
Protokół Nr XV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 listopada 2015 r.  

 

 

    D 100 384, D 100 385 

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.16.00 do 

godz..19.30. W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych.  

Na początku posiedzenia Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin przywitał nowego  

Sekretarza Gminy Tułowice i poprosił o przedstawienie się. Następnie otworzył obrady i stwierdził 

ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Sekretarza 

Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, 

pracowników Urzędu, radcę prawnego, sołtysów oraz pozostałych przybyłych.   

Przedstawił następujący porządek obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 

  4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 października 2015 r. 

  5. Podjęcie   uchwały    w     sprawie    uchwalenia     Wieloletniego    programu    gospodarowania 

      mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016 – 2020. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

  8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  na terenie  gminy Tułowice opłaty targowej oraz 

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

  9. Podjęcie  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.  

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku 

      rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.  

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku 

      leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XIII/61/15  Rady  Gminy  Tułowice z dnia 

      1  października  2015r.   zmieniająca   uchwałę  Nr III/9/14  Rady  Gminy  Tułowice  z  dnia  16 

      grudnia 2014 r.  w  sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za 

      usługi opiekuńcze. 

13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/9/14  Rady  Gminy  Tułowice z dnia 16 grudnia 

      2014 r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

      opiekuńcze.  

14. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectw sprawach w III kwartale 2015 r. 

15. Informacja z działalności Stałych Komisji Rady za III kwartał 2015 r. 

16. Informacja z działalności Rady Gminy za III kwartał 2015 r. 

17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

18. Sprawozdanie  z  działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między 

      Sesjami. 

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

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

21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad. 

 



Radny Krzysztof Ptak wniósł o zmianę porządku obrad o punkt dotyczący skargi radnego Józefa 

Sukiennika na działalność Rady Gminy. Radny Sukiennik poinformował, że nie jest to skarga, lecz 

zapytanie skierowane do Rady, na które oczekuje odpowiedzi. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady Gminy zaproponował nowy porządek obrad uzupełniony o punkt na temat wyjaśnień na 

pismo radnego Sukiennika.  Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  e-mailem  

w dniu 16 listopada 2015 r. Na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 listopada 2015 r. radna 

Justyna Paszkowska omówiła kilka korekt, które zostały wniesione do ww. protokołu.  Za 

przyjęciem protokołu z XIV Sesji głosowało 15 radnych. Protokół z XIV Sesji Rady Gminy 

Tułowice został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 października 

          2015 r.  
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  e-mailem  

w dniu 20 listopada 2015 r. Radni do protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Za przyjęciem 

protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 października 2015 r.  głosowało 

15 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5. Podjęcie   uchwały   w   sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  programu  gospodarowania 

          mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016 – 2020. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

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

Uchwałę Nr XV/67/15 . 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały wraz z pozostałymi projektami 

uchwał dotyczących spraw podatkowych szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji 

w dniu 23 listopada 2015 r. Pani Beata Miękoś – Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Gminy 

Tułowice.    Wobec     braku    zgłoszeń    do   dyskusji   Przewodniczący    zarządził     głosowanie,    

w   wyniku  którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XV/68/15. . 

Ad.7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od   środków 

          transportowych. 
Wobec  braku  zastrzeżeń do projektu uchwały, szczegółowo omówionego na wspólnym 

posiedzeniu    Komisji    w  dniu  23 listopada   2015 r.,   Przewodniczący    zarządził    głosowanie,    

w   wyniku  którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XV/69/15. 

Ad.8. Podjęcie  uchwały  w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej 

          oraz  zasad  ustalania  i  poboru,  terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty 

          targowej.  
Wobec braku zgłoszeń do projektu przedłożonej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie,   w   wyniku   którego   jednogłośnie  (15 głosów za)  podjęto  w  tej  sprawie  Uchwałę  

Nr XV/70/15 . 

Ad.9. Podjęcie 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.  
Wobec braku zastrzeżeń do projektu przedłożonej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XV/71/15. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie 

            podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.  
Wobec  braku  zgłoszeń  do  projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie,  

w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XV/72/15. 



 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru  deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie 

            podatku leśnego  oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.  
Wobec  braku  zastrzeżeń  do  projektu przedłożonej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy 

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

Uchwałę Nr XV/73/15 . 

Ad.12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIII/61/15  Rady  Gminy Tułowice  

             z   dnia  1   października   2015r.    zmieniająca   uchwałę   Nr   III/9/14   Rady   Gminy 

             Tułowice  z  dnia  16 grudnia 2014 r.  w  sprawie  określenia szczegółowych warunków 

             przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo  omówiony na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 listopada 2015 r. przez Panią Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tułowicach i dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze na 2016 r.    Wobec     

braku    zgłoszeń    do   dyskusji   Przewodniczący    zarządził     głosowanie,   w   wyniku  którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XV/74/15. 

Ad.13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr   III/9/14  Rady  Gminy Tułowice  z  dnia 

            16   grudnia 2014 r.  w   sprawie   określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania 

            odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został również szczegółowo  

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 listopada 2015 r. przez Panią Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.    Wobec     braku    zgłoszeń    do   dyskusji   

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

podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XV/75/15. 

Ad.14. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectw sprawach w III kwartale 2015 r. 

Sołtys wsi Tułowice Małe – Pani Halina Krawczyk: 
1) Mieszkańcy sołectwa Tułowice Małe przygotowywali się do dożynek. 

2) Odbyły się trzy  spotkania Rady Sołeckiej. 

3) 22 września br. odbyło się zebranie wiejskie związane z funduszem sołeckim. 

4) 26 września br. mieszkańcy sołectwa zebrali się na spotkaniu po dożynkowym przy grillu.  

Sołtys wsi Szydłów – Pani Marianna Mierzwiak: 

1) Mieszkańcy sołectwa Szydłów pomagali w przygotowaniu korowodu dożynkowego; Pani Sopata  

    przygotowała koronę żniwną.  

2) We wrześniu br została postawiona wiata na Orliku w Szydłowie. 

3) Odbyło się zebranie wiejskie, na którym omawiany był fundusz sołecki i sprawy bieżące. 

4) 29  października  br odbyła  się  w Szydłowie  Sesja Wyjazdowa, na której Zespół Szydłowianki  

    z okazji swego 15-go jubileuszu otrzymały  tytuł „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

5) Raz  w  miesiącu  Sołtys  wraz  z  Radą  Sołecką  i  radnym  Szydłowa spotykają się aby omówić  

    bieżące sprawy sołectwa.  

Sołtys wsi Skarbiszowice – Pani Agnieszka Zawadzka: 

1) 6 lipca br  sołtys  wraz  z  radą   sołecką  i   mieszkańcami  zorganizowali  zebranie  wiejskie  nt.  

    zbliżających się dożynek, remontu świetlicy oraz spraw bieżących sołectwa.  

2) Od 7 lipca br kilka osób spotykało się w celu nacięcia zboża na koronę dożynkową.  

3) 13  lipca br.  odbyło  się  spotkanie z  Panem  Wójtem  i Panem Ratusznym nt. remontu świetlicy  

     w Skarbiszowicach.  

4) Od 20  lipca codziennie mieszkańcy Skarbiszowic spotykali się w stodole koncertowej w sprawie  

    wiązania zboża i zaplatania korony dożynkowej.   

5) 11 sierpnia   br w Urzędzie Gminy w  Tułowicach  odbyło się  spotkanie na temat dożynek.  

6) 23 sierpnia 2015 r. – dożynki gminne. 

7) 28  sierpnia   br  w  stodole  koncertowej  w  Skarbiszowicach   Pani  Sołtys  wsi   Skarbiszowice 

    podziękowała wszystkim osobom, które brały czynny udział w dożynkach.  



 

8) 8 września  br.  Sołtys  wraz  z   Radą   Sołecką  zorganizował  spotkanie  w  sprawie  omówienia  

    projektów, jakie chcieliby realizować z funduszów pochodzących ze środków europejskich.    

9) 13 września br. 8-osobowa delegacja ze Skarbiszowic brała udział w dożynkach powiatowych.  

10) 21  września  br. odbyło  się spotkanie wiejskie w celu ustalenia funduszu sołeckiego na 2016 r.  

      oraz omówiono sprawy bieżące wioski.  

Sołtys wsi Ligota Tułowicka Pan Tadeusz Basztabin: 

1) W III  kwartale  br. Rada Sołecka  przygotowała  zboże na  koronę dożynkową  oraz ją wykonała  

     i   uczestniczyła   w   dożynkach     parafialno-gminnych;    brała    też    udział    w    konkursach  

    dożynkowych. 

