
Protokół Nr XIX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 3 marca 2016 r.  

 

 

    A 100 404,  

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

godz.1940. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  13 radnych. 

Nieobecny na posiedzeniu był radny Lesław Kałwa i radny Krzysztof Kiraga – nieobecność 

usprawiedliwiona. 

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 a szczególnie nowo wybraną  Sołtys Ligoty Tułowickiej  Panią Monikę 

Matusik, Komendanta Policji w Niemodlinie Pana Jarosława Bąka,  Dzielnicową Gminy Tułowice 

Panią Alicję Szymańską-Łuczyszyn,  Zastępcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie  

Pana Mieczysława Palak,  Dyrektora Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Jerzego 

Imbiorskiego, Komendanta Gminnego ochotniczych Straży Pożarnych Pana Grzegorza 

Nawrockiego oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, Pana Michała Luty. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami 

na Sesje w dniu 23 lutego. Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad dotycząca 

wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w 

Statucie Ośrodka pomocy Społecznej w Tułowicach. 

Radni projekt uchwały wraz z wnioskiem otrzymali na wspólnym posiedzeniu Komisji, sprawa była 

na tejże Komisji szeroko omawiana.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 

Za przyjęciem wniosku  głosowało 13 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad: 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 25 stycznia  

      2016 r.  

  5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych 

      działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Tułowice.  

  6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowości  

      niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 

  7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego 

      na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405  

      w miejscowości Tułowice ul. Kościuszki” w formie dotacji celowej,  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego  

      na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi  

      wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ” w formie dotacji celowej, 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 

      lutego 2015 r.  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.  
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13. Podjecie uchwały w  sprawie zmian w Statucie Ośrodka pomocy Społecznej w Tułowicach. 

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy 

       między Sesjami. 

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

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

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

Radni zmieniony porządek obrad przyjęli jednogłośnie ( 13 głosów za). 

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych zgodnie 

ze Statutem. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XVIII Sesji 

Rady Gminy głosowało 13 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.  

 Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  zgodnie 

ze statutem. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016r.   głosowało 13 radnych. Protokół  

został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zanim przejdą do kolejnego porządku obrad, prosi 

o chwilę uwagi. Ze względu na to, że w ostatnim czasie  w  Gminie Tułowice nastąpiły pewne 

zmiany  kadrowe, miał być  na Sesji Pan Tadeusz Cwynar ale niestety nie przybył, zostało 

przygotowane dla niego podziękowanie ale Pan Wójt na pewno w imieniu swoim i Rady Gminy  

takie podziękowanie mu przekaże.  

Następnie  przystąpił do podziękowania  Panu Tadeuszowi Basztabin, wieloletniemu Sołtysowi 

Ligoty Tułowickiej.  

Zaznaczył, że Pan Tadeusz Basztabin był radnym od 1998 roku do 2014 r. Przez kilka kadencji był 

i nadal jest członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Od lutego 1995 r. do chwili obecnej 

sprawował funkcje Sołtysa Ligoty Tułowickiej, oznacza to 21 lat służby publicznej. Pełniąc funkcję 

Sołtysa Pan Tadeusz Basztabin dał się poznać jako człowiek kompetentny, wiedzący czego chce dla 

swojej społeczności, potrafiący znaleźć  wyjście z najgorszej sytuacji, a wszystko to aby jego 

wyborcom żyło się lepiej. Wiele akcji społecznych autorstwa Pana Tadeusza Basztabin było bardzo 

pozytywnie odebrane przez mieszkańców, zarazem jednocząc ich i zachęcając do wspólnych 

działań. Przez cztery kolejne kadencje był wybrany jako radny, współpracował z kilkoma Wójtami, 

co jest niewątpliwie wyrazem zaufania ze strony mieszkańców. Podziękował Panu Tadeuszowi za 

dotychczasową współpracę, za wykonywanie tej pracy, zaangażowanie w podejmowaniu i realizacji  

działań służących rozwojowi Ligoty Tułowickiej  a tym samym całej Gminy. 

Następnie Pan Wójt odczytał treść podziękowania , które złożył na ręce Pana Tadeusza Basztabin: 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi” zaznaczył, że mottem są słowa  Jana Pawła  II. 

Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Basztabin za wkład pracy na rzecz społeczeństwa Ligoty 

Tułowickiej w czasie sprawowania funkcji Sołtysa w latach 1995 – 2016. 

Proszę przyjąć najlepsze życzenia spełnienia planów, satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń, 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Przewodniczący Rady Gminy formie podziękowania  przekazał także Panu Tadeuszowi Basztabin 

wiązankę kwiatów.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przywitał nowo wybrana Sołtys Ligoty Tułowickiej Panią 

Monikę Matusik. 
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski  odczytal słowa powitania:  „ ktoś 

kiedyś powiedział, że  sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników. Sołtysowanie to praca 

przede wszystkim społeczna, dająca duże możliwości tym,  którzy naprawdę chcą coś dla swojej 

miejscowości zrobić ale stawiająca przed sołtysem bardzo duże wymagania. Nie wystarczy zostać 

Sołtysem, trzeba nim być. Najlepszy Sołtys to taki, który chce i potrafi, który jest pracowity i ma 

pomysły. Pani Moniko, wybór Pani na Sołtysa jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim 

obdarzyli Panią wyborcy. Rozpocznie Pani ważną i odpowiedzialna pracę dla dobra wspólnoty. 

Każde wybory niosą ze sobą nowe oczekiwania, praca podejmowana na rzecz lokalnej społeczności 

napawa nadzieją, ze mimo napotkanych trudności , nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o 

wspólne dobro. Życzymy uzasadnionej dumy z wybranych wyborów, skutecznej i owocnej 

działalności a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.” 

 Pani Monice także na powitanie wręczono wiązankę kwiatów.  

Ad.   5.  Informacja  o  stanie  ładu,  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  

             podejmowanych działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie  

             Gminy Tułowice.  

Komendant Policji w Niemodlinie Pan Jarosław Bąk poinformował, że postara się pokrótce 

przedstawić stan ładu i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego w Gminie. Postara się skupić na 

najważniejszych informacjach a na koniec odniesie się jeszcze do sprawy utworzenia rewiru 

dzielnicowych. 

Jeżeli chodzi o przestępczość w Gminie za rok 2015 , należy zauważyć, że poziom przestępczości 

utrzymuje się na typowym poziomie, jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne to odnotowali łącznie 63 

w roku 2015 w porównaniu do 50 zdarzeń w 2014 r. Niektórych zdarzeń jest więcej, bo to jest 

może najbardziej interesujące, tak, że  więcej odnotowali o trzy zdarzenia – kradzieże jak również 

więcej odnotowali włamań, odnotowali ich aż siedem w porównaniu do roku poprzedniego gdzie 

było ich 13 a w roku 2015 – 20. Jeżeli chodzi jakiego rodzaju to są zdarzenia, to w dużej mierze 

były też zdarzenia – włamania do altanek, których pod koniec roku, w tym okresie zimowym 

troszeczkę w Tułowicach było. Należy tutaj tez zauważyć, że w większości te włamania były 

wykryte, niektóre po dłuższym okresie czasu ale na szczęście udało się wykryć. Pozostaje jeszcze 

kilka włamań, które nie są wykryte ale są prowadzone czynności a więc wszystko jest na dobrej 

drodze i myśli, że sprawcy w tym roku  zostaną wykryci.  

Sa to kategorie zdarzeń w których nastąpił wzrost, w pozostałych kategoriach poziom zdarzeń 

utrzymuje się na zbliżonym poziomie zdarzeń do lat ubiegłych. Odnotowano też więcej przestępstw 

narkotykowych ale to jest taka kategoria gdzie uznali, że im więcej tych przestępstw jest 

ujawnionych świadczy o pracy Policji, to znaczy, że Policja skutecznie dociera do takich 

przestępców mimozę nikt tych przestępstw nie zgłasza. 

Jeżeli chodzi o wykroczenia to w 2015 r. odnotowano 195 wykroczeń, jest to mniej wykroczeń w 

porównaniu do roku poprzedniego gdzie odnotowano 219 wykroczeń. 

Jeżeli chodzi o wykroczenia takie bardziej uciążliwe dla społeczeństwa to w roku 2015 było 109 

takich wykroczeń, w roku poprzednim 92. Jeśli chodzi o analizę tych wykroczeń to chciałby 

wytłumaczyć, że  nie można się nią posługiwać w przeciwieństwie do przestępstw, jest ona trochę 

w inny sposób tworzona, te przestępstwa  i wykroczenia są popełniane tam gdzie kierowane są 

patrole Policji. Wiadomo, że jeśli gdzieś takiego patrolu nie ma , to patrol takiego przestępstwa czy 

wykroczenia nie ujawni. Chodzi o to, że  nie zawsze tam gdzie tych wykroczeń ujawniają dużo  to 

nie znaczy, że ten rejon  jest szczególnie zagrożony, tylko znaczy, że tam jest policja i tam w tym 

rejonie  te wykroczenia ujawnia. Starają się kierować Policje tam gdzie otrzymują informacje, że 

takie potrzeby są. 

Duża liczba wykroczeń  uciążliwych takich jak zachowania  w miejscach publicznych a także  

drobne kradzieże , w tych sprawach policjanci z Komisariatu Policji w Niemodlinie  przeprowadzili 

łącznie 195 postępowań z czego 56 przypadków skierowano wnioski o ukaranie do Sądu, 137  
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przypadków skończyło się postępowaniem dowodowym na miejscu zagrożenia, natomiast 2 

przypadki to są pouczenia. 

