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 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 17 grudnia 2015 r.  

 

 

D 100 392 

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

godz.1600 do godz. 1715. W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych. Obrady otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin, który po przywitaniu gości przekazał 

prowadzenie obrad  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  radnemu Krzysztofowi Ptak. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak  otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność.  

Następnie głos przekazał przedstawicielom – uczniom Gminnego Zespołu Szkół w 

Tułowicach, którzy złożyli życzenia świąteczne.  

W dalszej części posiedzenia  przedstawił porządek obrad: 

  5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

      i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok.        

  6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły  

      podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tułowice.                                                                                    

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.    

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.      

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok.                         

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                                  

11.Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego      

      w Opolu.                                                                                                                                   

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej dla Zakładu  

      Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach.                                                                        

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 marca 2008 r. w  sprawie określenia  zasad nabywania, zbywania i obciążania  

      nieruchomości oraz   ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata   

      zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r.                                                                   

14. Apel Starosty i Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rezolucji dot. nienaruszalności granic  

      Powiatu Opolskiego. 

15. Zakończenie Komisji. 

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za). 

 Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

      i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok.        

Pracownik Urzędu Gminy Pani Danuta Wajdziak  poinformowała, że kluczowym aktem 

prawnym regulującym kwestie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada 

obowiązek corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok.        

Każda gmina w Polsce posiada taki program podjęty w formie uchwały.  

Przy opracowaniu tego programu wzięte zostały pod uwagę wskazówki wynikające z 

rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,  a głównym 

jego celem jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu. 

Zakres ujętych w tym programie zadań skierowany jest nie tylko do osób nadużywających 

alkoholu  i ich rodzin ale także do całego społeczeństwa. 
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Został on sporządzony w oparciu o diagnozę na która złożyły się dane statystyczne otrzymane 

z policji, z GZSZ, z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych , Punktu 

konsultacyjnego i placówek oświatowych. 

Pod uwagę brane były również przeprowadzone w ramach programów badania ankietowe.  

Program jest finansowany ze środków, które są pozyskiwane z opłat  za sprzedaży alkoholu. 

Trzeba sobie uświadomić iż alkohol nie jest zwyczajnym towarem, jest to legalny produkt ale 

nie może być traktowany tak jak inne towary i nie podlega zasadom wolnego rynku. Im 

większy odsetek osób pijący to więcej obciążeń dla samorządu. 

Poinformowała, że według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim 

miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą 

palenie tytoniu i  nadciśnienie tętnicze. Ponad  60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze 

spożywaniem alkoholu. Prognozy WHO mówią, iż Polska jest jednym z pięciu państw w 

Europie, w których spożycie będzie rosło. 

Problemów alkoholowych nie można lekceważyć bowiem 2,4 mln Polaków w wieku od 18 do 

64 lat nadużywa alkoholu a 600 tys.  to osoby uzależnione. 

Na świat przychodzi więcej dzieci z uszkodzeniami spowodowanymi przez alkohol niż z 

zespołem Down i autyzmem. 

Sprawcy przemocy domowej są najczęściej pod wpływem alkoholu. Z winy pijanych 

kierowców co tydzień ginie 5 osób.  W 1998 r. za średnie miesięczne wynagrodzenie  można 

było kupić 56  butelek wódki a w 2014 r.  już 175 butelek. 

Koszty ekonomiczne związane z alkoholem w 2014 r.  są szacowane  na 16 – 41 mld. zł.  

Na realizacje  omawianego Gminnego programu przewidziana jest kwota 108.400 zł.  

Są to środki z opłat za sprzedaż alkoholu oraz środki pozostałe z br. Realizacja programu 

będzie przebiegała w oparciu o główne kryteria, które są zawarte w ustawie . Następnie 

omówiła preliminarz  wydatków  i harmonogram działań z zakresu profilaktyki  i 

rozwiązywania  problemów alkoholowych w ramach zadań własnych  na 2016 r.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad. 6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i kryteriów rekrutacji do  

          publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tułowice.                                                                                    

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka 

poinformowała, że rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dokonuje 

się na podstawie zarządzenia Dyrektora . Taka rekrutacja ma miejsce od pierwszych dni 

marca do końca marca. Później składają arkusz organizacji pracy szkoły w projekcie do Pana 

Wójta. W momencie kiedy wystąpią wolne miejsca to istnieje możliwość rekrutacji 

dodatkowej dzieci spoza obwodów. Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek 

ujednolicenia zasad dotyczących rekrutacji na wolne miejsca. 