2) 29 sierpnia br. Rada Sołecka zorganizowała dla dzieci i dorosłych spotkanie nt. „ZABAWA NA  

    TRZEŹWO  I   BEZ   NARKOTYKÓW” –  sfinansowane z   pieniędzy    Gminnego    Programu  

    Profilaktyki  i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkotykowych.  

3) W tym też okresie Rada Sołecka uczestniczyła w dożynkach wojewódzkich.  

4) 20   września    br.   Rada    Sołecka   zorganizowała   spotkanie   z  okazji   „Piknik   Rodzinny”;  

    rozegrano mecz piłki nożnej – grali sami swoi. 

5) W tym miesiącu został również zatwierdzony fundusz sołecki na następny rok. 

6) Zakupiono też ławki ze środków funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej i ławki  

    pod kaplicę w Ligocie Tułowickiej.  

7) Członkowie  Rady  Sołeckiej  pomalowali  kaplicę  Matki  Boskiej  Częstochowskiej  przed mszą  

    z okazji odpustu oraz zrobili porządek wokół kapliczki.  

Sołtys wsi Tułowice – Pan Andrzej Reszka: 

Rada Sołecka spotkała się 2 razy. Braliśmy udział w dożynkach gminnych i z tego miejsca Sołtys 

wsi Tułowice chciał serdecznie podziękować wszystkim, a szczególnie młodzieży za czynny udział 

w przygotowaniu korony dożynkowej. Nasza delegacja pojechała z koroną do Czech. Odbyło się 

również  spotkanie  podożynkowe,  które  dzięki  dobrej  woli  Pana   Wójta  zostało zorganizowane  

w Ligocie Tułowickiej. Zakończono przedostatni etap czyszczenia rowów. Zostało zorganizowane 

zebranie wiejskie w celu omówienia funduszu sołeckiego.  

Ad.15. Informacja z działalności Stałych Komisji Rady za III kwartał 2015 r. 

 

Komisja społeczne  w składzie : Justyna Paszkowska – przewodnicząca, Małgorzata 

Pasierbek, Jacek Sulikowski, Zbigniew Paradowski i Józef Sukiennik. 

Komisja Społeczna w oparciu o plan pracy w 2015r. oraz o zaangażowanie członków komisji  w 

sprawy bieżące dotyczące mieszkańców, w trzecim kwartale 2015r. zrealizowano następujące 

zadania: 
 Wizytacja obiektów sportowych, placów zabaw i przystanków autobusowych na terenie gminy 

Wstępne oględziny pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: na terenie Tułowic brak 

jest przyjaznych dla dzieci i dla otoczenia placów zabaw. Place zabaw na terenie osiedla są w bardzo 

złym stanie, plac zabaw na terenie przedszkola został w dużej części zdemontowany ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci. Przystanki autobusowe zostały częściowo zmodernizowane. Potrzeby 

związane z tą kwestią zostały omówione na Wspólnej Komisji dotyczącej wypracowania propozycji 

do budżetu 2016r. 

 Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowej i gimnazjum. Ten temat został dokładnie 

omówiony na sesji przez panią dyrektor Bogusławę Proskórnicką. 

 Spotkanie z Radą Parafialną. Odbyło się spotkanie z k. Proboszczem, na którym termin spotkania z 

cała radą został ustalony na rok 2016 kiedy będzie posiedzenie nowo wybranej Rady. 

 Spotkanie z dyrekcją Publicznego Przedszkola w Tułowicach – nie odbyło się. Planowane na 

grudzień 2015r. Złożony był wniosek na komisji Wspólnej dotyczącej budżetu 2016r. o dokończenie 

remontu pomieszczeń kuchennych i rozbudowę placu zabaw. 



 Bezpieczeństwo w  gminie – propozycje miejsc, w których powinien być zainstalowany monitoring. 

Sprawa podnoszenia bezpieczeństwa na terenie gminy również była omówiona na komisji Wspólnej 

05.10.2015r. dotyczącej wypracowania propozycji do budżetu 2016r. 

 Spotkanie z panią dyrektor GZS w Tułowicach (początek września 2015r.) w sprawie uczniów 

sześcioletnich w szkole oraz w sprawie godzin wydawania obiadów. 

 Przygotowanie odpowiedzi na pismo Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

SANMED dotyczące chęci kupna budynku Ośrodka Zdrowia. 

 Bory Niemodlińskie – spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowania i stworzenia nowej lokalnej 

strategii Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Dotyczy to pośrednio warunków przydzielania 

funduszy unijnych na najbliższe lata. Więcej informacji na ten temat radni otrzymali w mailu 

przesłanym bezpośrednio od prezesa PBN Jadwigi Wójciak oraz dostępne są na stronie 

www.boryniemodlinskie.pl. 

 Spotkanie z zarządem firmy Neotech w celu zapoznania radnych z kierunkiem produkcji firmy oraz 

jej problemami. 

Dodatkowo członkowie Komisji społecznej reprezentowali Radę Gminy Tułowice w pracach 

następujących zespołów: 

 

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

 Komisja powołana do oceny ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury 

fizycznej i sportu w II połowie 2015r. 

 Zespół opiniujący kandydatów na ławników. 

                      oraz uczestnicząc czynne w imprezach okolicznościowych w Naszej Gminie jak: 

Dożynki Gminne, rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w GZS w Tułowicach. 

 

                      Radni Komisji Społecznej dyżurowali zgodnie z planem, wzorowo uczestniczyli we 

wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz w Sesjach Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo- Gospodarczej za III kwartał 2015 roku. 

 

Komisja budżetowo – gospodarcza liczy pięciu Radnych Gminy Tułowice: Krzysztof Kiraga – 

przewodniczący, Frédéric Coppin, Krzysztof Mróz, Roman Suchodolski, Arkadiusz Drążek. 

 

19.08.2015r. – wszyscy radni komisji budżetowo – gospodarczej dokonali przeglądu inwestycji na 

terenie gminy w 2014 roku:  

 Wizyta w Ligocie Tułowickiej – przegląd zakończenia budowy chodnika. 

 Wizyta w Goszczowicach – rozmowa  z komendantem OSP i sołtysem – przegląd 

zakończonej inwestycji rozbudowy remizy i świetlicy. 

 Wizyta w Tułowicach – sprawdzenie zakończonej  budowy Betonowej drogi. 

 

24.08.2015r.- wszyscy radni komisji budżetowo – gospodarczej – omówienie uchwał w sprawie  

zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice: 

 Zapoznanie się z informacja dotyczącą taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków. 

 Omawianie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032. 

 

28.09.2015r. – wszyscy radni – pierwsza część komisji wizyta i spotkanie w firmie NEO 

TECHNOLOGY, spotkanie w gminie: 

http://www.boryniemodlinskie.pl/


 Zwiedzanie zakładu i zapoznanie się z profilem działania firmy. Dyskusja z kierownictwem 

firmy odnośnie podatków za hale nie wykorzystane do produkcji. 

 Dyskusja odnośnie zmian w budżecie Gminy. 

 Pomoc w dofinansowaniu ogrodów działkowych. 

 

Zgodnie z założeniami planu pracy komisji budżetowo – gospodarczej na III kwartał 2015r. zostały 

wykonane wszystkie zadania komisji. We wszystkich komisjach uczestniczyli wszyscy Radni. 

Komisja oceniła pozytywnie pod względem technicznym oraz funkcjonalnym wszystkie 

inwestycje. Odnosi się to do drogi Betonowej, Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w 

Goszczowicach, oraz chodnika w Ligocie Tułowickiej. 

Ponadto komisja budżetowo – gospodarcza realizuje na bieżąco pojawiające się nowe zagadnienia i 

problemy. Członkowie komisji podchodzą sumiennie do sprawowanych funkcji radnych i rzetelnie 

wykonują swoje obowiązki . Radni są na bieżąco z sołtysami, Radami Sołeckimi i mieszkańcami 

naszej Gminy odnośnie nurtujących ich spraw. 

 

Następnie o głos poproszony został przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Ptak. 
Jak powiedział Komisja Rewizyjna w III kwartale odbyła trzy posiedzenia, min. w sprawie 

rozpatrzenia skargi pani Walków na działalność Wójta Gminy Tułowice dotyczącej rewitalizacji 

osiedla, skarga ta była odczytana i omawiana na sesji. Zgodnie z planem pracy odbyły się wizytacje 

na obiekcie sportowym ORLIK w Tułowicach. Rozmawiano z panem Wiesławem Durajem i 

Panem Jackiem Patrys , który jest zatrudniony na pół etatu. Do końca listopada z obiektu korzystało 

około 20 tys. osób, na wszystkich trzech obiektach, na korcie, boisku do piłki nożnej oraz na hali. 