Jeżeli chodzi o zdarzenia w ruchu drogowym, to były 33 zdarzenia na 28 w roku poprzednim. Trzy 

wypadki w porównaniu do 6 w roku wcześniejszym, 30 kolizji – więcej o 8  niż  rok wcześniej. 

Zabitych nie było, rannych 6 osób. 

Odnośnie pisma Pana Wójta skierowanego do Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego 

przywrócenia rewiru dzielnicowych to chciałby przedstawić kilka informacji takich porównujących 

z przeprowadzonej analizy, może to być istotne  i brane pod uwagę, a mianowicie: Tułowice to jest 

6 sołectw w porównaniu do pozostałych gmin:  Niemodlin – 27 sołectw, Komprachcice – 9 sołectw, 

Dąbrowa – 15 sołectw. Jest to pod względem sołectw i pod względem  mieszkańców najmniejsza 

gmina. Czas dojazdu w najbliższym punkcie to jest około 6 minut, to jest 4,5 kilometra, z najdalszej 

odległości (Szydłów) około 14 minut, 11 kilometrów 

Nie licząc Niemodlina na terenie którego Komisariat się znajduje, odległości te są najmniejsze i 

czas dojazdu jest najszybszy w porównaniu z pozostałymi gminami. 

Komendant Policji w Niemodlinie Pan Jarosław Bąk poinformował, że w 2012 roku przestępczość 

na terenie Gminy Tułowice była na dużo większym poziomie a potem systematycznie spadała 

Biorąc pod uwagę zdarzenia tylko kryminalne  to Tułowice z gmin wiejskich są na drugim miejscu, 

najwięcej zdarzeń jest w Dąbrowie, następnie Tułowice, na końcu Komprachcice, które są w miarę 

najbezpieczniejsze 

Jeżeli chodzi o sołectwa na terenie Gminy Tułowice  to w latach 2013 do 2015 można powiedzieć, 

że Ligota Tułowicka to jest najbezpieczniejsze sołectwo, praktycznie jeżeli chodzi o zdarzenia 

kryminalne to było jedno zdarzenie odnotowane,  w Skarbiszowicach 5 zdarzeń, Tułowice Małe i 

Goszczowice po 7 zdarzeń, 21 zdarzeń w Szydłowie, 119 łącznie w tym okresie w Tułowicach.. 

Jeżeli chodzi o wykroczenia w Gminie Tułowice to  najwięcej wykroczeń zostało ujawnionych w 

2012 r. , było to w granicach 286 wykroczeń, następnie ta liczba spadla i od 2013 r. utrzymuje się 

mniej wie3cej na poziomie około 200 wykroczeń. Należy tez wspomnieć, że od jakiegoś czasu 

zmieniło się prawo i kiedyś linia odgraniczająca przestępstwo od wykroczenia to było 250 zł., teraz 

ta kwota systematycznie rośnie dlatego automatycznie część zdarzeń, które kiedyś były 

przestępstwami w obecnej chwili stanowią wykroczenia.. 

Następnie poinformował, że w 2015 r. odnotowali 482 interwencje na terenie Gminy Tułowice, dla 

porównania z rokiem 2014 – 389 interwencji. Jest to prawie 100 interwencji więcej niż w roku 

2014.  Najwięcej interwencji to Tułowice i Tułowice Małe – około 400 interwenci, pozostałe 

miejscowości to w granicach: w Ligocie Tułowickiej 19, w Goszczowicach 13, w Szydłowie 36, w 

Skarbiszowicach 10. Podobnie jak przedstawia się  zagrożenie pod katem przestępczości w 

poszczególnych sołectwach to podobnie przedstawiają się też interwencje. 

Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe to w 2012 r. było 28 zdarzeń, w 2013 r. wzrost do 37, w 2014 r. 

spadek do 28 a w 2015 r. – 33 zdarzenia. 

Od 2000 r. do 2014 r. każdego roku odnotowali 6 wypadków, w 2015 r. był spadek do 3 

wypadków, kolizje utrzymują się na poziomie 20 do 30 co roku, była jedna ofiara śmiertelna w 

2013 r.  Jeżeli chodzi o osoby ranne to najwięcej było w 2011 i 2012 r.  po 15 osób,  w 2013 r. – 7 

osób, dwa ostatnie lata po 6 osób rannych. 

Uzupełniając  jeszcze wypowiedź na zapytanie o przywrócenie rewiru to na chwilę obecną  jest 

reprezentowane takie stanowisko ówczesnego Komendanta Miejskiego, że prawdopodobnie ten 

rewir nie będzie przywrócony. Powodem tego jest miedzy innymi czas dojazdu do Komisariatu ale 

przede wszystkim stan wakatów w Komendzie Miejskiej Policji  gdzie obecnie brakuje 40 

policjantów. W ostatnich dniach zostało 18 policjantów  przyjętych , w czerwcu i w listopadzie są 

planowane kolejne przyjęcia ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przyjęci policjanci musza 

przejść kilkumiesięczne szkolenie i staż adaptacyjny. Praktycznie trzeba policzyć, ze takiego 
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policjanta  od momentu przyjęcia  to przez rok czasu nie ma.  Mówiąc o brakujących wakatach nie 

brał tez pod uwagę policjantów, którzy w tym roku zdecydowali się przejść na emeryturę. 

Wynika z tego, że nie ma też stanu osobowego z którego można by ten rewir utworzyć.  

Analizy na dzień obecny wskazują, że nie ma skąd tych policjantów zabrać, żeby je skierować do 

rewiru, nie można tez ich zabrać z Komisariatu w Niemodlinie i przesunąć, bo na terenie Gminy 

jest jedna dzielnicowa i samo przeniesienie jej do rewiru nie rozwiązuje problemu, bo to jest tylko 

jedna osoba i to nic nie zmienia, że ona będzie w rewirze. Chodzi o to aby ktoś stale w tym rewirze 

był.  

Zaznaczył, ze taki rewir na pewno wpływa na bezpieczeństwo, zapewnia poczucie bezpieczeństwa  

.dla mieszkańców. 

Na chwile obecna ta sytuacja tak wygląda ale na pewno będą się kontaktować z Panem Wójtem, bo 

jest taka intencja aby Starostwo wystąpiło do Komendy Głównej o zwiększenie limitów przyjęć. 

Komenda chciałaby , jest zainteresowana aby wystąpić o takie zwiększenie wakatów i niewątpliwie 

będzie szukać poparcia wśród władz lokalnych. Na pewno Pan Wójt będzie poinformowany o takim 

spotkaniu, z którego  przedstawi radnym informację.  

Na chwilę obecną  należałoby jakoś rozszerzyć godziny przyjęć, czas przyjęć , jeżeli jest taka 

potrzeba to na pewno dojdzie do jakiegoś porozumienia.  

Komendant Policji w Niemodlinie Pan Jarosław Bąk poinformował Komendant Policji w 

Niemodlinie Pan Jarosław Bąk podziękował za środki  przeznaczone w ubiegłym roku na służby 

ponadnormatywne w kwocie 10 tys. zł. Za te pieniądze udało się zorganizować 33 służby 6 –

godzinne. W trakcie tych służb wylegitymowano 140 osób, przeprowadzono 33 interwencje, 63 

kontrole samochodów, 28 kontroli rowerów pod katem legalności, nałożono 42 mandaty karne na 

łączna sumę 6.400 zł. , 13 razy zastosowano pouczenia, 6 razy zgromadzono materiały w sprawie 

postępowania w sprawie wykroczenia i kierowano je do Sądu. Podczas tych służb zatrzymano też 

dwóch sprawców przestępstw. 

Następnie poruszył sprawę przeprowadzanych akcji oznakowania rowerów. 

Na teren Gminy poza służbami normatywnymi kierowano także bardzo dużo służb samodzielnego 

oddziału prewencji. Nie zawsze jednak jest takie wsparcie takich oddziałów gdyż te oddziały 

kierowane są także do różnego rodzaju innych przedsięwzięć. Maja one tez swoje osiągnięcia i 

wyniki ale  prowadzą swoją ewidencję dlatego nie posiada tych danych.  

Pan Komendant zwrócił się z prośbą do radnych o rozważenie możliwości dofinansowania  dla 

Policji zakupu nowego samochodu – nieoznakowanego. Zaznaczył, ze obecnie posiadany samochód 

jest już wyeksploatowany . 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że już tyle chodzili za tym rewirem i nie 

odpuszczą tego tematu, będą chodzić dalej mimo iż niektórzy przekonują go, ze nie ma po co z 

uwagi na odległość z Niemodlina. Uważa, że jeśli będzie taki rewir dzielnicowych, to jeden 

policjant będzie w  stanie pojechać do Szydłowa i tam w tej niecce na ul. Opolskiej skryć się i 

zobaczyć jak tam po godzinie 1630 jadą samochody na różnych rejestracjach, jest tam wąska droga a 

kierowcy nie hamują.  Jest tez prośba radnego z Szydłowa aby czasem patrol tam pojechał.  

Podejście nowego rządu do tych władz jest takie, żeby wyjść do ludzi, reaktywować byłe rewiry, 

posterunki, tylko tutaj tak jak powiedział Pan Komendant wszędzie pojawia się ten czynnik ludzki.  

