uzyskać zgodę udziałowców gdyż związane jest to kosztami geodety na co mogą się nie zgodzić 

udziałowcy albo będą blokować sprzedaż i trzeba będzie to załatwić przez sąd do tego dochodzi 

jeszcze robota prawna. Dlatego też będziemy jedynie ponosić kolejne koszty. 

Następnie głos zabrał radny Sukiennik, który powiedział, że z tego co zrozumiał na tym terenie 

mieszkają udziałowcy i ma wiedzę że jest taki przepis mówiący o tym, że gdy ktoś poszerza lub 

dobudowuje ganek do swojego budynku musi otrzymać na to zgodę sąsiada. Czy taki przepis 

nadal istnieje? 

Jak powiedział radca w tym przypadku jest trochę inaczej gdyż oni są współwłaścicielami i bez ich 

zgody nie można nic zrobić. 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, jaką decyzję jako zarządca  ma 

zamiar podjąć w tej sprawie? 

Pan Wójt poinformował, że informację w tym temacie otrzymał przed chwilą od pana 

Przewodniczącego, gdyż jak wiadomo pisma te kierowane są do Rady Gminy. Program opieki 

senioralnej jak powiedział jest tematem na który można dostać duże pieniądze. Podobny projekt 

planuje zrealizować w Szydłowie Pan Rurynkiewicz w dawnej szkole. Jeden z radnych zwrócił mi 

uwagę na to, że może zajść taka sytuacja, że sprzedamy Ośrodek Zdrowia a pan doktor się stąd się 

przeniesie gdyż umowa na wynajem budynku do końca przyszłego roku. To dlaczego w 

Tułowicach nie chcemy sprzedać Ośrodka słyszałem już nawet w Łambinowicach. Pamiętam 

sytuację kiedy przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Pan Jakubczyk i po wybudowano okazało 

się że nie ma tej sławetnej tablicy. Tablica wróciła. Ludzie którzy stawiali ten budynek oddali 

kawał swojego zdrowia, czasu poświecili dlatego temat ten jest bardzo drażliwy. W Łambinowicach 

Celpa sprzedała doktorowi kawałek nieruchomości na którym jeszcze zarobiła, w Jasienicy 

budynek kupił od zakonnic. 

Radny Krzysztof Ptak ponowił swoje pytanie, czy Wójt jako zarządca byłby zainteresowany tym 

aby zezwolić na oddanie tej nieruchomości człowiekowi który chce zrobić coś lepszego nic 

obecnie? 

Przewodnicząca Komisji Społecznej zwróciła uwagę na to, że fajnie się sprzedaje takie małe 

kawałki nieruchomości  bo są z tego jakieś pieniądze, ale sprzedając tą nieruchomość doktorowi, 

która stanie się jego własnością w przypadku gdy doktor  się z stąd wyniesie, przyjdzie ktoś nowy 

będzie chciał coś zrobić i w tym momencie będziemy zablokowani. 

Radni proponowali aby w momencie sprzedaży ustalić jakieś warunki. 

Radca prawny poinformował, że nie można przy sprzedaży stawiać takich warunków 



Przewodnicząca pani Justyna Paszkowska zaproponowała aby do 30 listopada każda komisja się 

zastanowiła i wyraziłaś woje stanowisko w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Kiraga  nawiązał do spotkania z panem Gerberem, który mówił o tym, że 

kupując szpitalik sprzedający postawił mu 4 warunki, jeden z nich to zakaz zmiany charakteru 

budynku. Nie wie czy takie możliwości prawne ma Urząd w takiej sytuacji. 

 

Radny Roman Kopij przytoczył przykład Łambinowic gdzie pan Murawski kupił część Ośrodka 

inna pani kupiła pozostałą jego część, w ośrodku jest znacznie lepiej, ludzie są zadowoleni gdyż 

otworzono tam przychodnię stomatologiczną na wysokim poziome która przyjmuje pacjentów do 

późnych godzin wieczornych. Mieszkańcy nie bali się sprzedać tego budynku. 

 

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Ptak który stwierdził, że za parę lat i tak nie unikniemy 

prywatyzacji jeśli chodzi o służbę zdrowia. Obecnie budynek ten wymaga remontu. Mamy jednego 

lekarza i nie widzę powodu dla którego miałby inwestować w coś co nie jest jego własnością. 

Myślę, że mieszkańcy tak naprawdę nic na tym nie stracą. Z czasem jeżeli nie będziemy 

inwestować w ten budynek to on po prostu się rozsypie. Jeżeli powstanie w tym budynku dom 

dziennego pobytu to będzie to przychodnia z prawdziwego zdarzenia. 

  

Wice przewodniczący Rady Gminy pan Jacek Sulikowski stwierdził że budynek ośrodka zdrowia 

nie tak dawno był remontowany więc tak szybko nie ulegnie zniszczeniu. Ponadto od dłuższego 

czasu planowaliśmy stworzyć na terenie gminy dom dziennego pobytu, ustalaliśmy miejsca w 

których mógłby powstać. Dlatego też musimy się zastanowić w którym kierunku powinniśmy 

pójść. 

Drugie pytanie jest takie czy po sprzedaży tej nieruchomości to wszystko co zostało tak ładnie w 

piśmie opisane zostanie faktycznie zrealizowane. Gdyż z pisma nie wynika w jakim czasie 

zakładana jest realizacja czy faktycznie zostanie zrealizowana i czy w takim zakresie. Może warto 

byłoby jak już wcześniej powiedział radny Krzysztof Kiraga  zastrzec sobie jakieś warunki w tej 

umowie sprzedaży. 

Radca prawny poinformował że nie można sprzedawać nieruchomości pod warunkiem , natomiast 

można sprzedać z prawem odkupu. Możemy kupującemu dać 5 lat na to aby stworzył w tym 

miejscu to co zadeklarował się stworzyć, pod rygorem takim, że jeżeli będzie on robił coś innego 

niż założył,  Gmina ma prawo to od niego odkupić. Możemy ale nie musimy. 