Obecnie  są dwie grupy z terenu naszej gminy które regularnie korzystają z obiektów . Wynajem 

hali za godzinę dla mieszkańców gminy wynosi 30 zł, dla osób z poza gminy 50 zł. Obiekt do 14:30 

jest do dyspozycji Gminnego Zespołu Szkół po godz. 14:30 jest do dyspozycji mieszkańców i osób 

z poza gminy. Pan Wiesław Duraj prosił o to, że jakbyśmy kiedykolwiek zastanawiali się nad 

zmianą godzin, to było by dobrze aby obecnie  godziny nie uległy zmianie gdyż obecny system jak 

najbardziej się sprawdza. Ponadto komisja rewizyjna wzięła udział w komisjach wspólnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komisjom za pracę oraz zarządził 10 minutową 

przerwę. 

 

Ad.16. Informacja z działalności Rady Gminy za III kwartał 2015 r. 

Następnie wice przewodniczący Jacek Sulikowski przedstawił informację z działalności Rady 

Gminy za III kwartał 2015r. Informacja z działalności Rady Gminy różni się trochę od informacji 

przedstawianych przez poszczególne komisje, gdyż Rada Gminy co miesiąc przedstawia 

sprawozdanie z działalności, dlatego też na kwartalnych sprawozdaniach będą przedstawiane 

jedynie statystyki, co , jak i ile razy się zdarzyło. Informacje na bieżąco są przekazywane co 

miesiąc dlatego też nie ma sensu się powtarzać. Od dnia 1 stycznia odbyło się 9 sesji i 8 komisji 

wspólnych, na których frekwencja była bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o postępowanie planu pracy 

to do końca września postęp wynosi 96%.  4% niezrealizowanych planów pracy dotyczą trzech 

spraw. Pierwsza dotyczy statutu gminy, komisja statutowa ma niewielkie opóźnienie. Pierwotnie 

miał być zrealizowany we wrześniu, jednak w konsultacji z przewodniczącym zostało ustalone, że 

pełny obraz takiej działalności Rady Gminy w oparciu o aktualny statut, da nam co najmniej rok 

działalności. Dlatego też chcieliśmy  oprzeć te doświadczenia i  zebrać je w ciągu roku. Wszelkie 

nieścisłości wynikające z aktualnych co prawda starych przepisów , zebrać, podsumować i 

ewentualnie poprawić. Druga sprawa to jest ankieta satysfakcji  pracy Rady Gminy, to było w 

planie pracy, przeprowadzona ona była wśród mieszkańców a dotyczyła oceny prac Rady Gminy. 

Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy zamierzamy stworzyć szkic takiej ankiety, pytania jakie 

zamieszczone zostaną w  ankiecie zostaną skonsultowane z członkami całej Rady. Kolejną ostatnią 



sprawą jest analiza wykonania Strategii Gminy Tułowice 2014-2020. Zapytania ze strony 

Przewodniczącego Rady były kilkakrotnie kierowane do Wójta Gminy, chodzi o dokument, raport 

realizacji strategii Gminy Tułowice, który jest obowiązkowym dokumentem składanym przez 

Wójta. Jednak otrzymaliśmy informację, że nowy pracownik Gminy, który zostanie zatrudniony na 

stanowisko Inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy zajmie się tym tematem i po jego 

zatrudnieniu wnioskuję, że taki raport, analiza zostanie nam przedstawiony. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował o podjęciu 48 uchwał, 

673 oddanych głosów, 670 głosów „ZA”, 3 głosów „wstrzymało się”. 0 głosów przeciw. Zgodność 

Rady Gminy co do podejmowanych uchwał rośnie (99,55% głosów „ZA”). Głównymi tematami w 

podjętych uchwałach był budżet, dotacje/udzielenie pomocy, regulaminy plany pracy i organizacja 

pracy Rady Gminy, sołectwa i sprawozdania finansowe. Jeżeli chodzi o listy rejestrowane od 1 

styczna br wpłynęło ich 158, na 151 zostały przesłane odpowiedzi. Dużo pism dotyczyło planów 

pracy, zmiany porządku obrad, utwardzenia dróg i ich stan, parkingi, oświetlenia, inwestycje, 

szkolenia. Listy te otrzymaliśmy od radnych , od jednostek i Pana Wójta. Pozostałe tematy, które 

zostały poruszone w otrzymanej korespondencji zostaną przesłane na maila. Rejestr listów jeżeli 

chodzi o liczbę listów w I kwartale to był początek kadencji – 68 listów, II kwartał okres wakacyjny 

– 36 listów, III kwartał – 54 listów. Dużo listów i wniosków dotyczyło budżetu. Odpowiedzi na 

listy w III kwartale 2015r. udzielono w 96%. Wynik ten spowodowany jest tym, że w ustaleniu z 

Wójtem, dwa razy w miesiącu a dokładnie co drugą środę  spotykamy się i w trakcie tych spotkań 

pan Wójt udziela odpowiedzi na listy i wnioski wpływające do Rady. Na otrzymane podczas Sesji, 

Komisji czy też innych spotkań, 89  pytań, udzielono 88 odpowiedzi. Główną tematyką były 

inwestycje, plany pracy i organizacja pracy Rady Gminy. Tematy są prawie takie same jakie 

podejmowane były w listach. 

 

 

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 

Na początku Wójt Gminy podziękował za życzenia jakie otrzymał telefoniczne i osobiście. Jak 

mówił, w dniu dzisiejszym świętuje dwie uroczystości, imieniny jak i rocznicę drugiej tury 

wyborów samorządowych. 

Pan Wójt poinformował, że otworzono koperty na  remizę w Tułowicach i w Szydłowie. Zarówno 

w Szydłowie jak i w Tułowicach doszło do spotkania ze strażakami  jak i mieszkańcami Szydłowa, 

reprezentantami rady sołeckiej, radnym  i z panią sołtys. Usłyszeliśmy to co oni by chcieli  w tych 

świetlicach  mieć. Wiadomo, że takie rzeczy wymagają wcześniejszych uzgodnień. Perspektywa 

przebudowy remizy w Szydłowie została trochę przełożona w czasie. Na obydwa zadania została 

przeprowadzona procedura przetargowa na projekt. Złożonych zostało na jedno zadanie 20 na 

drugie 27 ofert. 

Pierwsza osoba złożyła pisemny wniosek na wykup mieszkania.  

Podpisaliśmy akt notarialny na część działki za panem Wołowcem w kierunku baraków. Pan 

Wołowiec był zainteresowany wykupem tej działki gdyż poszerza swoją działalność,  ma już 

zakupionych 6 koni i ma plany , pomysły na dalszą działalność. Spotkał się z jednym z 

współwłaścicieli zabudować po młynie dworskim, my również spotkaliśmy się z panem 

Dziubandowskim i rozmawialiśmy na temat jego posiadłości. Regulacje prawne, własnościowe są 

tak skomplikowane, że spotkamy się z firmą Euro Inwest, która jest właścicielem młyna. Będziemy 

rozmawiać o tym co by tam można było zrobić. Są zainteresowani którzy chcieliby coś z tymi 

obiektami zrobić. Szkoda tego obiektu gdyż z dnia na dzień ten obiekt niszczeje. 

Spotkaliśmy się z panem Chwalińskim, który planuje ściągnąć do Tułowic inwestora , który za 

przystankiem PKS (obok przepompowni)  postawiłby myjnię bezobsługową, za biedronką planują 

postawić halę na wynajem pod kolejną inwestycję. Trwają rozmowy, negocjacje w sprawie 

ubezpieczenia grupowego. Chcemy w jednej firmie ubezpieczeniowej ubezpieczyć wszystkie 



jednostki, w większym pakiecie, szczególnie interesuje nas ubezpieczenie dróg gminnych. Za te 

same a nawet mniejsze pieniądze będziemy mieli szerszy pakiet ubezpieczenia.  

Odbyła się debata społeczna, na której było kilku radnych i podjęliśmy decyzję o tym, że w 

przyszłości sami zajmiemy się rozplakatowaniem tych informacji. Temat spotkania był ciekawy, w 

spotkaniu ponadto wzięli udział przedstawiciele jednostek. Sam komendant miejski stwierdził, że 

można było zamieścić informację o debacie na stronie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń itp. 

Były zamieszczone ogłoszenia na białych kartkach formatu a4, które były nieczytelne o czym 

słychać było od mieszkańców Tułowic.  

