
Protokół Nr XVII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 grudnia 2015 r.  

 

 

    D 100 396,  

    Posiedzenie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Tułowicach Małych i trwało od godz.16.00 

do godz..1700. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  14 

radnych – nieobecny był radny Lesław Kałwa. 

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

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

Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników 

Urzędu, pracowników Urzędu, radcę prawnego, sołtysów , Radę Sołecka z Tułowic Małych 

oraz pozostałych przybyłych.   

Podziękował Pani Halinie Krawczyk za przygotowanie sali. 

Przedstawił następujący porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesję: 

   

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad  

  3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 

  4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 

  5. Przyjęcie  protokołu   wspólnego  posiedzenia   Komisji  Rady Gminy  z  dnia  23 

       listopada 2015 r. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  

      zagospodarowania  przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  

      Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie rezolucji w przedmiocie  nienaruszalności  granic powiatu  

      opolskiego, 

  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

10.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

11.Zakończenie obrad. 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem w dniu 14 grudnia 2015 r. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za 

przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych. Protokół  został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem w dniu 23 grudnia 2015 r. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za 

przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych. Protokół  został 

przyjęty jednogłośnie.  

 Ad.5. Przyjęcie  protokołu   wspólnego  posiedzenia   Komisji  Rady Gminy  z  dnia  23 

           listopada 2015 r. 

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

mailem w dniu 14 grudnia 2015 r. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem 

protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 listopada 2015 r.  głosowało 

15 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  

         zagospodarowania  przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki 

         –   GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

  Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że przedłożyli dla Rady projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Tułowice w zakresie inwestycji, która jest inwestycją obcą a dotyczy 

budowy  linii napowietrznej  elektroenergetycznej 110 kV na trasie Hajduki  Tułowice .  Jest 

to tak jakby budowa linii rezerwowej, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tułowice ta inwestycja już funkcjonuje od 1994 r. W załączniku graficznym, który został 

załączony do niniejszego projektu można się zorientować, ze trasa przebiegu tej linii 

napowietrznej jest zaznaczona jako wąski korytarz . Wówczas w ten sposób została ta 

inwestycja zaplanowana, ponieważ nie było jeszcze dokumentacji projektowej, można było 

tylko jakby przewidzieć pas przebiegu tej linii napowietrznej. W związku z tym, ze 

wnioskodawca czyli Zakład Energetyczny sporządził dokumentację i na dzień dzisiejszy 

przebieg linii jest już dokładnie  znany więc zaszła konieczność doprecyzowania czyli 

sporządzenia planu już pod kątem instalacji technicznych. Słupy muszą zostać posadowione 

w określonym miejscu wiec zmiana głownie dotyczy przekształcenia gruntów na nieużytki, 

bo taki jest jakby obowiązek i w związku z tym jest konieczne wykonanie tej zmiany. W 

całości koszty tej zmiany pokrywa  wnioskodawca czyli Zakład Energetyczny, z tym 

wszystkie koszty, które są po stronie Gminy, która jest właścicielem i  oczywiście autorem 

planu.  Wszystkie koszty administracyjne łącznie z wyłożeniem planu, powołaniem komisji 

urbanistycznej. Na dzień dzisiejszy ta kwota jest wyszacowana na około 5 tys. zł.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (14 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XVII/85/15 .                                                                                                                      

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

 Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy 

poinformował, że w wyniku chęci przystąpienia Gminy Tułowice do nabycia nieruchomości 

przy ul. Pocztowej, mowa o budynku Poczty Polskiej, konieczne jest w związku z treścią i 

kryteriami zawartymi w obwieszczeniu Poczty Polskiej  uchwalenie uchwały w zakresie 

nabycia tej nieruchomości. W związku z tym został sporządzony taki projekt uchwały aby 

uczestniczący w przetargu Wójt mógł spełnić te  kryteria. Ponieważ dotychczas obowiązująca 

uchwala  z 2008 r. podjęta przez ówczesną Radę Gminy mówi o tym, ze w przypadku kiedy 

mamy do czynienia  z nabywaniem nieruchomości przez Gminę Tułowice powyżej wartości 

ustalonej przez rzeczoznawcę  majątkowego należy uzyskać stosowna decyzję Rady Gminy. 