Radny Roman Kopij stwierdził, ze przedstawione kryteria to maja raczej taki charakter 

socjalny, zapytał czy są jeszcze jakieś dodatkowe zasady związane ze świadectwem, udziałem 

w konkursach czy olimpiadach. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że dla niej łatwiej byłoby aby tych dzieci było mniej w klasach, 

aby to były dzieci z naszego obwodu, wtedy komfort pracy i warunki nauki są znacznie 

lepsze. Jeżeli zostaną przyjęte dzieci spoza obwodu a w między czasie  dojdą dzieci z 

obwodu, to czasem występuje nawet taki problem, że trzeba podzielić dzieci na grupy ze 

względu na ilość osób znajdujących się  w klasie. Tutaj wchodzą w grę również przepisy 

związane z ustawą o systemie oświaty. Zaznaczyła, ze jeśli klasy są mniej liczne to w takich 

klasach znacznie lepiej się pracuje a dzieci mają też większy komfort. 

Radny Roman Kopij zapytał ile jest osób w szkole spoza obwodu. Dyrektor szkoły 

poinformowała, że takich dzieci nie jest dużo ale są.  
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Radny Roman Kopij stwierdził, że we wzorcowych regulaminach podstawowym kryterium 

naboru są wyniki nauczania a dopiero potem socjalne, bo takim sposobem to przyjmą 

wszystkich, kto się zgłosi. 

Radna Justyna Paszkowska zauważyła, że każdy uczeń niesie za sobą pieniądze ( subwencja 

oświatowa). 

Dyrektor GZSZ prosiła Pana Wójta, jeżeli to będzie możliwe aby ustalić tę górną granicę – co 

rozumieć przez wolne miejsca. Zaznaczyła, że dla niej to będzie zupełnie komfortowo jeżeli  

np. klasa liczyłaby do 24 osób i byłby to limit możliwy  osób do przyjęcia, wtedy te wolne 

miejsca już nie wchodziłyby tutaj w grę. Rozumie jeżeli są klasy mniej liczne. Tak jak 

powiedziała, z tym, że nie należałoby już  wprowadzać podziału na języki i wprowadzać 

innych podziałów, które również generują sobą koszty. Jeżeli takich osób będzie dwie czy 

trzy, to podział z urzędu, z ustawy o systemie oświaty są zobowiązani wprowadzić.  

Subwencja, która wpłynie za tymi osobami nie pokryje kosztów, które będą w tym momencie 

wytworzone. Równocześnie uważa, że należałoby promować przede wszystkim  nasze dzieci 

z naszej Gminy, o nich przede wszystkich dbają i zabiegają. Ukłon w stronę Pana Wójta aby 

przy tworzeniu arkusza  Pan Wójt był tak uprzejmy i klasy 24 osobowe uzna za możliwe do 

utworzenia, to będą wdzięczni. 

Radny Jacek Sulikowski zapytał, czy jest tak, że jeżeli klasy liczą do 24 osób, to wtedy nie 

wymagany jest podział. 

Stwierdził, że jeśli tak jest to jeśli są zajęcia to byłoby lepiej bo klasy są mniejsze ale przy 

nauce języka obcego to wtedy są  dwadzieścia cztery osoby, to nie jest dobrze. 

Dyrektor GZSZ  poinformowała, ze to nie jest tak, bo np. Pan Wójt był tak uprzejmy i zajęcia 

komputerowe podzielił, w tej chwili młodzież ma komfort pracy pomimo tego, że klasy nie 

liczą więcej niż 24 czy 25 uczniów. Podział jest wprowadzony. Myśli, że Pan Wójt jest im 

życzliwy i tutaj gdyby klasy były 24 osobowe to myśli, że też udałoby się aby ten podział był 

na językach albo przynajmniej podział poziomujący, wtedy również większy komfort pracy. 