Dzisiaj był właściciel cegielni w Szydłowie, który również ma świadomość tego co dzieje się z 

budynkiem po cegielni. Jak widać wraca moda na stare fabryki na stare manufaktury. Z jego 

rozmowy wynikało, że chciałby aby ktoś zajął się tą fabryką, gdyż była ona takim wzorcowym 

zakładem na przykład którego tworzone były inne okoliczne cegielnie w których obecnie nie ma już 

tego serca są jedynie mury, kawałek dachu. Wspólnie z radnymi gościliśmy u pana Gerbera 

obecnego właściciela dawnej wili Schlegelmilcha. Po spotkaniu tym jesteśmy pełni nadziei, że 

wspólnie z nowym właścicielem uda nam się stworzyć coś fajnego, jakiś wspólny ciekawy projekt. 

Wychodząc na potrzeby mieszkańców,  od dwóch tygodni Urząd Pocztowy w Tułowicach jest 

otwarty w sobotę. Niedawno temu mieliśmy taką sytuację, że prawie doszło do zaczadzenia dwóch 

mieszkańców Tułowic. Zbliża się okres grzewczy, ludzie palą w piecach czym tylko się da, co 

sprawia zagrożenie  ich życiu. Dwóch panów się podtruło, jeden wylądował w szpitalu w Nysie, 

drugi we Wrocławiu. Nie chcę tutaj domniemywać, kto odpowiada za co. Cały budynek ma 

Wspólnota. Dwa mieszkania we Wspólnocie  są  w  administrowaniu  ZGKiM.  Państwo płacą. 

Gmina dokłada do rodziny Skórki na ul. Pocztowej. Ta rodzina nie jest na tyle zaradna, żeby mogła 

samodzielnie funkcjonować. Gmina pomoże tutaj poprzez ZGKiM, bo też trudno prosić rodzinę 

aby wyłączyła swój piec, ogrzewanie. Trzeba im bezwzględnie pomóc. Przecież nie będą spać w 

kurtkach i czapkach, a tak się niestety teraz dzieje.  

Jeśli chodzi o daty historyczne – sam młyn datuje się na 1763 r. Tam już w środku wiele elementów 

nie ma, ale jest coś, co można by uratować. Na tak małej przestrzeni wiele rozsprzedano. Kawałek 

drogi jest jeszcze w posiadaniu Gminy. Budynek ten niszczeje niestety na naszych oczach i my nie 

mamy na to wpływu, ponieważ jest to własność prywatna.  

Takim dobitnym przykładem jest dom w Szydłowie przy ul. Opolskiej. Gdyby taka decyzja była to 

Gmina oczywiście przy pomocy mieszkańców wsi uporządkowałaby ten teren. Lecz istnieje obawa, 

że mógłby pojawić się właściciel tej nieruchomości, który zażądałby zadośćuczynienia wielkiej 

kwoty.  

W sprawie Państwa Wasilewskich decyzja już jest. Jeszcze z pół roku trzeba poczekać. Jest nowa 

Pani Inspektor w Policji Budowlanej, więc konsekwencje będą. 

Natomiast jeśli chodzi o niezabudowaną część za sklepem motoryzacyjnym przy stacji kolejowej – 

tam straszyło  i  zbierały  się  różne grupy ludzi.  Decyzja  jest  taka,  że  wystarczy  telefon z prośbą  

o zabezpieczenie. Jeśli nie, to będzie kara. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Pojawiła się 

nowa osoba Policji Budowlanej, która jest bardziej stanowcza i konsekwentna.  

 

Ad.18. Sprawozdanie  z  działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  

            między Sesjami. 

Oprócz obowiązkowych dyżurów, przygotowania Sesji rady Gminy oraz spełnienia obowiązków 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, można wyróżnić kilka zdarzeń: 

- przygotowanie  informacji  na temat oświadczeń majątkowych radnych, w związku z otrzymanym  

   pismem z US, 

- 11.11.2015 r.  uczestniczyliśmy   w   obchodach   święta   z   11  listopada –  po  uroczystej   mszy  

   w  intencji  Ojczyzny  był  przemarsz  pod  pomnik i złożenie wiązanki kwiatów. A po oficjalnych  

   uroczystościach  odbyło  się  spotkanie  z  kombatantami,  Wójtem,  radnymi   i przedstawicielami  

   niektórych jednostek, 



- 13.11.2015 r. – Bela pod  Pradedem – wyjazd  do  gminy partnerskiej i udział w obchodach święta  

   św.  Huberta  patrona  myśliwych,  leśników,  strzelców,  sportowców,   kuśnierzy,  matematyków  

   i jeźdźców,  zwanym Hubertusem. Po uroczystej mszy św. w oprawie chóru i rogów myśliwskich,  

   i po końcowym błogosławieństwie księdza: „At’ každỳ človĕk nosi domŭ lásku”, tł. „Każdy niech  

   niesie do domu miłość” – udaliśmy się na mały poczęstunek.  

- 18.11.2015 r. – spotkanie  z  Wójtem  tzw. porządkujące zaległe  sprawy/zapytania. Bardzo ważne  

   z naszego punktu widzenia.  

- 19.11.2015 r. –  razem  z  Wójtem,  radnymi,  dyrektorem  TOK  byliśmy na spotkaniu w dawnym  

   szpitaliku,   wspaniale   odrestaurowanym,  u  Pana  Piotra   Gerbera.   Na spotkaniu   Pan  Gerber  

   przedstawił  nam  siebie,  a  przede  wszystkim  swoją  wizję/strategię  jaka  zamierza  obrać  przy  

   realizacji  swoich  planów,  którymi są m.in. budowa muzeum porcelany. Nie sposób streścić tego  

   spotkania  w  jednym  zdaniu  i  byłoby  to  krzywdzące  dla Pana Gerbera. Może w wolnej chwili 

   postaramy  się  zrobić sprawozdanie ze spotkania. Niemniej jednak osobiście byliśmy zachwyceni  

   tym  spotkaniem  i   planami  rozbudowy,  a  właściwie  rekonstrukcji  wspaniałych  zabytków  na  

   terenie  naszej  gminy. Szczerze trzeba stwierdzić, że chyba nikt z obecnych nie pomyślał, że są to  

   obietnice  pisane  palcem  po  piasku,  a  sam  pomysł  za  kilka  lat,  być może okaże się najlepszą 

   promocją i wizerunkiem Naszej wspaniałej Gminy Tułowice.  

 

Ad.19. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał odpowiedzi, jakie padły na 

zaległą korespondencję:  

1) Remont ul. Szkolnej i studzienek ściekowych: 

    Z  informacji   uzyskanej   od    Pana   Wójta   odnotowano,   że   remont  został  przeprowadzony  

    i  zakończony. 

2) Wniosek o podjęcie interwencji w sprawie Państwa Wasilewskich: 

    W odpowiedzi  otrzymano  decyzję  z  Nadzoru  Budowlanego nakazującą Państwu Wasilewskim  

     Rozbiórkę   szopy  wraz  z  wiatą  na  posesji  przy  ul. Sawickiej  21  w  Tułowicach.  Natomiast  

     Umorzona  została  rozbiórka budy dla psa i kojca. Decyzja zostanie ze skanowana i przesłana   

     do wszystkich radnych e-mailem.  

3) Podjęcie stosownej  uchwały o  dokonanie   cząstkowej   zmiany   planu   zagospodarowania    

     przestrzennego z dnia 21 listopada br.:  

     Chodzi  o  sprawę  garaży  Pana  Wolaka.  Koszt  zmiany  takiego  planu  to kwota ok. 30 tys. zł.  

     Dlatego też Gmina musi nazbierać więcej zmian, żeby za jednym razem załatwić więcej spraw, a  

     nie płacić  tak  duży  koszt  za  jedną  zmianę.  To  jest  sprawa  z  dawien dawna, ale Pan Wolak  

     rozumie, że należy zaczekać na więcej tego typu zmian.  

4) Przebudowa parkingu na ul. Kościuszki: 

    Chodzi  o  projekt  zatoczki  z  parkingiem.  Są  informacje,  że  jest  to  w  gestii   Zarządu  Dróg  

    Wojewódzkich i po nowym roku będzie wysłane pismo w tej sprawie.  

5) Kolejna sprawa dotycząca Wspólnoty Mieszkaniowej tej słynnej willi w parku: 

    Chodzi  o wnioski radnego tamtego okręgu. Pan Wójt pewnie będzie wymagał aby plan działania  

    ZGKiM    zawierał   wyjaśnienia co do ciągnących  się  w  nieskończoność  pytań  i   wątpliwości  

    zarówno radnych, jak i mieszkańców. Pismo zostało odesłane.  