Ten system, który będzie obowiązywał w ramach tego przetargu polega zgodnie z 

obowiązującymi zasadami na tak zwanej licytacji ustnej czyli podana w obwieszczeniu kwota 

na dana nieruchomość, a w tym przypadku mamy do czynienia z podziałem tej nieruchomości 

jakby na dwa lokale i teren działki na którym jest usytuowany budynek  wraz z budynkami 

gospodarczymi będzie podlegał tak zwanym postąpieniom, które zostały określone, wysokość 

tych postąpień  w sensie kwotowym została ustalona w obwieszczeniu przez Pocztę Polską. 

Natomiast ogłaszający przetarg Poczta Polska ustaliła cenę wywoławczą , którą mogą 

rozpoznać jako kwotę szacunkową ale nie koniecznie może być tożsama z wartością ustaloną 

przez rzeczoznawcę majątkowego. Mówiąc krótko w przypadku kiedy ta wartość ulegnie 

zmianie poprzez postąpienie to w tym momencie należy uznać, że  Wójt musi być 

upoważniony poprzez uchwałę  do nabycia nieruchomości za większą kwotę niż została 

podana w obwieszczeniu. 

Zaznaczył, że mają do czynienia z lokalem użytkowym w którym znajduje się punkt Poczty 

Polskiej, który został określony jako lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 103,64 m2  

usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależy 6 pomieszczeń  o  
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łącznej powierzchni 26 m2  i ta kwota została ustalona na wartość 85 tysięcy, drugi lokal 

oznaczony w obwieszczeniu jako lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 88,36 m2 i 

przynależnym dodatkowym pomieszczeniu o wartości 23,03m2, ten lokal został ustalony cena 

wywoławczą 146 tys. zł. i działka o powierzchni 700m2 wraz z budynkiem gospodarczym, 

cena wywoławcza- 38 tys. zł. Tutaj zostały ustalone postąpienia: w tym przypadku 400 zł. 

jedno postąpienie, w przypadku lokalu nr 1 postąpienie wynosi 1500 zł. , w przypadku lokalu 

rzutkowego nr 3  postąpienie wynosi 900 zł. Należy przypuszczać, ze wartość wzrośnie 

przynajmniej o jedno postąpienie w związku z tym ta uchwała musi być podjęta żeby Wójt 

mógł podjąć tą ewentualną licytację, jeżeli  ona nastąpi. Niezależnie od tego  w przypadku 

lokalu użytkowego przyszły właściciel jest zobowiązany – jest to wynikiem wcześniejszych 

rozmów pana Wójta z właścicielami Poczty o konieczności pozostawienia tego punktu 

pocztowego w Tułowicach, żeby on funkcjonował, w związku z tym Pan Wójt jest 

zobligowany do zawarcia  umowy najmu przekraczającej 3 lata, ponieważ umowa, która 

została dołączona mówi o wydzierżawieniu przez Pocztę Polską na okres 9 lat tego punktu, 

łącznie z ustaloną kwotą. Mają więc do czynienia z wyrażeniem zgody na to żeby pan Wójt w 

ramach  nabycia tego obiektu zawrzeć również umowę najmu, która przekracza 3 lata. 

Obowiązująca obecnie uchwala mówi, że Wójt może zawrzeć umowę najmu na okres krótszy 

niż 3 lata bez zgody Rady Gminy a powyżej 3 lat musi być zgoda Rady Gminy. 

Przetarg ma się odbyć 20 stycznia 2016 r. w Katowicach. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że na początku tego roku spotkał się z 

Panią Dyrektor i przedstawicielem Poczty Polskiej z Katowic. Są oni zainteresowani 

utrzymaniem punktu w Tułowicach , czynsz ma być realny nie za symboliczna złotówkę. 

Obiecał, że po przetargu jeszcze z Katowic wyśle wiadomość o wynikach przetargu. 

Radny Roman Kopij zapytał czy uchwała upoważnia pana Wójta do jednego postąpienia czy 

do postąpień w nieskończoność. 

Radca Prawny odpowiedział, że Rada może określić pewną granicę ale może  też upoważnić 

Wójta aby też jakby ponosił odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych. 

Pan Wójt stwierdził, że taka bariera jakby zdrowo rozsądkowa będzie, bo w  tej chwili jest to 

kwota 269 tys. łącznie, Gminę interesowałby cały budynek łącznie z gruntem. O takiej cenie 

była wiedza i  myśli, że to postąpienie o jedną kwotę, ma nadzieje że na przetargu nikt więcej 

się nie pojawi. Wójt zaznaczył, że procedura trochę trwała, przedstawiciele Poczty przyznali 

się też, że po drugiej stronie nie mieli jeszcze do czynienia z samorządem . 