Zaznaczyła, że jest taki zapis w ustawie, że jeżeli w klasie jest 25 uczniów  to jest obowiązek 

dzielenia  na grupy. Poinformowała, że w tej chwili jest podział na informatykę, praca jest w 

grupach, każdy uczeń ma swoje stanowisko, pracownia jest nowa, wyposażona w nowy 

sprzęt. Jeśli chodzi o podział na języki to tutaj nie do końca jest to tak podzielone jak na 

informatyce. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.    

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że w uzasadnieniu opisała co jest 

powodem zmian ale chciałaby jeszcze wyjaśnić pewne rzeczy.  

Wiadomo, że samochodu strażackiego nie kupią w tym roku, bo mają plan na przyszły rok a 

potrzebne były środki na:  

- 10 tys. zł. na opłatę podatku od nieruchomości od nowo oddanych inwestycji gminnych, 

-   5 tys. zł.  na składki na ubezpieczenia społeczne dla Przedszkola, 

- 35 tys. zł.  dopłata  po 50 gr.  do 1 m2 mieszkań komunalnych  na fundusz remontowy 

  (  dotacja przedmiotowa),  

Przeniesienie środków w ramach budżetu szkoły na wniosek  Gminnego Zespołu Szkół. 

Środki w kwocie 60 tys. zł. przeznaczone na wykonanie publikacji przewodnika  po 

Tułowicach w ramach współpracy  Polsko – Czeskiej, które już w tym roku nie będą 

wykorzystane przeznaczają na: 

-  zapłatę faktury  za odzyskanie  VAT za 2014 r. ( w wysokości 30% wartości odzyskanego 

    VAT) 

- kwotę 35 tys. zł. przenosi się do Przedszkola na wynagrodzenia osobowe i pochodne od  

   wynagrodzeń, 
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- kwotę 10 tys. zł. przeznacza się na  zakup usług remontowych – opłacenie wykonania usługi  

   remontu ul. Szkolnej, 

- kwotę 6 tys. zł. przeznacza się na  zakup usług remontowych – zakup pieców do mieszkania  

  komunalnego, 

Radny Roman Kopij zapytał dlaczego w tym roku nie udało się  wydać :”Spaceru po 

Tułowicach”. 

Wójt odpowiedział, że  ma to być współfinansowane z projektów Euroregionu Pradziad. Jak 

wszyscy wiedzą, wszystkie programy są przesunięte w czasie. Wszystko jest gotowe tylko 

czeka do druku. 

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę zakupu  samochodu strażackiego. 

Wójt odpowiedział, że w tym roku już nie zdążą zakupić samochodu a po drugie to za takie 

pieniądze nie kupi się nic dobrego. Strażacy sami powiedzieli aby poczekać. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy    

          Tułowice.      

  Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że zmian jest dość sporo. 

Następnie poinformowała jak została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa, zmiany 

wprowadzone są w załączniku nr 1 ze względu na dokonane zmiany budżetu wymienione w 

uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok.     

i 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                                                       
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że omawiali budżet  na 2016 r. z 

Komisją Gospodarczą, która nie wniosła zastrzeżeń. Radni mają przed sobą projekty budżetu. 

Zaznaczyła, że odnośnie projektu budżetu jest pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która zostanie odczytana na Sesji. Jest też pozytywna opinia RIO do 

Wieloletniej prognozy finansowej. 

Zaznaczyła, że budżet jest  planem, który w razie potrzeby w trakcie roku może być 

zmieniony. 

Do przedłożonych projektów uchwał nie wniesiono zastrzeżeń. 

Ad.11.Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska  

           Opolskiego  w Opolu.                                                                                                                                    

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski poinformował, że Gmina Tułowice jest członkiem 

Związku Gmin Śląska Opolskiego.  Projekt , który został przedłożony radnym jest w całości 

autorstwa ZGŚO i dotyczy  kwestii formalnej a mianowicie zmiany Statutu ZGŚO. 