 Następnie pan Wójt odczytał część listu otrzymanego od doktora Murawskiego w którym doktor 

pisał, że jest zainteresowany kupnem tej niezabudowanej części działki i zaprojektowaniem na niej 

budynku stanowiącego rozbudowę Ośrodka Zdrowia (pismo z czerwca) w którym mówił o 

poszerzeniu dla dodatkowych usług. Jak powiedział Wójt gminę interesuje poszerzenie wachlarzu 

usług o kardiologa, ginekologa, ortopedę. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że wcześniej czy później ten budynek zostanie i tak sprzedany, 

albo doktorowi Murawskiemu albo każdemu innemu który tu w przyszłości będzie przyjmował. To 

jest tylko kwestia czasu. Nikt nikomu nie chce tego budynku odebrać, został on wybudowany w 

czynie społecznym nikt czasu nie cofnie. 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej ponownie poinformowała, ażeby komisje się zebrały, podjęły 

decyzję w tej sprawie  i przedstawili ją na kolejnej sesji.  Po czym przeszła do pkt. 15 który 

dotyczył listu Wojewody Opolskiego z 21 października 2015r. i poprosiła o przedstawienie tego 

listu Pana Jacka Sulikowskiego.  

Wice przewodniczący rozpoczął od przeczytania listu Przewodniczącego Rady Gminy do Wójta 

Gminy wyjaśniającego temat. List ten informował o piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 

21.10.2015r. wraz załącznikami z dnia 7.10.2015r. z Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

stanowiącym doniesienie pana Mariana Myszki z Opola według ustaleń jest to anonim  na łamanie 



prawa przez Wójta Gminy Tułowice Andrzeja Wesołowskiego. Dnia 02.11.2015r. po 

przeprowadzonej rozmowie z Panem Jackiem Sulikowskim i Radnym Romanem Kopij  czuł się w 

obowiązku o przekazaniu informacji o całej sytuacji dla Radnych Gminy Tułowice. Podejmując 

działania chciał uniknąć sytuacji za którą Rada Gminy mogłaby zostać oskarżona w przypadku 

zatajenia owego dokumentu. Wobec tego otrzymałem drogą nieoficjalną list adresowany do Pana 

Wójta od Radcy prawnego Tomasza Surma tezy dotyczące tego anonimu z prośbą o dostarczenie 

tego pisma drogą oficjalną, podsumowanie pisma zostanie odczytane na najbliższej komisji i prosi 

się o stanowisko komisji. 

Do przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

poprzez  Wojewodę na temat rzekomego łamania prawa przez Wójta Gminy Andrzeja 

Wesołowskiego. Radca prawny zajął stanowisko w tej sprawie.  Pismo nie zostało odczytane ale 

jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych radnych.  

Postawiono trzy zarzuty Panu Wójtowi.  

1. Wójt Andrzej Wesołowski będąc radnym w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014 

zarządzał działalnością gospodarczą prowadzoną w imieniu Gminy Tułowice LZS Ligota 

Tułowicka której był prezesem. Faktu tego nie ujawniał w składnych oświadczeniach 

majątkowych lub min. sprzedawał bilety na mecze. Działalność taka była i nadal jest 

prawem zabroniona a złamanie tego zakazu ustawa o samorządzie gminnym łączy z 

wygaśnięciem mandatu. Ponadto jako radny miał wpływ na wysokość środków 

przeznaczonych na klub oraz składał wnioski o dotacje na Klub oraz próbował wpływać na 

członków Komisji która przydzielała dotacje, aby Klubowi przyznano odpowiednią kwotę. 

Zarzucono również że ówczesny Prezes nie ujawniał wszystkich środków jakimi Klub 

dysponował a także nie wykazywał środków uzyskanych ze sprzedaży biletów. 

Domniemywano że były one przeznaczone na obsługę księgową Klubu którą on sam 

prowadził. W piśmie stwierdzono  że ówczesny Prezes wiedział ze jest to zakazana 

działalność bo gdy został  Wójtem  to zrezygnował z tej funkcji niemniej jednak nadal 

zarządza klubem jednoosobowo a jego telefon komórkowy figuruje jako telefon kontaktowy 

do Klubu oraz nadal prowadzi księgowość Klubu. 

2. Wójt Wesołowski również za niewielką opłatą „do rąk własnych i za pieniądze sporządzał 

wnioski o dotację oraz rozliczenia dotacji dla Koła Wędkarskiego i oczywiście te również 

przechodzą w Gminie bez zastrzeżeń. 

3. Wójt Wesołowski zwolnił sekretarza Gminy za wypowiedzeniem , jednocześnie wręczając 

jej wypowiedzenie zwolnił ją z obowiązku świadczenia pracy, co w świetle przepisów 

ustawy o finansach publicznych i nie tylko, nie znajduje podstawy prawnej gdyż jest 

działaniem na szkodę finansów publicznych. Powodem tego był fakt, że Wójt już wcześniej 

na łamach prasy, ogłosił że planuje na to stanowisko zatrudnić „kogoś ze swego bliższego 

otoczenia”, ponieważ Pani Sekretarz się rozchorowała Wójt zatrudnił „swojego kolesia” 

Wiesława Księskiego na stanowisko Sekretarza, i nie musiał przeprowadzać naboru w 

drodze konkursu. Po powrocie pani Sekretarz Wójt zwolnił ją z obowiązku świadczenia 

pracy tylko po to aby dalej przez kolejne 4 miesiące zatrudniać pana Księskiego stwarzając 

mu tym samym warunki do otrzymania trzynastki w przyszłym roku.  

 

Jak powiedział radca prawny pan Tomasz Surma, anonimy zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Administracyjnego traktujemy tak, że tylko odkładamy je a/a. Bo jeżeli 

będziemy je traktowali poważnie to będziemy zasypywani tego typu dokumentami. KPA 

przewiduje postępowanie skargowe. Jeżeli mam coś do kogoś podpisuję pismo, adres i 

wysyłam. To, że ten dokument przeszedł do Centralnego Biura Antykorupcyjnego później 

do Wojewody i dalej to znaczy że każdy potraktował anonim  tak jak traktuje się anonimy. 