Gdy obowiązywały stare przepisy to do Policji, do tych służb mundurowych ludzie się garnęli a po 

zmianach przepisów to chyba się trochę zmieniło. 

Następnie zapytał czy coś się zmieniło w sprawie oznakowania rowerków, w tej chwili aby 

oznakować rower to trzeba jechać do Niemodlina, nie ma tego sprzętu żeby przyjechać pod szkołę 

na „Dzień dziecka”. 

Komendant Policji poinformował, że jest taka możliwość, trzeba tylko wcześniej zgłosić, że jest 

taka potrzeba, ze w danym miejscu odbywa się np. festyn  i taki sprzęt zostanie dowieziony. 
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Radny Roman Suchodolski zwrócił się z prośba do Pani dzielnicowej aby zwrócić uwagę na 

przystanek naprzeciwko sklepu Pana Szumega, na tym przystanku często siedzą osoby nietrzeźwe i 

spożywają tam alkohol. 

Dzielnicowa Gminy Tułowice Pani Alicja Szymańska-Łuczyszyn odpowiedziała, że wie o tym 

przystanku, nie ma możliwości aby tam postawić policjanta i żeby tam przez cały czas stał ale 

osoby przesiadujące na tym przystanku są rozliczane.  

Ad. 6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz  

          gotowości niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 

Zastępca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie  Pan Mieczysław Palak  zaznaczył, że 

patrząc od strony straży pożarnej i tutaj tak jakby relacji straż pożarna a społeczeństwo, to jest taka 

bardzo nieciekawa  ta relacja, bo to są te czynności kontrolno-rozpoznawcze, mówiąc krótko i tak 

kolokwialnie nękanie  podmiotów zajmujących się działalnością  gospodarcza czy usługowa przez 

strażaków. Tak to jest odbierane ale ta świadomość już z roku na rok się zmienia, co wskazują 

statystyki, ze znacznie spadła ilość pożarów dużych, tych takich dramatycznych zdarzeń, co tez 

wskazuje na to, ze kontrola ze strony  straży w pewnych kwestiach jest bezwzględna.  Każdy obiekt 

musi spełniać odpowiednie wymagania. Jeżeli zakład zatrudnia ludzi, to nie ma się co oszukiwać, 

bo  żaden z pracowników nie ma żadnego wpływu na stan bezpieczeństwa w swoim zakładzie jeżeli 

chodzi o odpowiedzialność wynikającą z tytułu przepisów. Oczywiście ma świadomościowe, że  

musi szanować te przedmioty, które do tego służą.  Jeżeli jednak chodzi o organizowanie tego, 

odpowiedzialność, nie ma żadnego wpływu. Odnosząc się do pracowników zakładów z terenu 

Gminy Tułowice, to mówiąc krótko ich prawa są dosyć drastycznie łamane. Na szczęście jeśli 

chodzi o szkoły to stan jest dobry, można taką lekką 4 wystawić. Dyrektorzy jednak byli bardzo 

zdziwieni, że strażacy wymagają od nich czegoś, co oni już dawno powinni mieć. Strażacy mówią, 

że  dyrektorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, jeżeli chodzi o szkołę czy przedszkole. 

Świadomość tych osób odnośnie zagrożenia   nie do końca jest właściwa ale nieznajomość prawa 

nie zwalnia od jego przestrzegania. 

W zeszłym roku skontrolowano pięć podmiotów, wydano w tych sprawach odpowiednie decyzje 

administracyjne, realizacja decyzji  jest monitorowana. Podczas kontroli nie było aż tak 

drastycznych sytuacji aby to wymagało zamknięcia któregoś z kontrolowanych obiektów, 

aczkolwiek jest to trudne ale informacja taka może pójść a co zrobią inne instytucje odpowiedzialne 

za to, to już inna sprawa.  

Nowa stacja paliw Lotos w Tułowicach  też została sprawdzona, zaznaczył, ze kontrola to jest długa 

i żmudna praca, nie jest to czynność jednodniowa i może trwać nawet kilka miesięcy. Starają się 

kontrolę prowadzić w takim okresie aby osobie kontrolowanej dać szansę naprawić błędy jeszcze w 

trakcie kontroli aby protokół z kontroli był jak najbardziej łagodny. Czego nie da się załatwić w 

czasie kontroli to  jest w protokole  i potem decyzją daje się czas na wykonanie zaleceń. Osoba 

kontrolowana musi dać odpowiedź, że zalecenia wykonała. Po tym czasie może być rekontrola ale 

nie zawsze  się to stosuje. Zaznaczył, że teraz w Polsce są takie przepisy, że otwierany obiekt musi 

być bezwzględnie zgłoszony do kontroli ale nie  musi być kontrolowany jeśli Komendant uzna, ze 

obiekt nie stwarza zagrożenia pożarowego. Jeżeli jednak są obiekty, które budzą podejrzenia dot. 

zagrożeń to taka kontrola jest przeprowadzana.  Straż posiada wykaz kontrolowanych obiektów i 

starają się te obiekty kontrolować co 5 lat, to wynika z ustawy, ze takie ważne obiekty jak np. 

szkoły czy zakłady generujące duże niebezpieczeństwo dla środowiska czy dla społeczności są na 

ogół kontrolowane co 5 lat. Najczęściej jest tak, ze mimo tego, że 5 lat wcześniej była kontrola to 

po tym czasie znowu jest co robić, bo zaniedbania są duże, różne tam sytuacje się zdarzały, jeśli był 

to zakład  pracy chronionej gdzie pracowały osoby niepełnosprawne a sytuacje jakie tam panowały 

to mroziły krew w żyłach, gdyby doszło do zdarzenia, to te osoby niepełnosprawne praktycznie nie 

miałyby szans się stamtąd wydostać. Po takiej kontroli warunki dla tych osób niepełnosprawnych  
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się poprawiły, same te osoby nic by tam nie zrobiły bo nie miały żadnego wpływu na pracodawcę. 

Jeżeli chodzi o zagrożenia, to te zagrożenia od lat się nie zmieniają, Gmina ma ta sama 

charakterystykę, nic już tam  wielkiego, groźniejszego nie przybyło. Odnośnie stałych zagrożeń 

które funkcjonują, to tutaj należy zwrócić uwagę na taka sytuację, ze jest duży transport drogowy, 

to jest taka sytuacja niebezpieczna a w szczególności A-4 i to jest transport materiałów 

wybuchowych. Szacuje się, ze rocznie około 480 ton  tych materiałów niebezpiecznych się 

przewozi, co miesiąc, praktycznie co tydzień coś jedzie po naszych drogach, to jest tylko to o czym 

straż wie i o czym przewoźnicy zawiadamiają. Bardzo dużo jest substancji transportowanych o 

których , że są przewożone  straż nie wie  i jak dochodzi do zdarzenia to straż dowiaduje się o tym 

w trakcie działań ratowniczych. Jest to trudna sytuacja bo to co się dzisiaj wozi w beczkach czy 

cysternach, to uwolnienie niewielkiej ilości  tych substancji  może stworzyć znaczne spustoszenie w 

środowisku czy wśród społeczności. Dużo tego jest i jest to bardzo niebezpieczne. Komenda 

Miejska od 1 stycznia tego roku musiała na bazie jednej jednostki utworzyć grupę ratownictwa 

chemicznego, która działa  na terenie danego województwa a może też i sąsiedniego województwa. 

O tyle jest dobrze, ze ta grupa funkcjonuje w ramach Komendy Miejskiej wiec jak najbardziej jest  

do uderzenia w razie takiej sytuacji  na terenie ich działalności. Każda jednostka od zeszłego roku 

tez ma obowiązek i zostały przeprowadzone szkolenia, doposażenia, ze prowadzi tą działalność w 

zakresie podstawowym. Kiedyś tak nie było, były wyznaczone grupy, ale teraz także oni jako  

Jednostka ratownicza w Niemodlinie odpowiadają za tą dziedzinę ratownictwa , chodzi tu o 

ratownictwo chemiczno – ekologiczne i nie tylko.  

Na terenie Gminy Tułowice nie odnotowano wypadków związanych z przewozem materiałów 

niebezpiecznych w transporcie drogowym. Podobne zdarzenie  było w innej gminie , jest to bardzo 

skomplikowana działalność i to nie tylko dla strażaków, strażacy z punktu widzenia ratowniczego 

jeszcze sobie z tym poradzą ale gdyby trzeba było ewakuować ludzi  i miejscowości w każdej porze 

dnia  i nocy i roku, to trzeba tym ludziom zapewnić w danym momencie jakieś lokum, to już tutaj 

mogą być jakieś kłopoty. Ale jakoś do tej pory sobie radzili i radzić będą  i myśli, że będzie coraz 

lepiej. 

Pozostałymi czynnikami to jest gazociąg, który przebiega przez teren Gminy, drogi ze względu na 

występowanie na terenie Gminy Tułowice autostrady A-4 bez węzłów komunikacyjnych, to znaczy, 

ze na odcinku przebiegającym przez Gminę  nie ma możliwości zjazdu z tej drogi ale strażacy mają 

możliwość jako służby ratownicze wjazd na te drogę po części przez teren Gminy Tułowice. Trzeba 

tu tez mieć świadomość, ze jeśli  na tym odcinku, który przebiega przez teren Gminy wydarzy się 

zdarzenie,  to Gmina to zdarzenie obsługuje, czyli gdyby to np. był autobus z dziećmi, to Gmina ma 

obowiązek  zabezpieczyć te dzieci, musi im zapewnić na ten czas schronienie. 

Jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe lasów to jest 9.419 hektarów. Linia kolejowa. Zaznaczył, że 

miniony rok był krytycznym pod względem  pożarowym ale udało się to wszystko opanować, lasy 

tutaj niesamowitą robotę robią. Jeżeli chodzi o współpracę i o zapewnienie bezpieczeństwa to na 

terenie Tułowic ta współpraca jest dobra. Mieli kilka pożarów lasów i to przy młodnikach ale udało 

się to uchwycić w zarodku. Lipiec i sierpień był okresem suchym, gorącym więc te pożary były o 

tyle niebezpieczne, że były w nocy ale służby leśnie dobrze pracowały i ich czujność spowodowała, 

ze udało się te pożary ugasić w zarodku. Pożar lasu  jest  bardzo niebezpieczny, przy dobrze 

rozhajcowanym ogniu rozprzestrzenia się  około 400 metrów na sekundę. Jest to potężny żywioł i 

sama miejscowość jest także objęta tym zagrożeniem bo jest w obszarze tego lasu. Gdyby coś się 

działo to te służby ratownicze będą się gdzieś tutaj kumulować i przejeżdżać przez miejscowość. 

Do drugiej kategorii zagrożenia  pożarowego  na terenie Gminy Tułowice zakwalifikowano 

zagrożenia związane z transportem kolejowym substancji niebezpiecznych, występowanie 

rurociągu wysokiego ciśnienia transportu gazu ziemnego.  

Pan Mieczysław Palak  zaznaczył, że nie rozmawiają tutaj o strefie ekonomicznej, o zakładach, 

które są tam zlokalizowane i produkcją, która się zajmują z tego względu, ze straż prowadzi tam  
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cały czas różne kontrole. Niektóre z tych zakładów z punktu widzenia straży nie powinne 

funkcjonować, inne natomiast maja jakieś tam odstępstwa, dużo się wokół nich dzieje, pewne 

sprawy są tam niewyjaśnione. Jak wszystko się tam skrystalizuje to będą już mogli mówić o takim 

zagrożeniu, które tam panuje.  Z pragmatycznego punktu widzenia straży nie chce na razie o tej 

sprawie mówić, natomiast  tam też jest bardzo duże zagrożenie ogólnie i chemiczne i pożarowe. 

Szczególnie jedna z tych firm nastręcza dużo problemów ale czekają jak to się wszystko rozwinie. 

Ta firma w zeszłym roku  poniosła duże straty, ale jak się manipuluje w systemie 

przeciwpożarowym , to tak jest. W zeszłym roku mogło tam dojść do tragedii łącznie z utratą życia  

kilku pracowników. Po zdarzeniu była kontrola, były ćwiczenia, dostali wiele nakazów do 

realizacji, robią to ale nie umie na ta chwilę powiedzieć co się tam teraz dzieje , bo firma nadal 

funkcjonuje.  

Następnie na ekranie przedstawił i omówił  analizę zagrożenia w powiecie opolskim. 

Zaznaczył, że każde zdarzenie, które obsługują, każdy pożar jest  wprowadzany do ich systemu 

dowodzenia, wspomagania dowodzenia, statystyki, liczba strażaków itp. Potem mogą takimi 

danymi z dziesięciu lat operować. Różne dane z tych lat są w stanie podać praktycznie w kilka 

minut. 

Następnie omówił działania ratowniczo – gaśnicze czyli zdarzenia. Stwierdził, że rok był gorący i 

było więcej zdarzeń. Na terenie Gminy Tułowice jednostki przeciwpożarowe w 2015 r.  prowadziły 

działania 80 razy a w roku 2014  - 62 razy, w tym 50 razy przy pożarach a 23 razy przy 

miejscowych zagrożeniach, odnotowano 7 alarmów fałszywych. Zaznaczył, ze w całym roku mieli 

na terenie działania jednostki z Niemodlina 14 alarmów fałszywych. Alarmy fałszywe to nie jest nic 

złego bo w większości alarmy te nie były w złej wierze. 

Jak widać jest wzrost pożarów, pozostałych zdarzeń nie było zbyt wiele.  

W rozbiciu na miesiące to marzec i kwiecień to są pożary traw, było ich bardzo dużo, tylko w 

Gminie Niemodlin i Gminie Tułowice to było ponad 100 wyjazdów, były to pożary bardzo duże bo 

powyżej kilkudziesięciu hektarów. Lipiec i sierpień  oraz ostatnie dwa miesiące to były pożary w 

większości kominów, w Gminie  Tułowice odnotowano niemal co tydzień kilka takich interwencji. 

W tym roku był tez taki jeden poważny pożar w Goszczowicach gdzie już zaczął palić się strop.  

W działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Tułowice  w 2015 r.  brało udział 177 

samochodów w tym 101  samochodów z Państwowej Straży Pożarnej, 11 samochodów z OSP 

włączonych do KSRG,  w Gminie Tułowice takich samochodów nie ma więc musiały one 

przyjechać z sąsiednich gmin, 65 samochodów z pozostałych OSP.  

Zestawienie strażaków biorących udział w zdarzeniach : - członków OSP – 268, członków OSP z 

KSRG – 51, strażacy z PSP – 421 osób w tych 80 zdarzeniach. 

W roku 2015  na terenie Gminy powstało 50 pożarów co stanowi wzrost o 20 pożarów w stosunku 

do roku poprzedniego w którym odnotowano 30 pożarów. Były to pożary w trzech obiektach 

mieszkalnych, jeden obiekt produkcyjny, cztery środki transportu, pięć pożarów lasu, 22 – uprawy, 

rolnictwo i inne obiekty – 15 pożarów. 

Miejscowe zagrożenia, było ich 23 mniej o 4 zdarzenia  niż w roku 2014, nie spadła jednak liczba 

tych zagrożeń trudnych i  bardziej dramatycznych jak liczba wypadków w których były osoby 

poszkodowane.  

Następnie zostały zaprezentowane zdjęcia z pożaru lasu  na terenie Gminy Niemodlin, pożar był 

gaszony od kwietnia do listopada. Był to pożar torfowisk, który migrował pod ziemia nawet o 

kilkaset metrów. Takie interwencje ale o skali mniejszej  na terenie Gminy Tułowice.  

Następnie zaprezentował zdjęcia z pożaru piwnicy w Szydłowie, zdarzenia na drodze – 

skrzyżowanie do Goszczowic gdzie mogła  być duża liczba poszkodowanych. 

 Pan Mieczysław Palak zaznaczył, ze jeśli chodzi o jednostki OSP to jest bardzo dobrze, że Gmina 

inwestuje w te jednostki, bo ci strażacy robią robotę, którą  trudno określić, są bardzo zaangażowani 

i wkładają w to bardzo dużo czasu.  Jednostka OSP Tułowice czy jednostka w Goszczowicach, to  
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jeśli chodzi o działalność, włączenia się do tego systemu wspomagania PSP to trafiła na bardzo 

wysokie rankingi jeżeli chodzi o cały powiat Opolski. Padło tez zaproszenie jednostki z 

Goszczowic włączenia  do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ma nadzieje, że to się 

wreszcie z pożytkiem dla wszystkich uda. Kolejna jednostką  która tez by chcieli w przyszłości 

włączyć to jednostka w Tułowicach.  Zaznaczył, ze Gmina Tułowice jest jedyna Gmina w 

województwie Opolskim, która takiej jednostki nie ma.  Zauważył, ze taka jednostka będąc w 

systemie wchodzi w jakby inne standardy funkcjonowania, jest troszkę inaczej finansowana ale też  

ona musi zapewnić 24 godzinna gotowość operacyjno bojową.  

Następnie przedstawił wnioski Komendy Miejskiej:  

- włączyć przynajmniej jedna jednostkę do KSRG, 

- doposażyć wszystkie jednostki w ochronę dróg oddechowych, co już ma miejsce  i jest poziom  

   bardzo zadawalający, jeśli jeszcze jedna jednostka doposaży się w dwa aparaty to już będzie  

   wzór, 

- dążyć do wymiany wyeksploatowanych samochodów ratowniczo – gaśniczych, stwierdził, że ten  

   samochód, który Gmina obecnie kupiła zapracuje na siebie niejednokrotnie,  pieniądze, które Ida  

    na zakup takiego sprzętu nigdy jeszcze się nie zmarnowały, 

- zmodernizować i wybudować nowe obiekty, 

- utworzyć w Gminie Centrum Zarządzania Kryzysowego,  

Stwierdził, ze dramatyczna sytuacja jest na terenie jednostki OSP Szydłów, bo została tam już jedna 

osoba, która podtrzymuje te jednostkę.  

Pan z Szydłowa poinformował, że sa już nowe osoby i czekają tylko  na  wybór władzy i na 

szkolenia. 

Pan Palak  stwierdził, że już były nowe osoby, które przeszły szkolenia, zdały egzaminy i już ich 

nie ma. U nich jest tak, że jak wzorem jednostki w Tułowicach z niebytu wejdzie  w ten byt 

wyjazdowy, zaliczy rok wyjazdowości, czyli jedno alarmowanie, jeden wyjazd, dwa alarmowania, 

dwa wyjazdy to wtedy powie, że jest wszystko dobrze. Zaznaczył, ze zrobią wszystko aby tej 

jednostce pomów i pomagają, z ich  strony nikt tej jednostki nie zagasi, gdyż nie ma takiej potrzeby 

i prawa.  