6) Chodzi  o  wniosek  o  powołanie  Rady  Biznesu, a w konsekwencji dalej Rady Seniorów  

     i  Rady  Młodzieżowej: 

    Od  Pana  Wójta uzyskano informacje, że planowano spotkanie z przedsiębiorcami jeszcze w tym  

    roku,  ale  plan  nie  został  zrealizowany.  Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował, że jeśli  

    powodem  jest  brak  czasu,  to  wspólnie z Wiceprzewodniczącym mogą zająć się tą sprawą. Ale  

    Pan  Wójt  w odpowiedzi  poinformował,  że  nowa osoba, która zostanie zatrudniona w Urzędzie  

    Gminy   na   stanowisku   promocji   zajmie  się  tą  sprawą.  Natomiast  radni  mają  nadzieję,  że  

    wcześniej  ta  osoba  spotka się z tą Komisją, która pierwszy raz obradowała na temat planów, bo  



    dobrze byłoby je poznać.  

    Wiążą również nadzieje z tym, że po I kwartale 2016 r. ta Rada Biznesu się odbędzie.  

7) Sprawa połączeń kanalizacyjnych na ul. Generała Świerczewskiego: 

    Chodzi  o te zakłady przemysłowe. Była prośba wysłana do Pana Ratusznego, aby sprawdzić stan  

    prawny   kanalizacji   w   tej   części.   Odpowiedź   została udzielona   w   takiej wersji, że będzie  

    tworzony nowy projekt tej kanalizacji i dopiero wtedy będą przekazane.  

8) Sprawa oświetlenia garaży w Tułowicach Małych: 

    Została przekazana do zbadania przez ZGKiM w Tułowicach.  

9) Sprawa remontu klatki schodowej w Tułowicach Małych: 

    Została również przekazana do zbadania przez ZGKiM w Tułowicach.  

10) Pismo od Pani Beaty Bieli: 

      Prośba  dot.  zgody  na  podłączenie  do  sieci  wodociągowej  położonej w Tułowicach Małych.  

      Uzasadniona  jest  tym,  że  w  okresie  letnim studnia, w której zaopatruje się rodzina Pani Bieli  

      w  wodę – wysycha.  Wnioskodawczyni  sama wychowuje  4 dzieci. Wodę codziennie przewozi  

      w  5l  pojemnikach,  co  jest  bardzo uciążliwe. Odpowiedź – pismo  z  ZGKiM w  Niemodlinie:        

     „Nie    jest    ekonomiczna    budowa  sieci     wodociągowej   do   samych   Wydrowic.    Jedyną 

      możliwością   jest  wykonanie  przyłącza   do sieci   wodociągowej  zbudowanej  w  Tułowicach   

      Małych, której właścicielem jest Gmina Tułowice.W  związku  z  tym  ZGKiM  w  Niemodlinie   

      domaga  się odpowiedzi, czy Gmina Tułowice wyrazi zgodę na przedmiotowe podłączenie”.  

      Pismem  z  dnia 04.11.2015 r. Wójt Gminy Tułowice wyraził zgodę na podłączenie posesji Pani  

      Bieli   do   sieci wodociągowej, położonej w Tułowicach Małych.W celu rozpoczęcia procedury  

      realizacji podłączenia zadania przez inwestora należy złożyć wniosek do ZGKiM w Tułowicach  

      o   wydanie technicznych   warunków  podłączenia. Znamiennym inwestorem podłączenia może  

      być  Gmina  Tułowice,  gdyż  zdecydowana  część  podłączenia  będzie  realizowana  na  terenie  

      obszaru należącego do Gminy Niemodlin.  

11) Pismo od Pani Łyszczarczyk: 

Odpowiedź do pani Łyszczarczyk na wszystkie pisma i zażalenia jest taka, że rozpoczęto proces  

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

umów, chodzi tutaj o te wszystkie zabudowania koło willi – garaże itd. 

Wice przewodniczący poinformował radnych o otrzymanym zaproszeniu z forum Ekonomicznego 

na szkolenie w  Karpaczu w dniach od 17-19 grudnia 2015 roku, ale w tym czasie u nas ma się 

odbyć  posiedzenie Rady Gminy. 

Mówił również o zaproszeniu do udziału w spotkaniu organizowanym przez policję o czym dzisiaj 

już pan Wójt wspominał tzw. debacie społecznej na rzecz bezpieczeństwa. Pismo to zostało 

wysłane przez Przewodniczącego  każdemu radnemu na maila. 

Poinformował również o petycji radnego Romana Suchodolskiego do Przewodniczącego Rady 

Gminy  z prośbą o odczytanie  w której  prosił o wystąpienie w porozumieniu z panem Wójtem 

Andrzejem Wesołowskim do dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Opolu o ujęcie w planach na rok 

2016 wykonania prac projektowych ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 45 

przy ul. Kościuszki i Świerczewskiego łączącej ścieżkę z Ligoty Tułowickiej do miejscowości   

Tułowice Małe. Celem wykonania ścieżki jest podniesienie  bezpieczeństwa pojazdów 

jednośladowych poruszających się drogą nr 45 oraz problemem przejazdu dużej ilości 

samochodów. 

12) Sprawa młyna w Tułowicach. 

Kolejna petycja dotyczyła prośby o wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Opolu o wskazanie dla właściciela budynku młyna w Tułowicach zakresu prac jakie powinien 

wykonać  aby zahamować proces niszczenia. Petycja ta została przekazana do pana Wójta. 

Otrzymano odpowiedź, która została przekazana rannym drogą mailową. 

 

 



13) Program Alarm Życia 

Kolejny wniosek to wniosek Przewodniczącej Komisji Społecznej, dotyczył on dyskusji jaka była 

prowadzona na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 26 października br. (list wpłynął 23 

listopada) na temat programu Alarm Życia. W związku z powyższym Przewodnicząca  Komisji 

zwróciła się z prośbą o przygotowanie listy osób samotnych mieszkających na terenie naszej gminy 

które ewentualnie byłyby zainteresowane udziałem w tym programie. List ten był skierowany do 

Pana Wójta.  

Przekazano również informację o doręczeniu odpisu postanowienia w związku z Uchwałą którą 

musieliśmy uchylić dla zasłużonych Gminy Tułowice.  

 

14) Sprawa wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy 

Tułowice na lata 2016-2020 

Kolejny wniosek to wniosek pana Romana Suchodolskiego w którym wnioskuje o przy 

zatwierdzaniu wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tułowice 

na lata 2016-2020 zmieniono rozdział 2 pkt 2 strona 5 plan modernizacji i remontu budynków w 

latach 2016-2020 o plan rzeczowy, rozpisać które budynki będą remontowane w poszczególnych 

latach i uzgodnić które elewacje budynków w porozumieniu ze wspólnotą mieszkaniową i  przy ich 

parcytypacji  w kosztach elewacji będą w rozbiciu na lata 2016 -2020. Jak powiedział wice 

przewodniczący taki plan na pewno nie byłby zły. Większe inwestycje byłyby zaplanowane, można 

by się tego trzymać  i w jakiś sposób to kontrolować. 

 

15) Sprawa wykupu terenu za Ośrodkiem Zdrowia przez SANMED 

Na zakończenie pismo z SANMEDU pana Murawskiego , które było już omawiane na komisji w 

sprawie wykupu tego terenu. Prosiliśmy aby w tej sprawie komisje się zebrały i na dzisiejszej sesji 

przewodniczący każdej z  komisji przedstawili nam swoje propozycje. Na projektorze wyświetlono 

działkę ukazującą omawiany teren. Teren te pan doktor chce wykupić pod rozbudowę Ośrodka i 

stworzyć w nim dom dziennej opieki medycznej. 

Na początku głos zabrał przewodniczący Komisji budżetowo – gospodarczej pan Krzysztof Kiraga, 

który poinformował że komisja nie organizowała w związku z tym żadnego spotkania, tylko radni 

mieli się zastanowić i przekazać podjętą decyzję. Opinia komisji jest taka , że 4  z 5 członków 

komisji jest za sprzedażą nieruchomości. Jest tylko propozycja, którą podsunął nam radca prawny, 

aby przy sprzedaży w umowie zawarty był wniosek aby ten teren był przeznaczony jedynie pod 

ochronę zdrowia. Naszym zdaniem nie należy blokować inwestycji. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Ptak który poinformował, 

że komisja rewizyjna stosunkiem 4 głosów do 5 podjęła decyzję o sprzedaży terenu, również z 

zastrzeżeniami przeznaczenia tej nieruchomości pod usługi medyczne. Przewodnicząca komisji 

Społecznej pani Justyna Paszkowska poinformował że na dzień dzisiejszy komisja nie podjęła 

jeszcze decyzji. Wcześniej chcieliby się spotkać z panem Murawskim, sprawdzić czy istnieje 

możliwość postawienia warunków w umowie sprzedaży, jakich warunków, czy za jakiś czas 

będziemy mieli jakiś wpływ na to co tam się będzie działo. Warto było by porozmawiać w tej 

sprawie również z mieszkańcami którzy są współwłaścicielami tego terenu. 