Pismo trafiło do Przewodniczącego który mógł zrobić to co jego poprzednicy ale po 



konsultacji stwierdził, że skala zarzutów które się znalazły w tym piśmie brzmi poważnie i 

wymagało by przynajmniej podjęcia pewnej dyskusji. 

Co do postawionych zarzutów to sprowadzają się one do dwóch kwestii, biedna pani 

sekretarz i kwestia naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Odnośnie 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej radca przedłożył Przewodniczącemu jak i 

Wójtowi notatkę. Ustawa zakazuje Radnym zarządzania tego rodzaju działalnością która 

jest działalnością gospodarczą przy wykorzystaniu mienia gminnego. Muszą być dwa 

warunki. Pierwszy – w statucie stowarzyszenia musi być wpisane ze stowarzyszenie 

prowadzi działalność gospodarczą. Z tego co zostało ustalone statut Klubu nie przewidywał 

takiej możliwości w związku z powyższym jakby tutaj jeden z alternatywnych warunków 

odpada ponieważ stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą bądź nie 

prowadzą działalności gospodarczej. Żeby zarzucić coś musiałby ktoś zarządzać tego 

rodzaju działalnością, która ma wpisane w statucie możemy prowadzić działalność 

gospodarczą. W związku z tym że nie ma tego elementu w statucie a ktoś otrzymuje 

dochody z biletów i  jakiś innych darowizn i przeznacza je na cele statutowe które nie są 

związane z działalnością gospodarczą nie narusza tego rodzaju działalności. Ciężko tu 

postawić komukolwiek zarzuty zwłaszcza w sytuacji w której Pan Wójt nie jest już radnym. 

Drugą sprawą jest pani Sekretarz. Stanowisko sekretarza jest stanowiskiem wysokiego 

szczebla w gminie. Stanowisko to pełni drugą rolę po Wójcie i dlatego musi to być osoba do 

której Wójt ma pełne zaufanie. W gminie są różne rzeczy do załatwienia od delikatnych do 

wysoce politycznych. W sytuacji gdy ktoś ma uzasadnione przesłanki że osoba na tym 

stanowisku nie była obiektywna, gdzie osoby na tym stanowisku powinny być apolityczne. 

W przypadku tej pani były takie przesłanki dlatego też należało albo zmienić jej umowę o 

pracę albo się z nią pożegnać. W sytuacji kiedy Wójt zakomunikował, że planuje redukcję 

momentalnie pojawiło się z jej strony sześciomiesięczne zwolnienie. Spowodowało to 

pewien paraliż Urzędu , ponieważ nie można sobie zatrudnić kogoś na pełniące obowiązki 

sekretarza ponieważ przepisy tego nie przewidują. Zarówno Pan Księski jak i moja osoba 

wcześniej nie znała Pana Wesołowskiego. Pan Księski jest osobą bardzo doświadczoną. Był 

sekretarzem w Kędzierzynie Koźlu. Zarządzał jednostkami organizacyjnymi i zakładem 

Komunalnym, zna ta sytuacje. W samorządzie siedzi kilka lat, dlatego jest to fajna osoba o 

dużym doświadczeniu. Kwestia jego przejścia była zgodnie z ustawą o pracownikach 

samorządowych , nastąpiła na podstawie porozumienia. Okoliczność, że pani Sekretarz była 

na chorobowym też została uwzględniona, ponieważ jednocześnie pan Wójt mógł zobaczyć 

jak pracował pan Księski na stanowisku gospodarki nieruchomości, mógł przyjrzeć się jego 

pracy na niższym szczeblu, jak się sprawdza, jakie ma widoki i jak się konsultuje. Po 

powrocie pani sekretarz z chorobowego umowa wypowiedzenia została jej wręczona, bo co 

nam po pracowniku do którego nie ma się zaufania. W momencie rozwiązania umowy z 

Panią sekretarz poprzez upływ terminu wypowiedzenia, Pan Księski z tytułu zastosowania 

awansu zawodowego co też jest zgodne z przepisami został awansowany na stanowisko 

sekretarza. Jak powiedział radca znał każdy z zarzutów stawianych Wójtowi i żaden z nich 

się nie potwierdził. 

 Radny Krzysztof Ptak zapytał czy w sprawie tego pisma zostało przez Centralne Biuro 

antykorupcyjne wszczęte jakieś postępowanie.  W odpowiedzi usłyszał, że zostało to bez 

rozpoznania co mówi rozporządzenie dot. rozpatrywania organizacji i przyjmowania skarg i 

wniosków , według którego zasadą jest pozostawienie skarg anonimowych bez rozpoznania. 

           CBŚ nie rozpoczęło postepowania sprawdzającego. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował że nie mógł zostawić tej 

skargi bez podzielenia się tym z radnymi. Nie chce tego rozważać , chciał tylko przedstawić to jako 

informację. Jak powiedział radny Ptak , najważniejsze że zostało to przekazane przez organy CBŚ 

do Rady Gminy w celach informacyjnych. 



 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do pkt. 16 a mianowicie  odpowiedzi do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie regulacji wysokościowej 26 włazów studni kanalizacyjnych w 

obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 405 i o odczytanie pisma poprosiła wice  

przewodniczącego Jacka Sulikowskiego. 

Zarząd dróg powiatowych w nawiązaniu do pisma z dnia 4 września 2015 r. w sprawie regulacji 

wysokościowych 26 sztuk włazów  studni kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnych w obrębie pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 405, poinformował, że nie zgadza się z przedstawioną 

interpretacją. Obowiązki zarządcy drogi przedstawione zostały w przepisach o drogach publicznych 

W myśl artykułu 20 ustawy do obowiązku zarządcy drogi należy min utrzymanie nawierzchni 

drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 

urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanów dróg oraz wykonanie 

robót inwestycyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. Zarządca może realizować 

również inne zadania o ile mieszczę się one w jego kompetencji. Nie ulega wątpliwości że 

usytuowanie studzienki na drodze powiatowej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z kolei 

na zarządcy drogi spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. 