Jest świeża informacja, że są osoby  chętne więc trzeba mieć nadzieję, ze to wszystko pójdzie w 

dobra stronę ale to jeszcze daleka droga aby zaistnieć w tych dobrych ocenach. 

Następnie omówił sprawę  utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach 

przygotowywanych przez Aglomerację Opolską. Podał przykłady jak to będzie działać i jaki będzie 

posiadać sprzęt.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Mieczysław Palak poinformował, ze prowadza ćwiczenia 

ze strażakami z Tułowic, prowadza także różne pogadanki i programy z dziećmi. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował Panu Palakowi za obszerna informacje. 

Następnie poinformował o zdarzenia z dna poprzedniego gdzie palił się komin, było w to zdarzenie 

zaabsorbowane trzy jednostki straży.  

Zaznaczył, ze Pan Palak zauważył, ze Gmina Tułowice idzie w dobrą stronę, inwestują w straż 

dzięki przychylności radnych Gminy Tułowice, myśli też, że w przyszłym roku OSP Goszczowice 

wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  

W Szydłowie tez zaczęło się już coś dziać, znalazły się osoby chętne do wstąpienia do OSP.  

 Ad.  7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 

 Dyrektor Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Jerzy Imbiorski podziękował za 

zaproszenie. Jako przedstawiciel Zarządu Gminnego również podziękował za dobra współpracę.  

Obecny Zarząd miał okazje pracować z poprzednią Radą Gminy i obecną Rada  i jak już wcześniej 

było powiedziane, że czekają tylko na Szydłów, aby tam zebranie się odbyło i ustala termin zjazdu, 

gdzie zostanie wyłoniony nowy Zarząd, gdzie ta współpraca z Radą jak i z Panem Wójtem będzie  
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przebiegała owocnie, bo jak rozumie są trzy jednostki i każdy przychodzi, tą rękę  wyciąga, ale 

niezależnie od tego, ze te rzeczy są realizowane  dlatego chce podziękować za pomoc z prośbą 

dalszą.  Jak wcześniej było coś powiedziane w części takiej  ”bolesnej”,  że nie mamy na terenie 

Gminy jednostki włączonej do KSRG to w części „chwalebnej” powie też, ze nie ma takiej gminy 

na terenie województwa Opolskiego gdzie liczba samochodów, prawie dwa i pól przekraczała na 

jedną OSP. Jest to sukces. Jak kolega Palak mówił, że będą samochody do przewozu plandek, to 

niech Pan Wójt robi wszystko aby takiego pomieszczenia nie mieć, bo to jedna akcja i można się 

pogrążyć, ale to  jest problem PSP, Aglomeracji itd. Idzie ku dobremu i myśli, że z nowym 

Zarządem, który wyłoni się lada miesiąc, bo musi się odbyć zjazd, na tym poziomie współpraca 

była dobra ale myśli, że  z nowo wybranym Zarządem ta współpraca będzie bardzo dobra,  gdzie 

nie znaczy, że ludzie mogą się zmienić ale problemy dalej zostaną , bo niestety to są te pewne 

pozostałości . Wrócił do pokazanego zdjęcia pożaru lasu, było parę drzew więc co za las ale jednak 

wbrew pozorom zagrożenie jest duże i myśli , że przy dużym zaangażowaniu OSP Goszczowice jak 

i OSP Tułowice, bo my jesteśmy małą Gminą ale to zagrożenie w porównaniu do tak małej gminy 

jest duże zwłaszcza gdy jest skupione to w jednym środowisku. Myśli, że jednak idzie ku dobremu, 

tutaj dzięki inicjatywie Komendanta Gminnego ta Gmina została reprezentowana na zawodach 

powiatowych, gdzie od 20 lat jak było 20-lecie Gminy, ta Gmina była reprezentowana na zawodach 

wojewódzkich i powiatowych, były organizowane  turnieje wiedzy pożarniczej za co serdecznie 

Pani Dyrektor dziękuje, bo nie widział jeszcze żeby tak to było przygotowane w innych 

jednostkach, a z bogatego doświadczenia 30 lat służby, dodać teraz jeszcze jeden rok, tak, ze 

naprawdę  tutaj ciepłość i inicjatywa jest. Ma też ukłon w stronę Pani Dyrektor Przedszkola, żeby 

reaktywować  konkursy rysunkowe, we wrześniu i w październiku,  przygotować  jakieś skromne 

nagrody, jednak poprzez  wykonywanie takich  prac można  uczyć  dzieci bo one inaczej to 

spostrzegają. Pan Jerzy Imbiorski podziękował także byłemu Sołtysowi Ligoty Tułowickiej za 

wsparcie udzielone OSP.  Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował wszystkim za 

zrozumienie, bo czasem strażacy przychodzą i wyciągają rękę, ale jest to potrzebne. Jeżeli strażacy  

po pieniądze to na pewno każda złotówka dziesięciokrotnie się zwróci. 

Komendant Gminny OSP  Pan Grzegorz Nawrocki poinformował, że  dane statystyczne zostały 

przedstawione przez Zastępcę Dowódcy a reszta dopowiedziana przez Dyrektora Wykonawczego 

więc chciałby tylko podziękować radnym i Panu Wójtowi za to, ze stworzony  plan rozwoju straży 

pożarnej jest brany pod uwagę i jest realizowany na bieżąco. Ma nadzieję, że następny Zarząd, 

następny Komendant Gminny będzie dalej z Radą  Gminy i Panem Wójtem bardzo dobrze 

współpracował.  

Pan  Michał Luty poinformował, że zakupiony samochód już do OSP Tułowice dojechał, w tej 

chwili jest doposażany i przystosowywany do sprzętu OSP. Maja już koncepcje pomalowania 

samochodu, trzeba ściągnąć z niego napisy obcojęzyczne bo jest  to samochód ściągnięty zza 

granicy. Jak już samochód będzie gotowy to na pewno zostanie zaprezentowany  Radzie i Panu 

Wójtowi. Mimo usilnych starań nie udało się tego samochodu przygotować na dzisiaj ale myśli, ze  

na następna Sesje ten samochód przyjedzie i wszyscy będą mieli okazje go zobaczyć.  

Jeśli chodzi o sprawę działalności OSP Tułowice, to zmienił się Zarząd , w tej chwili troszkę 

inaczej to wygląda, plan działalności , który był przedstawiony na zebraniu wyborczym był troszkę 

okrojony. Zmienił się Zarząd , nie chcieli go obciążać, natomiast na dzisiaj jeżeli chodzi o plan 

działalności ich jednostki to w najbliższym czasie chcieliby zrealizować takie dwie inicjatywy. 

Pierwsza to jest  kurs, może szkolenie , nie mogą prowadzić jako straż kursów z pierwszej pomocy 

zakończonych certyfikatem ale słyszeli o takich potrzebach, takie głosy do nich dochodziły, że  

ludzie dorośli chcą zostać przeszkoleni pod kątem pierwszej pomocy wiec w najbliższym czasie, 

myśli, ze to będzie jeszcze w tym miesiącu zorganizują taki kurs pierwszej pomocy dla osób 

dorosłych z Gminy Tułowice. Ma nadzieje, ze uda się tez ściągnąć do tego strażaków z Goszczowic  
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dlatego, ze tam są ratownicy wykwalifikowani i im w tym pomogą.  To będzie w tym miesiącu, 

natomiast w przyszłości plany maja takie żeby zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy czy 

takie pokazy z pierwszej pomocy dla  firm z terenu Gminy Tułowice. Tych firm  jest trochę i będzie 

to wyglądać prawdopodobnie w ten sposób, ze OSP będzie wysyłać listy do właścicieli firm z 

informacją  o takiej akcji a jak ktoś będzie chętny to aby takich strażaków zaprosić to na pewno nie 

odmówią,  , mają sprzęt i mogą to zrealizować.   Zorganizują to tak żeby to miało przysłowiowe 

ręce i nogi.  

Obie akcje będą się odbywały pod patronatem między innymi WOPRU z którym ściśle 

współpracują i Wojewódzkiej  Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Zaznaczył, ze na pewno wszyscy wiedzą co się dzieje w Tułowicach, kupili auto, remontują remizę,  

będzie ta remiza powstawała, na profilu  internetowym  OSP można  zobaczyć jak to wygląda. 

Pan Michał Luty zaznaczył, że bez Rady i Pana Wójta nie byłoby to możliwe, nie zrobili by tego bo 

nie są w stanie sami tego zrobić wiec w ramach wdzięczności, jako jednostka, jako Naczelnik w 

imieniu swoich straży pożarnych  chciał złożyć przede wszystkim podziękowania Panu Wójtowi za 

zaangażowanie w rozwój ich jednostki, za trud który wkłada Pan Wójt. Zawsze podczas 

alarmowania za każdym razem dzwoni do OSP, pyta co się dzieje, interesuje się tą jednostką i ma 

nadzieję, że tak zostanie. 

Pan Wójt Andrzej Wesołowski poinformował, że nawiązując do  wypowiedzi Pana Palaka to w 

pewnym momencie był u niego Pan Cyganowski i w trakcie rozmowy  Pan  Wójt zaproponował 

mu, że też ma prawo jazdy kategorii C  więc też można go dopisać do OSP Szydłów.  