Jak powiedział pan Kiraga podjęciem decyzji w tej sprawie my nie wpływamy na decyzję Wójta , 

wyrażamy jedynie swoją opinię na ten temat. Mamy jedynie nadzieję, że jeżeli podjęte zostaną 

jakieś kroki w tej sprawie zostaniemy o tym poinformowani. 

  

   

 

 

 

 



Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Wice przewodniczący podziękował przewodniczącym za udzielone opinie i przeszedł do 

omówienia pkt 20  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji oraz z komisji 

wspólnych. 

 

Głos zabrał przewodniczący Rady Gminy który poinformował, że 28 listopada  dostarczył do 

wszystkich rejestr listów , do których każdy ma wgląd w biurze Rady w Urzędzie Gminy w 

Tułowicach. 

 

• Pierwsze pytanie dotyczyło remontu drogi rowerowej (droga pokazana na slajdzie) Dostałem 

informację , że w ramach aglomeracji gmina będzie składała wniosek na realizację w roku 2017. 

Głos w tej sprawie zabrał pan Wójt, który powiedział że chciałby zobaczyć aby ta ścieżka w 

Ligocie kończyła się w Niemodlinie. Aglomeracja w swoich  wizjach futurystycznych tak to 

przedstawiała, ale to my jesteśmy zainteresowani aby tą ścieżką jeździć do Niemodlina. Na 

spotkaniu 2 miesiące temu w Urzędzie Miasta pani Burmistrz  przytaknęła, że jest za budową tej 

ścieżki ale na radzie, radni na pewno będą woleli wybudować taką ścieżkę wybudować z Graczy do 

Molestowic, czy Magnuszowic a nie w stronę Tułowic . Paradoksem może być to, że my składamy 

w ramach aglomeracji  o tą ścieżkę która według projektu powiatu może rozpocząć się dopiero od 

granicy Tułowic Małych. Pan Wójt przedstawił plan jakim będzie biegła ścieżka w Tułowicach. 

Ścieżka rozpoczyna się od Tułowic Małych , za przejazdem , w lewo za TOKiem i pojawiamy się 

na ul. Kościelnej, potem za kościołem ul. Morelowa, Brzoskwiniowa i Sportowa i skręcając w 

prawo jesteśmy na wylotówce w kierunku Ligoty. Obecnie oczekujemy oficjalnego stanowiska ze 

strony Niemodlina w tej sprawie. Gdyż coraz częściej słyszymy argumenty ze stronie Niemodlina, 

że to Tułowiczanie częściej jeżdżą w stronę Niemodlina a nie odwrotnie. 

 

Następnie głos zabrał Józef Sukiennik, który zwrócił uwagę, że odcinek pomiędzy Tułowicami 

Małymi a Niemodlinem jest bardzo niebezpieczny, czego przykładem jest ostatni wypadek w 

którym zginął człowiek, a na przestrzeni ostatnich lat  zginęło kilkanaście osób. Jak powiedział pan 

Wójt we wszystkich tych trzech zdarzeniach które miały miejsce zginęli nasi mieszkańcy. Jeżeli 

otrzymam oficjalne stanowisko - akcept ze strony Niemodlina przedstawię państwu do wiadomości.  

 

Jak powiedział radny Krzysztof Mróz argument jaki został przedstawiony przez Niemodlin jest co 

najmniej niestosowny.  Mieszkańcy naszej gminy częściej jeżdżą do Niemodlina ale z określonym 

celem. Albo jedziemy  tam do pracy z czego mają siłę roboczą, albo jedziemy tam na zakupy, z 

czego mają nasze pieniądze. 

 

• Kolejny wniosek przedłożony przez panią Helenę Wojtasik o postawienie na krzyżówce ul. 

Gruszkowej i Wiśniowej znaku „ślepa ulica”. Znak ten został przedłożony do projektu na 2016 rok. 

 

• Było też pytanie o to kiedy  wydany będzie  przewodnik po Tułowicach. 

Przewodnik będzie, poprawki zostały już naniesione. Czekamy na nabory, wtedy będziemy mogli 

ubiegać się o dofinansowanie. 

 

• Była też prośba o kontakt z Nadleśnictwem  w sprawie oświetlenia ul. Parkowej i partycypowaniu 

w kosztach dotyczących oświetlenia . Drugiego listopada było w tej sprawie spotkanie w 

Nadleśnictwie w tym momencie sprawa jest na etapie analizy możliwości,  solary czy oświetlenie 

kablowe.  Nie ma jeszcze podjętej decyzji w tej sprawie. 

 



• Sprawa dotycząca okrzesania drzew na ul. Szkolnej. Mamy o tym przypominać na wiosnę bo 

obecnie nie ma na drzewach liści.  

W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy który poinformował, że na wiosnę drzewa te zostaną 

przycięte, dzięki czemu wpuszczą więcej światła do zakładu pani Korzeniowskiej, która 

wnioskowała w tej sprawie. 

 

• Poruszana była również sprawa oznakowania na ul. Jaśminowej.  

Pan Wójt spotka się w tej sprawie w terenie.  Jak powiedział Wójt znak ten zostanie przestawiony 

we właściwe miejsce. 

 

• Kolejne pytanie pana Kiragi czy można wystosować pismo aby zmienić znaki dotyczące ciężkości 

samochodów mogących jeździć  po drogach.  

W tej sprawie  Pan Wójt spotka się z radnym osobiście. 

Jak powiedział pan Kiraga drogi w gminie robione są na takim podłożu, że w chwili kiedy wjeżdża 

na nie ciężki sprzęt  one zaczynają się nam rozjeżdżać. Dlatego warto było by ustawić znaki 

zabraniające wjazdu takich pojazdów. 

 

• W  wystąpieniu Zarządu Dróg była informacja jakie warunki należy spełnić aby umieścić  

sygnalizacje świetlną przy przejściu dla pieszych koło szkoły na ul. Świerczewskiego. Była by to 

sygnalizacja na przycisk gdy dzieci chcą przejść przez drogę. Pan Wójt zastanowi się nad tym 

tematem. Może tu być również użyta sygnalizacja prędkości  dla kierowcy wskazująca szybkość 

poruszającego się pojazdu. Pan Wójt wypracuje koncepcję i przedstawi radnym. Jak powiedział pan 

Wójt niedawno ukazały się większe znaki informujące o przejściu dla pieszych, dlatego tez trudno 

było by znów zwracać się do Zarządu Dróg o postawienie sygnalizacji świetlnej.  

 Znak świetlny – „uwaga szkoła” kosztuje około 10 000 zł. 

 

• Ostatnie pytanie było od pani Heleny Wojtasik o tereny PKP zadane w trakcie spotkania z panem 

Gerberem. Dostałem od pana Ratusznego mapę z na której naniesiona jest stacja PKP. Wójt 

przedstawił granice działki gminnej obok PKP. Terenu nie ma wiele , co ogranicza nas przy 

realizacji projektu dotyczącego terenów przesiadkowych, parkingów, rowerów co jest koncepcją 

aglomeracji. 

 

Ad.21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Następnie przewodniczący przystąpił do omówienia pkt 21. Na początku podziękował panu 

Wójtowi za sprzątanie świąteczne po czy przystąpimy do punktu dodanego przez pana Ptaka. 

 

Z uwagi na to, że sprawa dotyczyła pana Józefa Sukiennika , radny Sukiennik poprosił o głos. 

Pan Sukiennik zwrócił się do przewodniczącego mówiąc, że to co chce powiedzieć Pan radny Ptak,  

jest to jego korespondencja i zwracał się o udzielenie  mu odpowiedzi, gdyż to on decyduje do kogo 

jest adresowana i od kogo i w jakiej formie otrzymuje odpowiedzi.  Tak też zostało tam napisane. 

W związku z czym nie uważa za konieczne aby odpowiedź była udzielana na sesji, gdyż udzielenia 

odpowiedzi prosił na piśmie i tego oczekuje, od pięciu miesięcy. Jeżeli to pan Ptak uczyni to pan 

Sukiennik pewne kroki poczyni. Prosił przewodniczącego o załagodzenie tego konfliktu. Jak 

powiedział Przewodniczący konfliktu nie ma. Pismo wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy, 

Przewodniczący nie miał takich kompetencji aby na nie odpowiadać dlatego przekazał je do 

Komisji Rewizyjnej, po czym komisja rewizyjna przygotowała uchwałę i uchwała zostanie 

odczytana, gdyż cała Rada wnioskowała o wniesienie tego punktu do porządku obrad. Informacja o 

tym, że pismo przekazane zostało do Komisji Rewizyjnej była od początku jasna. Proszę nie 

traktować tego jako konflikt gdyż jest to tylko odpowiedź na pana pismo. 