 

W odpowiedzi Radca prawny nawiązał do tego że Zarząd Dróg Powiatowym twierdzi,  że problem 

studzienek jest  problemem gminy gdyż to ona jest właścicielem kanalizacji burzowej, dlatego też 

oni nie poczuwają się do obowiązku usunięcia tej usterki. Wydaliśmy opinię prawną w tym zakresie 

w której pisaliśmy ze obowiązek leży po stronie zarządcy drogi na którą do tej pory nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. Szukamy argumentów na rzecz gminy i robimy to obiektywnie tak aby 

w przyszłości sprawa ta nie zakończyła się w sądzie. Pierwszy krok należy do zarządcy drogi. 

Studzienki są źle uregulowane nie da się tego w jakiś sposób naprawić poprzez smołowanie czy 

nadlewanie. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że spotkał się już z takim orzecznictwem w którym w 

podobnej sytuacji rację przyznano zarządcy dróg. 

Następnie głos zabrał Wójt, który poinformował, że w sobotę odebrał telefon od posła Kostusia, 

który przypomniał się , podziękował i prawie się zaprosił do Tułowic. Po ostatniej wizycie w 

Tułowicach bardzo się mu spodobało dlatego postanowił ponownie do nas przyjechać. Powiedział, 

że pamięta o drodze i o stacji. Poseł niejednokrotnie bywał w Tułowicach ze swoim synem na 

rozgrywkach organizowanych na Orliku w Tułowicach. Ponadto jeżeli chodzi o infrastrukturę 

sportową to mamy się czym pochwalić (basen, orlik, hala). Miasto Opole nie ma takiej 

infrastruktury chyba, że wciągnie okoliczne gminy wraz z ich infrastrukturą o czym teraz jest 

głośno mówi. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do pkt. 17 dot. oświadczeń majątkowych 

i poprosiła o informacje w tej sprawie Radcę prawnego. 

Pierwsze oświadczenie majątkowe należy złożyć do 30 dni, kolejne do 30 kwietnia według stanu na 

dzień 30 grudnia. Pominięcie tego terminu powoduje wygaśnięcie mandatu radnego. Mieliśmy 

jeden przypadek że te dwa terminy się nałożyły  ale w tym momencie Przewodniczący  napisze 

pismo i cała sprawa zostanie wyjaśniona. Tego typu błędy zdarzają się w każdej gminie. Obecnie 

jest już sekretarz, jest Biuro Rady więc na pewno będzie to już na bieżąco pilnowane. 

Radny Roman Kopij poinformował, że dzwonił w tej sprawie do Urzędu skarbowego gdzie Pani 

powiedziała, że jest to tylko informacja. Ponadto zadał pytanie, że wymaga się aby do oświadczenia 

majątkowego  załączyć  PIT 37 z korektami.  Roman Kopij podał na swoim przykładzie, gdzie  w 

dziale 7 nie wykazał  dochodu z działalności jednakże PIT załączył, nikt tego nie zauważył i musiał 

poprawiać oświadczenie. 

 



Następnie pani Justyna Paszkowska przeszła do pkt. 18 dot. garaży przy willi w sprawie której 

zabrał głos radca prawny i Wójt Gminy Tułowice. 

 

Pan Wójt poinformował, że 22 listopada poszło pismo do Pani skarżącej, piszącej odnośnie tego kto 

dostał drzewo. Drzewo zostało przekazane osobie która korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Drugie pismo odnośnie garaży z informacją, że 4 listopada (wtedy odebrano pismo) rozpoczęto 

proces regulowania  sytuacji nieruchomości należących do gminy a które użytkowane są bez 

zawartych umów. 

Radca prawny poinformował, że jak coś kiedyś robione było nieformalnie, nieumownie to nie 

znaczy że to powinno nadal trwać. Jeżeli ktoś ma pretensje że coś na jego osobie zaczyna się dziać 

prawidłowo nie powinien mieć do tego jakichkolwiek pretensji. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do omówienia pkt. 19 Informacja o 

wykonaniu budżetu na III kwartał 2015r. i poprosiła o zajęcie głosu panią Skarbnik. 

Jak  powiedziała pani Skarbnik główne informacje to jest sprawozdanie z wykonania budżetu na 

koniec roku i półrocze, które idzie do RIO a radni dostają ocenę, ale w ustawie jest taki zapis że 

Wójt przedkłada takie informacje za I i III półrocze. Radni dostali informację za III kwartał. Nie 

należy się sugerować nadwyżką dochodu nad wydatkami gdyż największe płatności mieliśmy w 

październiku gdzie płaciliśmy rewitalizację osiedla i większość faktur, teraz czekamy na zwrot tych 

środków w wysokości 379 000 ale jeżeli Państwo zauważyli obsługujemy zobowiązania, które 

wynikają z zaciągniętych kredytów. Wszystkie wydatki i dochody co do paragrafu są dokładnie 

rozpisane. Wykonanie budżetu jest za 9 miesięcy. 

 

Po wystąpieniu pani skarbnik Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do omówienia pkt. 20   

wystąpienia pana Wójta , podsumowanie za rok 2015. 
Jak powiedział pan Wójt za trzy tygodnie mija rok jego urzędowania. Nikt nie mówił, że będzie 

łatwo, ale jest tu osoba, która we mnie wątpiła i ściągnęła do Urzędu trzy kontrole. 9 grudnia 

zaprzysiężenie, 7-8 wychodziły pisma UKS, Inspekcja Pracy, NIK, RIO . NIK zjawił się po raz 

pierwszy odkąd istnieje gmina. Na starcie 10 grudnia pan Wójt dowiedział się że musi być zrobiony 

przetarg na śmieci na dożywianie bo nic nie jest zrobione, gdzie cała procedura trwa kilka tygodni. 