Zaznaczył, że jest to taka mała miejscowość, że człowiek żyje tym wszystkim, interesuje się  

wszystkim, był  pomysł, oczywiście Wójt jest wykonawcą ale te pieniądze na remizę czy samochód 

a nawet na nowo powstały budynek świetlicy w Goszczowicach to radni dali na to zgodę, dali 

pieniądze z budżetu. Wójt jest tylko wykonawcą tego budżetu. 

Następnie Pan Michał Luty zwrócił się do radnych, zaznaczył, że tak jak Pan Wójt powiedział, bez 

nich by się to nie odbyło jak też bez pomocy pracowników Urzędu. Przekazał podziękowanie na 

ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. 

Podziękował tez Panu Fredericowi Coppin, który jako wspiera strażaków, ostatnio ufundował im 

koszulki dla pań strażaczek 

Pan Wójt Andrzej Wesołowski korzystając z obecności strażaków podziękował wszystkim, którzy 

zaangażowali się w ostatniej drodze pierwszego Wójta Gminy Tułowice Pana Tomasza 

Olszewskiego, szczególnie te podziękowania kieruje do strażaków, bo wszyscy uczestniczyli, były 

poczty sztandarowe ale to straż pokazała, że to jest wojsko Wójta. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaznaczył, że sprawa była przedstawiona przez 

Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji.  

Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek od radnego Romana 

Suchodolskiego, zaznaczył, ze na dzisiejszej Sesji zmiana omawianego projektu uchwały jest raczej 

niemożliwa  ale będą o tym rozmawiać w punkcie 16 odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji..  

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/91/16 .                                                                                                                      

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa  

           Opolskiego na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika w ciągu drogi  

           wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ul. Kościuszki” w formie dotacji celowej,  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaznaczył, że sprawa była przedstawiona przez 

Pana Wójta i Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji.  

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/92/16 .                                                                                                                    
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

             Opolskiego  na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika i zatoki autobusowej  

             w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ” w formie dotacji  

             celowej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaznaczył, że sprawa również była 

przedstawiona przez Pana Wójta i Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji.  

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/93/16 .                                                                                                                    

Ad.11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 

            lutego 2015 r.  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że chodzi tutaj o nowo wybraną 

Panią Sołtys w Ligocie Tułowickiej a ponieważ w treści uchwały nastąpiła zmiana zostanie ona 

odczytana. 

Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały. 

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/94/16 .                                                                                                                    

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przypomniał, że razem z materiałami 22 lutego 

radni otrzymali wersje robocza planu, na ten temat rozmawiano także na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Z uwagi na to, ze do planu nie zgłoszono żadnych uwag, wersja robocza staje się wersją 

ostateczną.  

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/95/16 .                                                                                                                    

Ad.13. Podjecie uchwały w  sprawie zmian w Statucie Ośrodka pomocy Społecznej  

            w Tułowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że chodzi tutaj o projekt 

uchwały , który dzisiaj został dopisany do porządku obrad. Chodzi o podjecie uchwały w  sprawie 

zmian w Statucie Ośrodka pomocy Społecznej   w Tułowicach. Sprawa również była przedstawiona 

przez Pana Wójta i Panią Kierownik OPS na posiedzeniu Komisji.  

Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały. 

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

jednogłośnie (13 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XIX/96/16 .                                                                                                                    

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Pan Wójt Andrzej Wesołowski poinformował, że nareszcie dojdzie do spotkania na które czekali 

bez mała rok umawiając się wcześniej PKP PLK. W  obecności Pana radnego z Szydłowa spotkają 

się z przedstawicielami PKP Oddział Wrocław w sprawie drogi, ul. Kolejowa w Szydłowie. 

Spotkanie odbędzie się jutro. 

Pan Wójt poinformował, że w międzyczasie 2 lutego spotkał się już po raz kolejny z Posłem Ziemi 

Opolskiej na przystanku w Goszczowicach, z tamta przejechali aż do Małych Tułowic po tych 

wybojach drogi, bo Pan Poseł obecnie znajduje się tak samo w Komisji infrastruktury  

drogownictwa i kolejnictwa czyli to czym  zajmował się w Urzędzie Marszałkowskim obecnie 

zajmuje się tym samym. 

Wójt poinformował, że z Nysy do Kluczborka derezyną jechali decydenci, jeżeli chodzi PKP, PLK, 

Urząd Marszałkowski , osoby władne. Linia Opole – Nysa będzie jako pierwsza modernizowana i 

myśli, że ten  przystanek w Goszczowicach powstanie , termin przewidywany to gdzieś około 2018 

roku. Odpowiadając na pytanie radnego Mroza chyba z przed miesiąca  to drugi przystanek może 

powstać ale budzi dyskusje wśród członków  komisji, która jechała  ta trasą, to jest przystanek Nysa 

Północ, o innych przystankach nawet nie chcą rozmawiać.  
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Zaznaczył, ze  był świadkiem rozmowy włodarza Komprachcic o odbudowie przystanku w Polskiej 

Nowej Wsi, który był to już za daleko, za późno. 

Wójt poinformował, że Posła Kostusia w Urzędzie Marszałkowskim jeśli chodzi o kolej i sprawy 

drogownictwa zastąpił Pan Szymon Ogłaza. Pan Wójt nadmienił, ze był u niego już dwukrotnie a 

dzisiaj był u kolejnego Marszałka, bo to trzeba szukać sprzymierzeńców. Wiosna, jeśli chodzi o 

drogi wojewódzkie Zarząd wybiera się na rekonesans, oni to nazywają audytem, przejada drogi 

wojewódzkie, które są w ich jurysdykcji,  które nie są zapisane w planie. Dzisiaj Pan Wójt złożył na 

ręce marszałka 10 zdjęć naszej drogi Tułowice- Wydrowice,  bo wszyscy wiedzą, ze ta droga 

kończy się w Wydrowicach na pięknym ogrodzie a w ta stronę to już jest tylko gorzej. Wójt 

nadmienił, ze powiedział dla Marszałka , że chciałby aby po tej wizji lokalnej  w tych planach 

strategicznych  na następne lata pojawiła się ta nic – remont kapitalny drogi Wydrowice – 

Tułowice. W tej chwili jeżdząc ta droga po opadach, to nie żeby kogoś nie ochlapać ale żeby  

przejechać samemu i nie urwać kola to jest problem.  

W międzyczasie Pan Wójt w obecności Pana Ratusznego spotkał się z radnym z Szydłowa w celu 

uzgodnienia ostatecznej koncepcji, wizji  remontu budynku, tam miedzy innymi w nowej świetlicy 

znajdzie się pomieszczenie socjalne dla OSP. Wizja remizy  w Szydłowie jest ale to jest perpektywa 

jakaś, niech ta jednostka się odbuduje, wszyscy słyszeli, ze mamy 2,5 samochodu na jednostkę,  to 

jest chyba ewenement w skali województwa , tylko jeszcze ten czynnik ludzki w niektórych 

jednostkach jest mankamentem. Dodał, że tyle słów co dzisiaj padło ze strony Pana Imbiorskiego, 

to dawno nie pamięta. Wójt zaznaczył, że przy jednostce w Goszczowicach została już wyłożona  

kostka i tam nie brakuje już chyba niczego. Ubikacja jest jedynie mankamentem ale jak wszyscy już 

wiedzą tutaj chodzi o trwałość projektu, trzeba było  o tym pomyśleć na etapie projektowania.  

Wójt poinformował, ze od tego roku klasy II mają bezpłatnie naukę pływania  na basenie w Zespole 

Szkół. Zwrócił też uwagę na parkowanie autobusów  na parkingu przy basenie. Uważa, że autobusy 

powinne być parkowane  na placu przy szkole. Będzie rozmawiał  w tej sprawie z Dyrektorem ZSZ. 

Wójt poinformował, że zaprosił też Pana z firmy Grin Agro w sprawie zrobienia porządku wokół 

firmy, chodzi o rozsypywane trociny. Pan obiecał, że sprawę załatwi. 

Poinformował też, że zlecono firmie zewnętrznej projekt na plan gospodarki niskoemisyjnej, Gmina 

jest zobowiązana aby taki plan posiadać. 

Wójt poinformował, że  w ostatniej rozmowie z Panem Marszałkiem na temat Pana Gerbera , Pan 

Marszałek poinformował, że go wesprą w jego przedsięwzięciach. Wójt stwierdził, ze tez trzeba by 

mu nie przeszkadzać a nawet trochę dopomóc. 

Poinformował też, że został złożony wniosek do PROWU na drogi  Gminne - Morelowa, 

dyskutowali też tutaj na temat nawierzchni i wizualizacji. Projekt wizualizacji tego spacerniaka, 

deptaka  jest potrzebny, bo około 4 miesięcy trwa projekt ceny tego wniosku. Jeśli się „załapiemy” 

to trzeba mieć już cos gotowego, dlatego potrzebne są te pieniądze o które prosili aby przesunąć. 

Natomiast kwestia ul. Pocztowej jak gdyby jest dalszym elementem w perspektywie tego 

spacerniaka. Jest potrzebna ta wizualizacja, bo po drodze trzeba by było tez w inny sposób 

zagospodarować plac przy pomniku, trzeba by pomyśleć co zrobić z żywopłotem. Ludzie robią z 

niego śmietnik, wsadzają tam wszystko co się da. Jest to jednak dalszym elementem. 