 



Następnie głos zabrał radny Krzysztof Ptak, który zastanawiał się nad tym czy rozpocząć od 

przeczytania pisma pana Sukiennika , które jest adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy  i 

dotyczy wniosku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru montażu ławki w Tułowicach 

pomiędzy blokami przy ul. Ceramicznej 1 i 3 i protestu  mieszkańców  (31 podpisów) złożonego  

przez byłą radną panią Zofię Pietrusewicz . W związku z powyższym Pan radny prosił o udzielenie 

pisemnej odpowiedzi na nurtujące go pytania, które zostały odczytane przez przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej : 

 

1. Kto i w jakim celu wstrzymał urzędowy bieg sprawy mojego wniosku w sprawie j.w. Az do 

dnia 24 sierpnia 2015r tj. do czasu wspólnego posiedzenia Komisji tut. Rady gminy. Dowód 

dnia 22 czerwca 2015 r odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, z dnia 29 czerwca 

odbyła się Sesja, a pismo nie zostało przedłożone pod obrady. Pytanie dlaczego. 

2. Dlaczego ni otrzymałem do chwili obecnej odpowiedzi na pisemny wniosek j.w. a w 

protokole nr XI posiedzenia rady gminy z dnia 27 sierpnia 2015r. na stronie 7 odnotowane 

jest, że odpowiedź jest wysłana. Zwracam uwagę na fakt, że § 21 pkt.3 obowiązującego 

Statutu Gminy Tułowice, gwarantuje mi udzielenie odpowiedzi na wniosek w formie takiej 

w jakiej został złożony. 

3. Na jakiej podstawie prawnej decyzją tut. Rady Gminy przyznano rację 31 osobom 

protestującym , stanowiącym zdecydowaną mniejszość w stosunku do 80 rodzin 

zamieszkałych w obu blokach w których zbierano podpisy. 

4. Co było przyczyną, że nikomu z Radnych na posiedzeniu wspólnych Komisji w dniu 24 

sierpnia 2015 roku nie przedłożono treści protestu Pani Zofii Pietrusewicz, tylko protest 

odczytano. 

5. Proszę o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie inicjatorka protestu Pani Zofia 

Pietrusewicz miała możliwość zapoznania się z treścią mojego wniosku  dot. zamiaru 

posadowienia ławki, którego nie była adresatem, a mnie radnego pozbawiono możliwości 

zapoznania się z treścią protestu i poznania nazwisk osób podpisanych pod protestem w 

sprawie ławki. W myśl art. 23.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, a zatem ma prawo ich znać. 

6. Proszę o informacje, czy inicjatorka protestu Pani Zofia Piertusewicz otrzymała odpowiedź 

na protest. O ile , tak, to z jaką datą. 

7. Proszę o konkretną odpowiedź, czy udostępniony mi zostanie protest o którym mowa na 

wstępie. 

   W odpowiedzi na powyższe pytania Komisja Rewizyjna  podjęła uchwałę nr 4/2015 z dnia 17  

 listopada 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszego  protokołu. 

 

Po prezentacji radny Krzysztof Ptak chciał  przekazać uchwałę  Panu Sukiennikowi, na co Pan 

Sukiennik prosił aby uchwała ta została do niego przesłana.  

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Społecznej, która powiedziała , że jest pod 

ogromnym wrażeniem tej uchwały, Komisja Rewizyjna się wykazała, ale  Przewodnicząca ma 

prośbę aby na przyszłość nawet jeśli ktoś pisze coś z żalem nie róbmy z tego afery na tak wielką 

skalę. 

 

W odpowiedzi radny Krzysztof Ptak wystąpił z apelem do radnych aby każdy z nich zastanowił się 

zanim napisze jakieś pismo, dlatego że skutki naszych nieprzemyślanych wypowiedzi i pism nie 

prowadzą do niczego dobrego. 

 

Głos w tej sprawie zabrał radca prawny który zwrócił uwagę na to, iż nie możemy być mądrzejsi od 

autora listu, skoro on mówi, że pismo to nie jest skargą to nie możemy wbrew jego wypowiedziom 



powiedzieć że jest to skarga. Musimy pamiętać że panowie Przewodniczący i Wice przewodniczący 

Rady Gminy to osoby prestiżowe ale nie są to organy, które mogą samodzielnie odpowiadać na 

pisma i dlatego też pismo to zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej. Jak powiedział sam pan 

Sukiennik  „,proszę nie traktować mojego pisma jako skargi”. Dlatego radca jest pod wielkim 

wrażeniem nakładu pracy  jaki włożyła w odpowiedź Komisja Rewizyjna. Skoro autor mówi, że to 

nie jest skarga to albo  pozostawiamy to bez rozpoznania na mocy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego albo traktujemy to jak informacja odnośnie jakiś pewnych problemów które są 

zbadane przez komisję.  

Jak powiedział Wice Przewodniczący Rady Gminy , była to decyzja Komisji Rewizyjnej, że pismo 

to zostało rozpatrzone jako skarga. 

Jak powiedział radny Krzysztof Ptak z treści pisma wynika o  poważnych zarzutach dot. braku 

udzielenia odpowiedzi, itp., dlatego Komisja Rewizyjna postanowiła się do tego odnieść i w 

związku z tym podjęła  w tej sprawie uchwałę. 

Następnie głos zabrał pan Józef Sukiennik, który ponownie powtórzył, że nie prosił aby odpowiedź 

udzielona została na  forum sesji, prosiłem o odpowiedź pisemną ale nie na ogólnym forum. Pan 

przewodniczący dopuścił do tego i jednak się to odbyło. Jak powiedział Przewodniczący Rady 

Gminy Tułowice nie jest sam, za  wprowadzeniem tego punktu do protokołu było 15 radnych. 

Można było przecież to odrzucić. 

 

• Głos zabrał radny Roman Kopij w sprawie rady biznesu o której stworzeniu mówi się już od 

dłuższego czasu. Ponadto wspomniał o panu Gerberze i o możliwości wystawienia w powstałym u 

niego muzeum ceramiki ekspozycji z fabryki Porcelitu, czy gmina musiałaby płacić za wystawienie 

swoich eksponatów. Kolejne pytanie dotyczyło sprzedaży nieruchomości za Ośrodkiem Zdrowia, 

czy pan Wójt rozmawiał już bardziej szczegółowo w tej sprawie z doktorem Murawskim. 

Pan Wójt poinformował o tym, że czekał na stanowisko komisji w tej sprawie, od dwóch otrzymał 

dzisiaj odpowiedź.  Będzie chciał zadać jeszcze wiele pytań doktorowi. Dzisiaj gmina dostaje za 

dzierżawę tego budynku około 6 tys. miesięcznie brutto. To są środki, które rekompensują 

inwestycję, która została poczyniona , nie była to mała inwestycja (remont ośrodka). Trzeba podjąć 

odważną decyzję.  

My mamy pomysł na dom dziennego pobytu dla osób starszych. 

Nowy okres programowania, jeśli chodzi o środki unijne ukierunkowany jest na pomoc osób 

starszych. To jest, m.in. to, co może powstać w dawnej szkole w Szydłowie. 

Także w naszym Ośrodku Zdrowia jest trochę pomieszczeń, dzięki którym moglibyśmy 

przyciągnąć lekarzy specjalistów, jak np. zostało to zorganizowane w Medyku w Niemodlinie. 

Nasze społeczeństwo się starzeje i niestety musimy o tym coraz częściej pamiętać.  

Na pewno jakieś konkretne odpowiedzi po osobistej rozmowie z doktorem Murawskim tutaj padną.   

 

Jak powiedział radny Roman Kopij, jesteśmy otwarci na współpracę z doktorem Murawskim. 

Sprawę trzeba jednak załatwić definitywnie i jest to w gestii Pana Wójta.  

Jeszcze taka propozycja ścieżek rowerowych (deklarowana w kampanii wyborczej) – z Tułowic do 

Skarbiszowic i Małych Tułowic.  

 

• Następnie radny Roman Kopij , podzielił się swoimi pozytywnymi obserwacjami co do 

działalności Wójta Gminy Tułowice, i zaproponował aby na kolejnej sesji podjęto Uchwałę w 

sprawie zwiększenia wynagrodzenia Wójta. Jak widzi są kontynuacje realizowanych inwestycji 

jakie zostały przejęte po poprzedniej starej radzie, ma też swoje ciekawe wizje co do dalszego 

rozwoju Tułowic. Radny poinformował, że może zbyt pochopnie na początku jego działalności 

obcięto wysokość poborów Wójta.   