30 grudnia radni debatowali nad tym problemem. Obecnie udało nam się uruchomić stołówkę z 

której korzysta 140 dzieci i jest to naszym wspólnym sukcesem. Doszło też do spotkania  z Panią z 

Poczty Polskiej z Katowic, na przełomie listopada zostało wystawione ogłoszenie o sprzedaży 

budynku. Cała ta procedura może się trochę przesunąć. Dlatego też te pieniądze zostaną trochę 

przesunięte. Pan Wójt wyraził swoje zadowolenie co do ustalonych dyżurów Radnych dla 

mieszkańców gminy. Zakończona została inwestycja budynku czterorodzinnego, ubolewamy 

jedynie nad tym, że nie rozbudowano poddasza o 4 kawalerki. Zakończona została rewitalizacja 

osiedla, wystąpiły pewne opóźnienia spowodowane problemem ze studzienkami. Osiedle zwłaszcza 

te dalsze uliczki nabrały blasku pojawiły się namiastki chodników i opasek. Nie wszystkie osoby są 

zadowolone ale trudno jest wszystkich zadowolić. Na stacji PKP zamontowany został monitoring, 

powstał punkt przyjęć policji dla mieszkańców który cieszy się dużym powodzeniem. Urząd Gminy 

tak jak zakładano w poniedziałki czynny jest do godz. 17:00. Wice przewodniczący Jacek 

Sulikowski wspólnie z informatykiem opracowali nową stronę internetową. Przydzielone zostały 

stypendia Wójta, które na koniec roku otrzymało 30 dzieci. W przyszłym budżecie zaplanowano 

większe pieniądze na ten cel. W między czasie przeprowadzony został remont w przedszkolu na 

który poszło kilkadziesiąt tysięcy. W każdej miejscowości  w tym samym dniu powstały siłownie, 

które cieszą się dużym zadowoleniem. Udało się zorganizować Dni Tułowic i Dożynki przy pięknej 

słonecznej pogodzie. Obecnie przystąpiono do prac projektowych na remizę w Tułowicach i 

świetlicę w Szydłowie. Zaplanowano również w budżecie środki na zakup samochodu 

pożarniczego. Powstały kolejne punkty świetlne w gminie. Podjęto uchwałę odnośnie bonifikaty na 



sprzedaż mieszkań komunalnych, co spowoduje ruch w tym kierunku. Dwie osoby wyraziły już 

swoje zainteresowanie , jedna złożyła wniosek o wykup. Dostaliśmy informację z RIO na temat 

odrzucenia uchwały odnośnie ogrodów działkowych. Nie zwróciliśmy na to uwagi bo jak na razie 

to nas nie dotyczy. Pan Wójt uczestniczył również w otwarciu wodociągów na działkach na który 

ludzie czekali 25 lat. 

 

Po wystąpieniu Wójta Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do omówienia pkt. 21, który 

dotyczył przedstawienia zarysu budżetu gminy 2016 roku i odpowiedzi na pytania radnych z 

dnia 5 października. Zarys budżetu omawiany będzie na komisji budżetowo gospodarczej. Na 

dzisiejszym posiedzeniu Wice przewodniczący i Przewodniczący Rady Gminy odpowiedzieli na 

pytania radnych.  

Głos w tej sprawie zajął Wójt gminy Tułowice, który mówił że każdy dobrze wie kiedy budżet ma 

trafić do organu rady. Projekt uchwały na rok 2016 który wszyscy otrzymali został opracowany 

zgodnie z wszelkimi zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Podlega on 

sporządzeniu i przekazaniu nadzorom RIO w Opolu celem zaopiniowania oraz organowi Rady 

Gminy celem uchwalenia. Sytuację finansową gminy według zdania Wójta można uznać za 

zadowalającą. Jest to pierwszy rok w którym nie będzie podwyżki stawek podatkowych. Przy 

założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, wszystkie zadania które zostały 

zaplanowane do realizacji w przyszłym roku nie zostaną zagrożone. Projekt budżetu na rok 2016 

zawiera realne osiągnięcia dochodów jak i wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne 

funkcjonowanie zarówno jednostek jak również zapewniające finansowanie zaplanowanych 

inwestycji. Wójt po krótce omówił temat ze wskazaniem danych w poszczególnych załącznikach 

zarysu budżetu. Odnośnie oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi i kosztami 

bieżącymi, z czego wziął się udział  gminy w tzw. grupie zakupowej jeśli chodzi o zakup energii 

elektrycznej to jest między innymi obecność gminy w Związku Gmin Śląska Opolskiego. Obecnie 

gmina przymierza się do rozstrzygnięcia sprawy wyboru jednego ubezpieczyciela na mienie gminy 

i jednostki co obniży koszty ubezpieczenia. Projekt budżetu na 2016 rok opiera się przede 

wszystkim na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji 

zadań samorządowych oraz systematycznego polepszania jakości życia mieszkańców całej gminy 

Tułowice poprzez budowę i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej Gminy Tułowice. 

Zadaniem które planujemy zrealizować w przyszłym roku jest budynek OSP w Tułowicach i zakup 

samochodu. Jak na razie rozglądamy się za środkami jakimi można by było dofinansować tą 

inwestycję. Wójt poinformował o tym, że zaplanowano 100 000 zł na zakup mikrociągnika z 

pełnym wyposażeniem. Jak co roku zabezpieczone są również środki na fundusz sołecki. Gmina 

kredytu ma 3 500 000 zł natomiast na koniec roku dług ten planowany jest na poziomie 3 314 000 

zł mniejszy o 230 000 zł od ubiegłorocznego. Plan zadłużenia na koniec przyszłego roku to kwota 

3 254 000 zł. Planowany budżet został skonstruowany na podstawie zgłaszanych potrzeb przez 

radnych, dyrektorów i kierowników  jednostek organizacyjnych, lokalnych przedsiębiorców oraz 

mieszkańców gminy. Po wypowiedzi Wójta głos zabrała pani Skarbnik,  która potwierdziła słowa 

Wójta mówiąc, że budżet na przyszły rok jest trochę mniejszy. Były budżet stworzony był z 

własnych środków i  środków unijnych . Obecnie budżet stworzony jest jedynie w ramach naszych 