W przedłożonych materiałach jest treść projektu uchwały, uzasadnienie oraz  pismo 

przewodnie skierowane do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice. Z treści tego 

pisma wynika w sposób jasny i przejrzysty kwestia dotycząca powodu zmiany a mianowicie 

została spełniona wola dwóch rad: Gminy Kędzierzyn – Koźle oraz Gminy Namysłów. W 

przypadku Gminy Kędzierzyn Koźle chodzi o wystąpienie  ze Związku Gmin Śląska 

Opolskiego,  natomiast w przypadku Gminy Namysłów o wstąpienie. Wymóg  jest taki , ze w 

przypadku przyjęcia zmiany Statutu przez rady gmin członkowskich, musi to nastąpić 

bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

W związku z tym projekt znalazł się w Gminie Tułowice jako jednego z członków. Następnie 

musi nastąpić wpisanie zmiany statutu do Rejestru Związku Międzygminnego prowadzonego 

przez Ministra i faza końcowa czyli ogłoszenie zmiany Statutu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Opolskiego przez Wojewodę Opolskiego. 

Zaznaczył, że obecnie ZGŚO tworzy grupę zakupową  dzięki której członkowie Związku 

mają możliwość zakupu energii elektrycznej po korzystnych cenach. Na pytanie  radnego 
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Romana Kopija o przyczyny wystąpienia  Gminy Kędzierzyn – Koźle ze Związku Gmin Pan 

Sekretarz odpowiedział, że radni mieli podzielone zdania co do celowości członkowstwa w 

Związku. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej dla Zakładu  

      Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach.                                                                         

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski poinformował, że ta zmiana zgodnie z ustawą o 

finansach publicznych zgodnie z treścią art. 219 mogą być  udzielane dotacje przedmiotowe 

dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych. 

Zapis  ustawy  w  punkcie 4 tegoż artykułu mówi też, że stawki dotacji przedmiotowej ustala 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Tułowice mamy 27 

wspólnot mieszkaniowych w których gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych a zarządca 

prowadzącym jest ZGKiM.  Powierzchnia dopłaty  obejmuje 9.591, 56 m2 powierzchni lokali 

mieszkalnych. WG kalendarium w kwietniu tego roku zostały ustalone spotkania  w 

poszczególnych wspólnotach, w konsekwencji  tych spotkań podjęto uchwałę dotyczącą 

ustalenia tych stawek na poziomie wspólnot a mianowicie 50 groszy. Z uwagi na realizację 

budżetu tegorocznego i wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych ,  biorąc pod uwagę 

zbilansowanie tych inwestycji chcieliby poprosić radnych o podjecie tej uchwały na rok 2015. 

Wartość kwoty wynosi około 34 tys. zł. brutto0. Na rok  2016 można powiedzieć, ze w skali 

miesiąca to będzie około 4.700 zł. , które będą  przekazywać do ZGKiM. Rada Gminy na 

poprzedniej Sesji podjęła uchwaliła Wieloletni program gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym  Gminy Tułowice, tam między innymi zostały zawarte pewne kierunki co do 

ustalania zakresów remontów na poszczególnych obiektach i myśli, ze podjecie omawianej 

uchwały umożliwi w perspektywie czasu  uzbieranie takich kwot żeby ewentualnie ten 

program mógł być realizowany. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad..13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy 

           Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w  sprawie określenia  zasad nabywania,  

            zbywania i obciążania nieruchomości oraz   ich wydzierżawiania lub najmu  

            okres dłuższy niż trzy lata   zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy  

           Tułowice z dnia 26 maja 2011 r.                                                                   

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski poinformował, że w tej uchwale pozostał zapis 

dotyczący dokonywania  przez kupujących  kwoty na rzecz sporządzenia operatu 

szacunkowego, podczas kontroli RIO zwrócono uwagę, ze taki zapis jest usterkowany przez 

kontrolujących  i zasugerowano dostosowanie  treści uchwały do obowiązujących przepisów . 

W projekcie uchwały dokonano zmiany polegającej na zapisie umożliwiającym pobieranie 

zaliczki na dokonanie operatu szacunkowego. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.14. Apel Starosty i Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rezolucji dot.    

           nienaruszalności granic  Powiatu Opolskiego. 

Radny Krzysztof Ptak odczytał pismo dotyczące rezolucji dot. nienaruszalności granic  

Powiatu Opolskiego. Radni w wyniku dyskusji i głosowania jednogłośnie uznali, że należy w 

tej sprawie przygotować projekt uchwały 

Ad.15. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął obrady.  

 

Protokołowała: Joanna Kalicińska   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                  

Protokół sporządziła:       Krzysztof Ptak 

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                                                                                    