Wójt przypomniał, że już podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w ostatniej drodze 

pierwszego Wójta, zaznaczył, że w międzyczasie odebrał dużo telefonów ludzi z Tułowic i z 

zewnątrz  i nie ukrywa, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 25 lecie istnienia Gminy. 

Stwierdził, że myśmy na tym zyskali  i tego nam nikt nie zabierze. Na pewno te pierwsze lata były 

trudne, są tu pracownicy, którzy pamiętają przywożone w kartonach dokumenty  Łambinowic i z 

Niemodlina. Nikt nie wróżył sukcesu tej Gminie ale z perspektywy czasu prawie 100% kanalizacji, 

wodociągów, infrastruktura, trzy Orliki na 6 sołectw, chodniki, drogi, to jest dużo. 
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Zaznaczył też, że hasło powtarzane też przez wieloletniego radnego Leszka Krzaka odnośnie 

miasta, to myśli, że to wraca jak bumerang, przy łączeniu powiatów za chwilę dowiemy się, że małe 

gminy mają się łączyć z większymi gminami. Myśli, że to jest jakaś taka droga gdzie powinniśmy 

sobie zadać pytanie , tym  bardziej, że półtora roku temu tez była dyskusja na poprzedniej Radzie w 

sprawie pomysłu starania się o prawa miejskie. Zostawiono to  na barki już nowej Rady a w obliczu 

tego co obserwujemy, co się dzieje, myśli że nic byśmy nie stracili a mogli wiele zyskać.  

Cytując Komendanta Policji, że nowe władze w Warszawie chcą aby jednak jak najbliżej 

środowiska wrócić do aktywacji tych posterunków i rewirów dzielnicowych. 

Na zakończenie wypowiedzi jeszcze raz podziękował wszystkim za uczestnictwo w ostatniej 

drodze  pierwszego Wójta Gminy Tułowice. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy 

       między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że oprócz dyżurów 

i spotkań z Wójtem byli na spotkaniu z Radą Sołecka i mieszkańcami w Tułowicach Małych,  była 

tam kolejny raz poruszana sprawa złego stanu huśtawki, drogi obok posesji Pana Zdaniewicza. 

Organizowali spotkanie z Panem Gerberem i taka uwaga, że myślą o zainwestowaniu w  muzeum z 

ukierunkowaniem na porcelanę czy porcelit Tułowicka, to może warto myśleć przy ustalaniu 

budżetu na przyszły rok o tym projekcie. 

Spotykali się kilkakrotnie przy przygotowaniu planu pracy na 2016 r. odbyły się w tej sprawie 

rozmowy z Dyrektorami i Kierownikami jednostek. 

Uczestniczyli w wyjeździe do Opola na konsultacje w sprawie poszerzenia granic miasta, w ich 

odczuciu wyjazd udany. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział. Zaznaczył, ze to ważne 

aby uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, bo może kiedyś sami będziemy potrzebować pomocy 

a zwłaszcza ze strony sąsiednich gmin i być może to uzyskamy. 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji byli przedstawiciele Starostwa i dziękowali nam już oficjalnie. 

Odbyło się również walne spotkanie sprawozdawczo – wyborcze w OSP w Goszczowicach oraz 

spotkanie wiejskie i wybory sołtysa w Ligocie Tułowickiej. Były poruszane tam pewne tematy, 

które dzisiaj chciałby przedstawić. 

Pan radny Lesław Kałwa, nie ma go dzisiaj na Sesji ale prosił żeby przekazać, więc przekazuje  te 

informacje: była poruszana  sprawa ograniczenia prędkości na drodze przy drugim wjeździe od 

strony tartaku Pana Golca, bo z tej strony jest ograniczenie i z drugiej tez by się przydało, prośba o 

umieszczenie znaku odnośnie tonażu na moście,  kolejny raz poruszana była sprawa oświetlenia 

koło boiska i na koniec była prośba o rozwiązanie w jakiś sposób sprawy  znaku informacyjnego o 

zamknięciu drogi podczas wybuchów w Kopalni, jest  tam znak, stoi on cały czas i  jest tam 

napisane tak, że zakaz ruchu przez 15 minut. Mieszkańcy o tym wiedzą, że to jest  w czasie 

wybuchu ale ostatnio była taka sytuacja, że do jednej rodziny przyjechali goście z Niemiec, 

zatrzymali się przed znakiem i czekali póki mieszkańcy im nie powiedzieli, ze można jechać.  

Następnie poinformował, że dzisiaj był pogrzeb najstarszej mieszkanki Tułowice, w imieniu Pana 

Lesława Kałwy i swoim prosił o uczczenie minutą ciszy  tej osoby.  

Zebrani uczcili minuta ciszy  odejście najstarszej mieszkanki . 

Ad.16. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, ze 28 lutego dostarczył dla wszystkich rejestr 

listów emailem a kopia dla tych co nie mają dostępu do swoich emailów jest cały czas w 

segregatorze w biurze Rady. 

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, ze listów było sporo 

ale odczyta tylko te są dla nich istotne i te o które zostali poproszeni żeby odczytać przez 

mieszkańców a także wnioski, które dzisiaj przed sesja wpłynęły. 

Pierwsza sprawa to korespondencja  pomiędzy Przewodniczącym a Wójtem dotycząca przekazu – 

korespondencji. Ta sprawa jest załatwiona, nie będą o niej już wspominać, natomiast w odpowiedzi  
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Pana Radcy Prawnego była poruszona sprawa Biura Rady. Odczytał fragment opinii Radcy 

Prawnego w tej sprawie. 

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii, zaznaczyła, że 

wydrukowała sobie Regulamin Organizacyjny Urzędu. Poinformowała, że w rozdziale II paragrafie 

szóstym jest zapis „ Wójt oraz Rada Gminy wykonują zadania przy pomocy Urzędu”, oraz zapis 

paragrafu 6 podpunkt 3 „ W szczególności do zadań Urzędu należy : przygotowanie materiałów 

niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych 

aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez 

organy gminy” podpunkt 3 „ Zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania i 

rozpatrywania wniosków”  i tak dalej, następnie rozdział 6 „ Podział zadań między referatami” i tu 

jest w paragrafie 20 podpunkt 2 „Do wspólnych zadań referatów należy przygotowanie materiałów 

oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy a w szczególności:” w 

podpunkcie 2  mamy – „pomoc Radzie, właściwym rzeczowo Komisjom Rady, Wójtowi, 

jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań”. W paragrafie 21 „ do zadań sekretariatu 

należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi w 

prowadzeniu spraw kancelaryjno technicznych” i tutaj nie ma w ogóle mowy o Radzie Gminy, 

natomiast do zadań Referatu Organizacyjnego należy i w podpunkcie 3 jest „ Zapewnienie obsługi 

administracyjnej Rady i Komisji oraz sprawy kancelaryjno techniczne, protokołowanie Sesji, 

posiedzeń, zebrań i spotkań”.  Stwierdziła , że jak sobie patrzy na taki schemat organizacji, on jest 

na stronie też dostępny to mają tutaj tak: Referat organizacyjny i jest sekretariat i stanowisko 

obsługi Rady i Kadr.  Prosiła, żeby jej powiedzieć, nie ma w takim razie  Biura Rady, to jeżeli na 

przykład taki mieszkaniec Tułowic kieruje korespondencje, chciałby skierować korespondencje  

bezpośrednio do Rady albo do Przewodniczącego Rady, to ma rozumieć, ze cała ta korespondencja, 

wniosek, nawet to może być skarga, na przykład nie chce żeby to trafiło do Wójta, może tak być, a  

wiemy, ze korespondencja jest otwierana w Sekretariacie i najczęściej , tak jej się wydaje, ze tak 

jest, jest otwierana i przekazywana potem dla Wójta. Zapytała więc, w jaki sposób taki mieszkaniec 

ma przekazać taką informację, żeby nie było otwierane w Sekretariacie, czy nie można by było 

zrobić w ten sposób, że jeżeli jest pracownik obsługi Rady, żeby ta korespondencja trafiła do tego 

pracownika, oczywiście będzie zarejestrowana w Sekretariacie, bo rozumie, że to tak musi być, tak 

działać, natomiast żeby była otwierana przez pracownika i przekierowywana do Przewodniczącego. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że ta opinia prawna wyszła na kanwie jakiejś różnicy 

zdań  pomiędzy Panem Przewodniczącym a Wójtem. Pan Przewodniczący oczekiwał, że pisma 

adresowane do niego nie będą  otwierane w Sekretariacie tylko w Biurze Rady. Ta opinia była taka, 

że Przewodniczący ani Rada nie mogą narzucić Wójtowi taką organizację Sekretariatu żeby 

określone pisma otwierać bądź nie otwierać, bądź przekazywać bezpośrednio, bądź czytać czy nie 

czytać. W tym zakresie chodzi mu o generalny podział kompetencji, Wójt organizuje tak a nie 

inaczej, Gmina Tułowice jest małą Gminą więc czy to jest sens tworzenia nowych stanowisk pracy , 

które będą zajmować się tylko i wyłącznie obsługa Rady, to jest jakby inna kwestia, ale to wszystko 

jest w gestii Wójta w tym zakresie. Co do korespondencji , jeżeli ktoś sobie życzyłby na przykład 

żeby adresować wyłącznie do rąk Przewodniczącego czy kogo kolwiek, to powinien to na kopercie 

zaznaczyć. Nie wyobraża sobie takiej sytuacji, ze jeżeli ktoś napisze pismo, i napisze, że 

adresowane jest wyłącznie na ręce, nie otwierać i przekazać wyłącznie na ręce Przewodniczącego, 

to ktoś tę korespondencje otworzy, będzie ona odnotowana w dzienniku podawczym i pewnie 

zostanie przekazana tutaj Panu Przewodniczącemu i zostanie przez niego otwarta. Kiedy nie będzie 

takiej adnotacji, chyba, że adnotacja taka będzie na górze pisma, wtedy ktoś kto będzie otwierał, to 

zobaczy, że na górze pisma jest adresowane – przekazać wyłącznie do określonego stanowiska to 

wtedy zostanie to przekazane. Chodzi tu tylko o to, czy Przewodniczący może nakazać, że od 

dzisiejszego dnia na przykład  Pani Teresa będzie otwierać korespondencje adresowana do Rady. 
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Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze wynika z tego, że Rada, Przewodniczący i tak dalej, 

jeżeli jest nawet taki pracownik, rozumie, że Wójt rozlicza tego pracownika, natomiast jeżeli są 

jakieś nieprawidłowości czy cokolwiek, to mają rozumieć, że Przewodniczący z tego ma rozliczać 

Wójta, z tych nieprawidłowości. 