środków i kredytów. Jeżeli w trakcie roku uda nam się zdobyć jakieś środki to te zadania się 

rozszerzą. Na terenie gminy pewne działalności gospodarcze wygasają jak choćby Małe Tułowice 

co powoduje mniejsze wpływy z podatków do budżetu gminy. Powstają również nowe firmy, także 

liczymy że sytuacja będzie dobra. Wojewoda też poobcinał nam niektóre dotacje. W zarysie 

budżetu nie ma jeszcze akcyzy, funduszu sołeckiego. W trakcie roku będą jeszcze wprowadzane 

środki i wtedy Rada będzie decydować, czy zmniejszmy kredyt czy też wprowadzamy wolne 

środki. Chcemy zrealizować duży projekt remizę (600 000 zł) i jeśli uda nam się uzyskać jakieś 

środki to zostanie to zrealizowane. W budżecie ujęte jest przedszkole jeżeli chodzi o przebudowę, 

ujęta jest adaptacja poczty i przekształcenie góry budynku na mieszkania. Istnieje również projekt 



na zaadoptowanie budynku po stacji PKP w Szydłowie. Dostając , czy przejmując budynki staramy 

się z nimi coś robić żeby nie stały i nie niszczały. Myślimy również w przypadku uzyskania jakiś 

środków o byłej Tułowiczance. Budżet jest spięty kredytem 1 000 000 zł, nie mamy jeszcze 

wliczonych wolnych środków, będziemy je mieli około lutego. W wieloletniej prognozie nie ma 

zamieszczonych wszystkich zadań gdyż tam umieszcza się zadania planowane w okresie 2 lat. 

Zadań do realizacji jest sporo. Jeśli chodzi o stołówkę to 113 000 zł idzie z budżetu gminy reszta 

jest dopłacana przez rodziców dzieci które korzystają ze stołówki. 

Następnie głos zabrał wice przewodniczący , który zapytał o projekty o których mówiło się 

niejednokrotnie na spotkaniach tak chociażby o utwardzeniu parkingu za kościołem, który nie 

został nigdzie zapisany, czy jest ten projekt przewidziany do realizacji, czy też nie ma na to 

pieniędzy i został odrzucony? 

Jak odpowiedziała pani skarbnik na remonty dróg zostało przeznaczonych 30 000 zł, w trakcie 

trzeba będzie zdecydować, jeżeli trzeba będzie dołożyć środków to się je dołoży. Pan Sulikowski 

podsumował, że komisja budżetowa przedstawiła jakiś kompleks zadań nad którymi w ciągu roku 

będziemy się pochylać i głosować. Radny poprosił panią skarbnik o wskazanie miejsca w budżecie 

w którym dane zadanie jest ujęte. Jak poinformowała pani skarbnik  wniosek Rady z propozycjami 

projektów brany był pod uwagę w pierwszej kolejności. Pani skarbnik odczytała projekty, które 

zgłoszone zostały przez Radę do budżetu pismem z dnia 12.10.br.  – utworzenie monitoringu 

(10 000 tys.); zakup budynku lub adaptacja budynku TOK na dom dziennego pobytu dla seniorów 

na co obecnie jest inny pomysł, a więc stworzenie  „Dworca Kultury” z adaptacją budynku PKP 

przy wykorzystaniu środków z Euroregionu Pradziad (50 000 zł); poprawa estetyki Gminy 

Tułowice - tereny zielone (10 000zł); modernizacja dróg gminnych, poprawa nawierzchni dróg , 

oznakowanie kilku niebezpiecznych miejscach na drogach gminnych i powiatowych np. zakaz 

postoju (30 000zł);ścieżka pieszo rowerowa ul Kościuszki (projekt), którą planujemy zrobić od 

Ligoty Tułowickiej do Tułowic Małych (20 000 zł); utwardzenie parkingu za kościołem 

(projekt);tablica pamiątkowa na istniejących grobach założycieli i  wydanie przewodnika po 

Tułowicach (50 000 zł); budowa ścieżki HUTNIK w Tułowicach Małych (100 000 zł) - spacerniak 

od oczyszczalni ścieków do Tułowic Małych, który zamierzamy zrealizować w ramach programu 

PO RYBY; projekt nauki pływania. Jeżeli województwo lub Opole zgłosi się, że chce nam 

wciągnąć jakąś  inwestycję, żeby dla Ligoty i Szydłowa pomóc jeżeli chodzi o drogi które nie są 

nasze. Jak tylko otrzymamy sygnał od razu będziemy te środki przesuwać. Kolejnym projektem jest 

adaptacja mieszkań na poddaszu Sawickiej  (20 000 zł); utrzymanie oddziału poczty; Budowa 

remizy w Tułowicach (600 000 zł); zakup wozu strażackiego (150 000zł); promocja gminy – 

materiały i zakupy (30 000 zł);modernizacja świetlicy w Szydłowie – projekt (50 000zł); zakup 

mikrociągnika dla ZGKiM (100 000 zł); adaptacja gruntów po Agencji (220 000 zł); zakończenie 

remontu w przedszkolu kuchnia i modernizacja częściowa placu zabaw (25 000 zł); wykonanie 

kanalizacji na ul. Kolejowej w Szydłowie która z uwagi na wysokie koszty będzie realizowana 

etapami – projekt, który jak powiedział Wójt nie za bardzo możemy zrobić gdyż my zapytujemy 

kolej o przejęcie drogi a kolej nam proponuje kupno budynku stacji. Jeśli chodzi o renowację ul. 

Pocztowej to jak powiedziała pani skarbnik nic nie zostało zaplanowane co nie znaczy że nie może 

zostać to zaplanowane w trakcie roku. Spowodowane jest to tylko tym, że w chwili obecnej nie 

wiemy jeszcze o jakie środki możemy wystąpić. Po kolei każda wioska ma zabezpieczane środki na 

podstawie złożonych  przez sołtysów wniosków, ostatnio Skarbiszowice dostały jakieś pieniądze 

teraz Goszczowice i tak po kolei realizowane będą wnioski poszczególnych sołectw. W przypadku 

odwodnienia drogi powiatowej w Skarbiszowicach,  czy utwardzenia drogi w Skarbiszowicach w 

kierunku boiska czekamy na odpowiedź powiatu, jeżeli coś postanowią zrobić wtedy postanowimy 

wziąć  to pod uwagę. Ubolewamy nad tym, że stacja Caritas nie ma żadnego odzwierciedlenia. 