Radny Roman Kopij zapytał czy mieszkanie na samej górze jest zasiedlone. Wójt 

odpowiedział, że na samej górze jest kawalerka, która odrębnym przetargiem będzie 

sprzedana dla najemcy. Na górze  jest jeszcze miejsce na co najmniej takie dwie kawalerki. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (14 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XVII/86/15 .                                                                                                                      

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie rezolucji w przedmiocie  nienaruszalności  granic  

          powiatu opolskiego,   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 17 grudnia w trakcie wspólnego posiedzenia 

Komisji Rada Gminy jednogłośnie wyraziła chęć wspierania tej rezolucji. W trakcie Komisji 

odczytali rezolucje Powiatu Opolskiego, który jest inicjatorem tej akcji. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (14 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XVII/87/15 .                                                                                                                      

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że okres między Sesjami trwał niecałe 

12 dni, w trakcie których były jeszcze święta, ale to nie znaczy , że w tym okresie nic się nie 

działo. 
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Wójt poinformował, że pojawiła się dobra informacja o przystanku kolejowym w 

Goszczowicach. Zaznaczył, że już wcześniej powiedział, że wierzy iż do końca tej kadencji  

przystanek się pojawi i pociąg zatrzyma się w Goszczowicach 

W tej chwili są już realne szanse, realne terminy. W 2016 r. będzie studium i mamy to 

szczęście, że trasa Opole Zachód – Nysa będzie pierwszą w kolejności. 

W 2017  r. ma być wyłoniony wykonawca a do końca 2018 r. temat ma być zamknięty. 

Stwierdził, ze co jakiś czas będą się przypominać we Wrocławiu, Katowicach i Sosnowcu. 

Stwierdził, że wierzy, że do końca 2018 r. przystanek w Goszczowicach będzie.  

Wójt poinformował, że 21 grudnia był na spotkaniu w LGR Opolszczyzna. Wszędzie 

pojawiają się strategie rozwoju, już wcześniej informował, że te nowe strategie, nowe 

perspektywy  odwróciły się o 365 stopni. W rybach można dostać dofinansowanie tylko na 

ryby. Nasza Gmina ma tam zaczęty projekt – ścieżka od Świerczewskiego, droga spacerowa 

do Małych Tułowic. 

Reszta jest ukierunkowana na zatrudnianie, tworzenie miejsc pracy, budowanie stawów, 

zarybianie, troszkę ekologii. Na dzisiaj nie ma takiej możliwości aby wybudować jakąś 

świetlicę, to już skończyło się.  

Podobna sytuacja jest w Borach Niemodlińskich, zatrudnianie, tworzenie miejsc pracy. 

Być może, ze będzie taka sytuacja, że jak nie będzie wniosków na te preferowane działania to 

środki zostaną przesunięte na takie działania, które cieszą się zapotrzebowaniem. 

Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie kierowników i księgowych jednostek gminnych 

na którym poinformował, że na jeden rok wchodzą w ubezpieczenie wszystkich jednostek w 

jednej firmie. Zobaczą jak to wyjdzie. 

Wójt poinformował, że 17  grudnia skończyła się kontrola z RIO. Panowie kontrolujący 

powiedzieli, że gmina jest fajna ale zmęczyli się trochę tymi dodatkowymi kontrolami, które 

musieli przy okazji bytności tutaj sprawdzić.  

Protokół i zalecenia będą dostarczone w terminie późniejszym. 

Wójt poinformował też, że wysłane zostało pismo do Pana Kopczyka z propozycją zamiany 

jego działki na działkę na ul. Stawowej. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana Wójta czy w Aglomeracji przystanek Szydłów w 

dalszym ciągu istnieje. Stwierdził, że wszystko byłoby w porządku gdyby się to nie pojawiło  

ale tutaj ludzie dostali pewna nadzieje i w momencie jak się to nagle skraca i mówi się, ze 

jednak tego nie będzie, to jest to trochę nie tak.  

Pan Wójt odpowiedział, że wcześniej jak  był na spotkaniu w Aglomeracji to faktycznie tam 

się pojawił przystanek w Goszczowicach i  zapis o przystanku w Szydłowie. 

Co do przystanku w Goszczowicach to tam jedynie był problem tego pochylenia, które 

powinno zostać wyprofilowane w czasie remontu. 

Wójt stwierdził, że rozumie, iż pan radny Krzysztof Mróz chciałby zapewnienia, że z Urzędu 

wyjdzie pismo monitujące tę sprawę. Takie pismo wyjdzie z Urzędu Gminy. 