 



• Następnie głos zabrał Krzysztof Ptak, który zaproponował aby po odbytym spotkaniu radnych z 

panem Gerberem i po przedstawionych przez niego planach jakie wiąże  z naszą miejscowością, 

zorganizować podobne spotkanie z mieszkańcami Tułowic. Osobiście radny był pod wielkim 

wrażeniem propozycji działań jakie pan Gerber planuje w Tułowicach zrealizować i chciałby aby 

mieszkańcy też się o tym dowiedzieli. 

 

• Radny Roman Suchodolski zasugerował, żeby zaprosić Pana Doktora Murawskiego na 

posiedzenie Rady Gminy.  

W odpowiedzi Przewodniczący rady Gminy poinformował, żeby raczej takie spotkania 

organizować na wspólnym posiedzeniu Komisji, bo Sesja jest raczej od podejmowania uchwał.  

 

• Pan Sukiennik zadał pytanie dyrektorowi ZGKiM, i zapytał czy na przewidzianych spotkaniach 

wspólnotowych jest przewidziana wymiana chodników miedzy blokami  1,3 i 5. Jak odpowiedział 

dyrektor na zebraniach wspólnotowych ustalane są działania jakie będą realizowane działania . 

Obecnie na budynku Elsnera 5 kończymy wymianę w klatce pionu wodociągowego, w tym roku 

planujemy skończyć również wymianę pionu na ul. Ceramicznej 3. Mamy fundusz remontowy, 

zbieramy pieniądze o wysokości uzbieranych środków, wspólnoty zostaną na koniec roku 

poinformowane. Na zebraniach wspólnotowych będzie można zgłaszać propozycje projektów jakie 

mieszkańcy będą chcieli realizować, będzie głosowanie i na takiej podstawie mogą również być 

wymienione chodniki pomiędzy blokami. Jak wiadomo ludzie niechętnie przychodzą na zebrania 

wspólnot. 

 

• Następnie głos zabrała Pani Helena Wojtasik, która jako mieszkanka gminy chciała wyrazić swoją 

opinię na temat  Ośrodka Zdrowia. Przysłuchując się wypowiedziom  odnośnie sprzedaży gruntów 

panu Murawskiemu zacytowała „aby nie być psami ogrodnika” czyli sami nie skorzystamy a 

drugiemu nie damy. Jak słyszała lokatorzy tam mieszkający nie będą chcieli oddać terenu na 

którym i tak nic się nie dzieje i zarasta krzakami. Osobiście pani Helena  nie jestem zadowolona, że 

z jej pieniędzy remontuje się Ośrodek Zdrowia dla pana Murawskiego mimo że na takie, rzeczy ma 

zapewnione pieniądze w kontrakcie podpisanym z NFZ. Ma taką informację,  gdyż dawniej przez 

pewien czas pracowała w pogotowiu. Jak mówiła Ośrodki Zdrowia jako drugie po stomatologach 

zostały sprywatyzowane. Osobiście nie jest zadowolona z tego, że z jej społecznych, publicznych 

pieniędzy remontuje się ośrodek dla Pana Murawskiego. Dlatego też  jest za tym aby sprzedać 

ośrodek panu Murawskiemu który sam będzie go utrzymywał i za niego płacił podatki. Ponadto to 

co proponuje doktor, czyli dom dziennego pobytu dla chorych, przyda się nam wszystkim gdyż 

jesteśmy coraz starszym społeczeństwem. W obecnym okresie projektowania  można uzyskać duże 

środki na tego typu działania. Patrząc na działalność pana Murawskiego i zyski jakie można  z tego 

czerpać, nie sądzi aby w przyszłości świadczył w tym budynku zupełnie inne usługi i nie bała by się 

sprzedać tego terenu. 

W tej sprawie głos zabrał również pan Cwynar, który stwierdził, że wspólnota tego terenu tak 

naprawdę wcale nie potrzebuje. Teren jest zarośnięty, należy go kosić co jest kosztem utrzymania, 

trzeba płacić podatki, a tak naprawdę lokatorzy w ogóle z niego nie korzystają. Wystarczy jedynie 

wydzielić służebność czyli dostęp do budynku. Poza tym nic większego nie można tam postawić z 

uwagi na małe odległości. Jest to dla wspólnoty działka  uciążliwa  i obciążenie finansowe. 

 

• Radna Justyna Paszkowska poruszyła sprawę dotyczącą bezpieczeństwa na ul. Szkolnej. Chodzi o 

znak pierwszeństwa przejazdu koło Kościoła. Jest on odwrócony, co może spowodować wypadek.  

 

 

• Następnie głos zabrała dyrektor TOK Helena Wojtasik, która złożyła podziękowania na ręce 

sołtysów dla wszystkich mieszkańców, którzy wzięli udział w 23 finale Wielkiej Orkiestry 



Świątecznej Pomocy. Podziękowania skierowane zostały do mieszkanek Goszczowic, Ligoty i 

Tułowic Małych za ciasto jakie przekazały na rzecz Wielkiej Orkiestry. Za pośrednictwem sołtysów 

przekazano im podziękowania w formie laurek. Pani dyrektor poinformowała również o 

zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia i organizowanym w związku z tym Jarmarkiem Bożo 

Narodzeniowym, który odbędzie się 5 grudnia od godz. 17:00-19:00 pod Tułowickim Ośrodkiem 

Kultury. Wcześniej na sali widowiskowej odbędzie się spektakl z okazji Mikołajek po czym 

Mikołaj będzie wręczał paczki, naszym  dzieciom. Ponadto w tym dniu na świetlicach w 

poszczególnych sołectwach odegrany zostanie spektakl dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”. 

 

 

• Radny Józef Sukiennik zapytał o włamanie w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach.  

W odpowiedzi Pani Dyrektor Przedszkola poinformowała, że rzeczywiście takie włamanie było. 

Złodzieje mieli jeden cel i wiedzieli, do czego zmierzają. Celem była kasetka intendentki, która na 

całe szczęście była pusta. Straty również nie były ogromne, ale były: wyłamane drzwi, potłuczone 

okno, skradziono aparat fotograficzny(który kilka dni temu się popsuł).  

Radny Józef Sukiennik – czy sprawcy są do ustalenia? 

W odpowiedzi Wojt  wyjaśnił, że sprowadzony był nawet  pies policyjny z Opola, ale na tyle 

zmęczony po pierwszej akcji, że doszedł tylko do końca ul. Sawickiej, zgubił ślad i nie podjął 

tropu.  

Jest   monitoring   na   terenie   Przedszkola,   więc    Pani    Dyrektor    wie,  co  ma  robić.  Alarmu  

w Przedszkolu nie ma – jest to więc priorytet, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.  

 

 

• Jak powiedział radny Roman Suchodolski  mieszkanie po doktorze Murawskim, które za kadencji 

poprzedniego Wójta miało być przeznaczone na gabinety dla specjalistów, a w konsekwencji 

zostało sprzedane. 

 

• Radny Krzysztof Kiraga podziękował Panu Wójtowi i Przewodniczącego Rady Gminy dzięki 

szybkiej interwencji (wysłano pismo do Rejonu Dróg Powiatowych po tej nawałnicy w 

Skarbiszowicach) i uzyskanej odpowiedzi, że droga do końca grudnia br. zostanie zabezpieczona – 

mamy koniec listopada i temat zamknięty. A więc jeszcze raz serdeczne podziękowania -  

szczególnie dla Wójta, że to nagrał i była wizualizacja całego obrazu nawałnicy.  

 

 

• Sołtys Tadeusz Basztabin przestrzegał sołtysów; przed firmami ubezpieczeniowymi  które podają, 

że mają dokumenty, a to chodzi głównie o kradzież danych osobowych. Są to podstawiane firmy 

windykacyjne, które chcą ustalić tożsamość rzekomego dłużnika. Lepiej z nimi nie rozmawiać.  

 

• Przewodniczący Rady gminy prosił  radnych o przygotowanie na Sesję w dniu 17 grudnia br. 

propozycji dyżurów każdej Komisji na 2016 r. Taka  prośba dotyczy też  przygotowania planów 

pracy Komisji na 2016 r. – maksymalnie do 25 stycznia 2016 r. (wtedy proponuje się zorganizować 

Wspólne Posiedzenie wszystkich Komisji).  

8 grudnia br. – propozycja posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej w celu wydania opinii nt. 

budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

9 grudnia br. – propozycja Przewodniczącego Rady Gminy na zorganizowanie spotkania 

Przewodniczących Komisji w celu wspólnego wypracowania stanowiska co do podniesienia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tułowice. 

 

 

 



Ad.22. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XV 

Sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

           Protokołowały:           Przewodniczący Rady Gminy 

          Barbara Nowak           Frédéric Coppin 

                   Joanna Kalicińska            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