Myślimy, że uda nam się znaleźć jakieś środki na remont. Pan Wójt przypomniał aby przy ustalaniu 

zadań w styczniu pamiętać o punkcie świetlnym i o lampie na przejściu z boiska na słupie który tam 



już jest. Jeśli chodzi o punkt świetlny między ul. Elsnera problem miał zostać rozwiązany w ciągu 

siedmiu dni, jak na razie mamy już listopad i nic się w tej kwestii nie zmieniło. 

 Na koniec głos zabrał Pan Krzysztof Ptak który odniósł się do kwestii dotyczącej punktu 

posterunku policji. Przychodzi nowa władza i są teraz trendy powrotu do posterunku. Jeżeli 

będzie taka sytuacja powrotu do posterunku nie możemy tego przegapić. 

 

Po wyczerpujących odpowiedziach Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do pkt. 22 obrad 

komisji wniosku pana Józefa  Sukiennika z dnia 18 listopada 2015r.i poprosiła o przedstawienie 

tego wniosku Pana Jacka Sulikowskiego. 

 

Pan wice przewodniczący odczytał pismo radnego Józefa Sukiennika, dotyczące korekty projektu 

uchwały budżetowej na 2016 rok , w którym pisał, że po zapoznaniu się z projektem budżetu na 

2016 rok wraz z projektem uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wnosi o 

dokonanie zmiany zapisu w § 3 uchwały budżetowej Rady Gminy na 2016r. Zmiana ta dotyczy pkt. 

w którym nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 60 000 zł jaką planuje się przeznaczyć  na spłatę 

rat kredytu, można by było przeznaczyć na wykupienie działki na ul. Ceramicznej 1, 3 i 5 w 

Tułowicach posadowionej wzdłuż torowiska kolejowego a stanowiącej własność pana Wiesława 

Kopczyk. Zamiarem właściciela działki jest budowa ciągu garaży na tej działce, czemu mieszkańcy 

bloków są zdecydowanie przeciwni z uwagi na bliskość ich mieszkań i uciążliwość z tym związaną, 

zwłaszcza w porze nocnej. Ponadto budowa garaży psuć będzie wizerunek osiedla. Wolą 

mieszkańców jest odkupienie przez gminę tej działki i wybudowanie w tym miejscu parkingu 

samochodowego. W sprawie wykupu działki radny apelował już dwukrotnie  u Pana Wójta i Rady 

Gminy pismem  z dnia  10 grudnia 2014r. i 6 czerwca 2015r. Swoim pismem zwrócił się do Pana 

Wójta o  przychylność w podjęciu decyzji w tej sprawie co stanowić będzie uszanowanie woli osób 

zainteresowanych, oczekujących od dawna na poprawę sposobu zarządzania naszą gminą, 

składanych  przed rokiem obietnic. 

 

W odpowiedzi na pismo głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o rozmowie ze swoim 

pracownikiem odnośnie wskazania kawałka działki, która by zadowoliła pana Kopczyka. Już od 

dawna wiadomo było, że działka na której w chwili obecnej kończy się budowa budynku 

dofinansowanego z BGK  miała być przeznaczona dla pana Kopczyka . Pan Kopczyk dalej stoi przy 

swojej  cenie, która jest dwukrotnie wyższa aniżeli była  jedenaście lat temu czyli  w 2004 roku.  

Jak powiedział Wójt, być może do końca roku o czym poinformuje radnych, pan Kopczyk dostanie 

propozycję innej działki na zamianę ale nie wiadomo czy zgodzi się na naszą propozycję. 

 

Następnie głos zabrał radny Józef Sukiennik, który poinformował, że dlatego napisał ten list, 

ponieważ należy podjąć jakąś decyzję jak najszybciej gdyż pan Kopczyk skoro ma pozwolenie na 

budowę tych garaży to może ją rozpocząć i czego niestety nie uda się już cofnąć. Radny 

poinformował, że jest to już jego trzecie pismo w tej sprawie. Ludzie tam mieszkający chcą mieć 

spokój, ponadto po rewitalizacji osiedla ustawione zostało oznakowanie i  w niektórych miejscach 

nie ma już możliwości parkowania dlatego też mieszkańcy stawiają samochody na trawnikach.  

 

Jak powiedział Wójt problem braku parkingów na osiedlu istnieje. W trakcie przebudowy osiedla 

udało się wygospodarować dodatkowo 5 miejsc parkingowych. W miejscu działek pana Kopczyka 

ludzie też parkują samochody. Przez te wszystkie lata ZGKiM kosiło ten teren w związku z czym  

trzeba będzie mu wyliczyć bonifikatę przy ewentualnej sprzedaży. Pan Kopczyk sam osobiście 

przez 11 lat nie kosił działek ani razu. Jak zadeklarował Pan  Wójt na sesję, która odbędzie się 30 

grudnia przedstawi jakąś propozycję.  

 

Pan Józef Sukiennik zapytał czy jest jakaś działka, którą można by było przeznaczyć na zamianę? 



 

 Jak poinformował pan Wójt jest jedna działka w Ligocie Tułowickiej i na ul. Stawowej  w 

Tułowicach. Oczywiście cena będzie adekwatna do działki którą pan Kopczyk zamieni. W ostatnich 

latach gdy miała zostać dokonana zamiana działki na Szpitalnej z Panem Kopczyk, z uwagi na to, 

że działka  gminna była  większa  miał dopłacić różnicę. Oczywiście przy zamianie będziemy 

ubiegać się o udzielenie bonifikaty z tytułu wieloletniego koszenia działek pana Kopczyka. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał, czy pan Kopczyk ma już rzeczywiście pozwolenie na budowę i czy 

wcześniej była walka o to żeby tej ziemi nie sprzedawać? 