Ad.10.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że starają się o przystanek kolejowy w Goszczowicach bo 

taki przystanek jest potrzebny, ale dzisiejsza Nowa Trybuna donosi, że kolej ogranicza ilość 

połączeń Opole – Nysa o 10%. Stwierdził, ze mówi o tym aby podjąć w tym kierunku jakieś 

działania. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że ta linia nie była ruszana od wielu lat i 

żadnego kursu nie zabrano a wręcz dodano. Myśli, że to przewoźnik jest tym zainteresowany 

i widzi ile ludzi wsiada, robią nawet takie badania. 

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że będą zabrane połączenia w niedziele i święta. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę napisu  na budynku stacji kolejowej w Tułowicach 

„Tułowice Niemodlińskie”. 
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Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaprosiła zebranych do udziału w Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy, która odbędzie się 10 stycznia 2016 r. oraz w tym samym dniu  

 biegu „ Policz się z cukrzycą”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za informacje dotyczące dyżurów, ma już 

komplet. Informacja o dyżurach będzie na stronie  5 stycznia. 

Będą  też wysłane e-mailem jak wyszło to ogólnie, plan dyżurów na cały rok. 

Plany pracy Komisji – prosił aby te plany przygotować na 18 stycznia, bo Komisja jest 

planowana na 25 stycznia a Sesja na 28 stycznia. Plan Pracy Rady Gminy jest 

podsumowaniem planów pracy Komisji i tak jak rok temu najpierw uchwala plany pracy 

Komisji, a Przewodniczący Rady zbuduje plan pracy rady na podstawie planów pracy 

Komisji.. Przypomniał, że w styczniu będą sprawozdania z działalności Komisji za IV kwartał 

2015 r. oraz Sołtysów. Z uwagi na to, że dostał 6 e-mailów w tej sprawie prosi aby bardziej 

pilnować terminy dostarczenia protokołów. Prosił aby bardziej pilnować terminów. Prosił aby 

protokół z obecnej Sesji był maksymalnie 12 stycznia, bo według Statutu protokół winien być 

sporządzany niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od zakończenia Sesji. Prosił aby to 

pilnować, bo to jest taka wola , bo radni chcą mieć czas żeby to czytać, żeby ewentualnie 

zgłaszać poprawki, bo to też jest tak, że są pytania  i w takiej sytuacji jeżeli dostanie protokół 

za późno to nie zdąży porozmawiać z Panem Wójtem żeby przygotować odpowiedzi na 

pytania. Jeżeli jest 14 dni to zostaje jeszcze 14 dni do Sesji żeby się spotkać z panem Wójtem, 

rozmawiać bo tu to jest troszeczkę na „wariackich papierach”, że za późno dostają protokoły. 

Następnie podziękował wszystkim, którzy pomagali zamykać rok Ma nadzieje, że w roku 

2016 będzie jeszcze lepiej. Są jeszcze sprawy w toku, które będą na pewno załatwione zaraz 

po nowym roku, radni wiedzą o co chodzi. 

Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

Radny Jacek Sulikowski także złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  poinformował, że za akceptem Pana 

przewodniczącego pozwolił sobie złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom  za 

pośrednictwem Księdza Proboszcza, życzenia te były odczytane na wszystkich mszach. 

Następnie złożył życzenia noworoczne. 

Z-ca przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski podziękował za skierowane do 

Rady życzenia od straży, kierowników jednostek i inne. 

Następnie poinformował, ze było ogłoszone, że na styczniowa Sesję będzie zaproszony Pan 

piotr Gerber, ale otrzymali, ze w tym czasie nie może być na Sesji gdyż będzie na konferencji 

w Kolonii, będzie podany inny termin. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że przyszło pismo RIO opole w sprawie 

uchwał podatkowych. Zaznaczył, ze uchwały nie zostały generalnie zakwestionowane, tylko 

jeden zapis we wzorze, jest to mały mankament. 

Chodzi o zapis pouczenia, do tej pory było tak, że obowiązek złożenia deklaracji dotyczył – 

składało się deklarację korygującą wraz z opisem , od 2016 r. już nie ma obowiązku składania 

tego uzasadnienia i opisu. 

Jeżeli RIO podejmie decyzje , ze ten zapis nie obowiązuje, to nie będzie potrzeby 

modyfikowania tej uchwały. 

Ad.16. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XVI Sesji Rady Gminy. 
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