Zaraz po tym głos zabrał wice przewodniczący Rady Gminy, który stwierdził, że nie wiadomo czy 

należy się już tym martwić gdyż pan Kopczyk aktualnie rozbudowuje stację paliw w Niemodlinie, 

ma swoją inwestycję więc to nie jest też tak, że właśnie już teraz będzie się starał wybudować tu 

garaże. Drugą sprawą natomiast jest to, że nie ma takiej miejscowości Polsce której udałoby się 

rozwiązać problem parkingów. Jest to jedynie rozwiązanie tymczasowe gdyż samochodów ciągle 

przybywa i ten problem będzie istniał zawsze. 

Radny Roman Kopij spytał, czy jest taka możliwość aby pracownik gminy pan Adam Ratuszny 

sprawdził w planie zagospodarowania przestrzennego, czy terenu tego nie można wyłączyć z 

podbudowy. Pan Wójt w odpowiedzi poinformował, że z pewnością pan Kopczyk kupując tą 

nieruchomość miał świadomość jej przeznaczenia. Jak powiedział radny Ptak  procedurę należy  

ruszyć i zacząć coś robić w tym kierunku. Pan radny Sukiennik poinformował, że w przypadku 

kiedy powstaną tam garaże nie będzie tam dojazdu dla służb straży pożarnej. 

 

Następnie Pani Justyna Paszkowska przeszła do pkt. 24, który zawierał dwa apele i o 

przeczytanie poprosiła wice przewodniczącego.  

 

Jak poinformował wice przewodniczący apele te zostały przesłane wcześniej radnym mailem do 

zapoznania w związku z czym  nie ma konieczności ich prezentacji. Dlatego też od razu zajęto się 

omówieniem pkt. 25 Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice  i Wice 

przewodniczącego Rady Gminy. Przed przejściem do pkt. 25  Pani Justyna Paszkowska 

powiedziała o zmianach do protokołu z XIV posiedzenia Rady Gminy Tułowice z dnia 

29.10.2015r. Wprowadzone zostały trzy zmiany, w pkt. 5 gdzie było podjęcie uchwały w sprawie 

wyborów ławników  na kadencje 2016 do 2019 roku, zamiast pani Jadwigi Fatyga była wpisana 

pani Teresa Kucharzak Juszczyk, co zostało już zmienione. Kolejna zmiana to zmiana w pkt. 16  

gdzie zostało dopisane, że akt nadania „Zasłużony dla gminy Tułowice” wręczał wraz z 

Przewodniczącym Wójt Gminy Tułowice. Ostatnia zmiana dotyczy błędnego zapisu zamiast panu 

Stanisławowi Nowak, napisano pani Stanisławowi Nowak.  

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Ptak, który zwrócił uwagę, że można by poważnie 

zastanowić się nad urządzeniem protokołującym sesje. Do zapytania radnego Krzysztofa Ptaka 

odpowiedzi udzielił pan Wójt, który rozmawiał z panią burmistrz w miejscowości gdzie posiadają 

takie urządzenie, z czego dowiedział się że każdy z radnych przed zajęciem głosu poprzez 

naciśnięcie guzika musi się dokładnie zastanowić. Ten program to jest cały system, z mikrofonami, 

urządzeniami itp. 

Następnie przewodniczący Rady Gminy Tułowice przedstawił radnym informacje, które zostały 

dołączone jako załącznik do protokołu. 

 

Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. 

Pan Jacek Sulikowski poinformował, że od trzech dni nie świeci lampa solarna koło cmentarza.  

Jak poinformował Wójt lampa ta jest własnością proboszcza. 

 

Kolejne pytanie odnośnie znaków na osiedlu, gdzie trzy z nich są krzywo ustawione. 



Pan Wójt poinformował, że znaki te stawiane były przez firmę i widocznie zostały przez kogoś 

celowo poprzekręcane. 

 

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Kiraga, który podziękował za widoczny znak stop jak się 

wraca z ul. Opolskiej. 

 

Radny Józef Sukiennik zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie braku pokręteł w grzejnikach 

na sali TOK. W sobotę uczestniczyliśmy w zabawie na sali i nie było możliwości przykręcenia 

grzejników. 

 

Radny Roman Kopij prosił o skierowanie pisma do dróg powiatowych w sprawie drogi wyjazdowej 

z Goszczowic. Jak poinformował, pan Wójt był u nas pan z Powiatu przy przycince drzew, 

zapytałem o drogi i uzyskałem informację, że droga ta jest wyższej rangi i należy pisać w tej 

sprawie do Dróg Wojewódzkich. Zauważył to również radny Krzysztof Kiraga, że Powiat   z 

Wojewodą nigdy nie może się dogadać co do dróg. 

 

Radna Małgorzata Pasierbek zapytała o pkt. dotyczący informacji o porozumieniu OSP 

Goszczowice i prośba o integrację do Krajowego Systemu Ratownictwa.  

Pan Wójt rozpoczął od informacji o pierwszych efektach po podjęciu uchwały dotyczącej 

bonifikaty, pięć osób pytało się, jedna złożyła wniosek na piśmie o wykup mieszkania. 

Informacja o porozumieniu OSP Goszczowice i prośba o integrację do KSRG. Jest to temat sprzed 

3 miesięcy. Po telefonie Komendant Miejski Straży przyjechał do gminy z gotowym 

porozumieniem, 15 minut przed 15. Wtedy dokumentu tego  nie podpisałem, bo było za mało 

czasu, dokument miał 5 stron, a takie rzeczy trzeba robić na spokojnie. 

 

Radny Roman Suchodolski zwrócił się do radnych Bernadetty Żytkiewicz i Justyny Paszkowskiej z 

prośbą o reakcję w sprawie nasadzeń krzewów wzdłuż drogi na pasie zieleni na ulicy pana Olendra. 

Jedyne co możemy zrobić to wysłać pismo zwracające uwagę na to aby nie sadzić tam krzewów. 

 

 

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

Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

     Protokołowała                               Przewodniczący Rady Gminy  

  Joanna Kalicińska           Frédéric Coppin                                                                                       

                                            

 

 

 

   