Sekretarz Gminy zapytał z jakich nieprawidłowości. 

Pani Justyna Paszkowska podała przykład, że na przykład jak nie jest sporządzony protokół z 

posiedzenia Rady w odpowiednim terminie. 

Radca Prawny stwierdził, że  radni nie mogą nakazać ukarania na przykład Pani Teresy, bo jest ona 

pracownikiem Wójta, dlatego mogą poinformować, ze jest nieprawidłowość i Wójt będzie 

decydował czy ja ukarać czy nie ukarać i czy to jest słuszne czy nie słuszne. Mogą też pisać skargi, 

tak jak każdy obywatel, czy Komisja Rewizyjna może też pewne rzeczy sprawdzać. Radni mogą 

kontrolować w tym zakresie ale też nie mogą wpływać na to, jak Wójt będzie to załatwiał. Radni 

nie mogą narzucać koncepcji organizacji Urzędu Wójtowi albo nakazywać zwolnienie czy ukaranie 

pracowników. Uważa, że jak są jakieś nieprawidłowości to radni powinni informować Wójta co im 

się podoba czy nie podoba i od tego jest Wójt, on może wyciągnąć z tego konsekwencje. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski zapytał czy są jakieś wnioski co do organizacji Urzędu w 

tym układzie. Zaznaczył, ze obecny schemat organizacyjny funkcjonuje od X lat na zasadach 

pewnej niezmienności i pewnych jakichś takich tradycji. Tak jak pan radca Prawny zauważył w tej 

kwestii, czy możnaby wyodrębnić pracownika, który wyłącznie zajmowałby się tak zwaną obsługą 

Rady, to jest właściwość i  kompetencja Pana Wójta. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy maja takiego pracownika czy nie mają.  

Sekretarz Gminy  odpowiedział, że obecna na Sesji Pani Teresa w części zakresu swoich 

obowiązków ma tak zwaną techniczno organizacyjną obsługę Rady Gminy, ale to jest fragment 

tych obowiązków, ma jeszcze inne obowiązki. Specyfika tego Urzędu niestety powoduje, że  

pracownicy wykonują różnego rodzaju czynności. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy ma rozumieć, że może nie być takiego pracownika, to w 

tym przypadku kto, na przykład sporządza protokół.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że zawsze jest jakiś pracownik do obsługi technicznej Rady. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że tu było powiedziane, ze to wszystko jest w kompetencji 

Wójta, czy jest pracownik ale pierwszy paragraf mówi o tym, że Wójt oraz rada Gminy wykonują 

zadania przy pomocy Urzędu, czyli Rada może liczyć na Urząd. Stwierdziła, że jak przeczytała tę 

opinię prawną to zaczęła się zastanawiać, bo to tak trochę dla niej zabrzmiało, że w sumie nie 

wiedziała czy maja to Biuro Rady czy nie mają.  

Radca Prawny wyjaśnił, że był postulat by nakazać pracownikowi by robił to czy tamto i pytanie 

czy Rada może to zrobić, narzucić pracownikowi czy Wójtowi, że ma taka czy inną rzecz zrobić 

wiec to była odpowiedź na to, że to nie jest kompetencja Rady, to może być postulat w tym zakresie 

ale nie kompetencja. Rada nie może np. uchwalić Statutu i tak nakazać, żeby   na przykład powstało 

Biuro Rady gdzie pracownik będzie otwierał korespondencję, będzie biuro podawcze, to tak zrobić 

Rada nie może, bo tak nie można. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski zauważył, że nawet nie mogą 

używać określenia Biuro Rady, bo czegoś takiego nie ma, zapytał czy dobrze myśli. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w tym Urzędzie organizacyjnie nie ma takiego referatu. 

Radny Krzysztof Ptak  przypomniał, ze na początku zeszłego roku dyskutowana już nad podobna 

sprawą i wydawało mu się , ze doszło do porozumienia w sprawie korespondencji i miało to 

wyglądać w ten sposób, że jeśli jest to adresowane do Rady Gminy to sobie nie wyobraża, żeby to 

Wójt dekretował, czy ewentualnie od mieszkańców żądać aby pisali – nie otwierać. Z całym 

szacunkiem do Pana Wójta ale sobie czegoś takiego nie wyobraża. Nie wyobraża sobie czegoś 

takiego aby Pan Wójt pisał do Urzędu Wojewódzkiego pismo i pisał na nim – nie otwierać albo  
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jeszcze lepiej personalnie napisał kto ma otwierać. Wtedy na tamten czas nikt nie złożył żadnego 

protestu do Komisji Rewizyjnej, wtedy napisali wyraźnie, że jeżeli to nie sprawia wielkiego 

kłopotu, a na tamte czasy wydawało się, ze nie, to korespondencja adresowana do Rady  Gminy czy 

Przewodniczącego Rady Gminy , to nadzwyczajniej w świecie Wójt to od razu przekazuje do Biura 

Rady. Pamięta sprawę, że pismo krążyło, krążyło aż w końcu kiedyś dotarło. Uważa, że pisząc 

pismo do Rady Gminy chce aby to pismo dostała Rada Gminy a nie Wójt. 

Radca Prawny  poinformował radnego, że Rada Gminy dostanie to pismo tyko jest jeszcze kwestia 

taka, że jest tylko jeden Sekretariat i jedno Biuro podawcze, więc najpierw trzeba by zmienić 

strukturę organizacyjną Urzędu a do tego kompetencję ma wyłącznie Wójt. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jest to jasna sprawa tylko, ze w zeszłym roku w tej podjętej 

uchwale wydawało mu się, że doszli do porozumienia, ze jeżeli jest cos do Przewodniczącego czy 

do Rady Gminy adresowane, to bez żadnego otwierania, a z tej opinii wynika, że należy otworzyć 

jeszcze zadekretować i jeszcze sprawdzić, to się z tym nie może zgodzić. Zapytał w czym jest 

problem żeby ta koperta była nie otwierana a dekretacja była na kopercie. 

Radca Prany stwierdził, ze w takim razie trzeba by zmienić Regulamin Organizacyjny bo na tym 

etapie nie ma takiej możliwości. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaznaczył, że dostał informację od Wójta , że  

osoba obsługująca Radę Gminy  pracuje na tym stanowisku 4 godziny ( pół etatu) i dlatego to 

wszystko się zaczęło. Stwierdził, że zamykają temat, Pan Wójt wie, że to jest istotne dla niego bo 

nie akceptuje tego aby pismo skierowane do Przewodniczącego było otwierane, była na ten temat 

rozmowa i faktycznie po dwóch dniach dostał pismo bezpośrednio a w innym przypadku Pan Wójt 

dzwonił i pytał czy może otworzyć.  

Sekretarz Gminy zapytał co się dzieje kiedy mają do czynienia z korespondencja na przykład 

adresowana bezpośrednio do Przewodniczącego czy któregoś radnego a korespondencja jest listem 

otwartym  ( bez koperty)przynoszonym do Sekretariatu. Jak w tej sytuacji mają postępować, bo z 

jego obserwacji wynika, że większość korespondencji, która dociera jest przez osoby , które 

przychodzą do Sekretariatu składają pismo i wychodzą i albo sobie życzą potwierdzenia albo i nie.   

To w takim razie czy Sekretariat ma  zamknąć oczy, udawać, że nie ma korespondencji, że się z 

tym nie zapoznał  albo w ogóle nie robić żadnej adnotacji o przyjęciu. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że to chyba wynika z tego, że  nadawcy nie zależy na tym, 

że daje to do publicznej wiadomości więc tutaj to nie ma żadnego problemu z tym. 

Przewodniczący rady Gminy wyjaśnił, ze ta sytuacja to była taka, że on jeszcze pisma nie miał a 

inni już  mieli i w tym był cały problem, chodzi o to, ze ktoś inny już miał to pismo a do niego 

jeszcze nie trafiło, w tym był cały problem.  

Przewodniczący  Rady Gminy podziękował, ze ten temat był poruszony, bo jest to dla niego bardzo 

ważne i prosił, żeby ten temat już zamknąć.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski przedstawił pismo od Wojewody 

Opolskiego do Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące stwierdzenia nieważności w całości 

Uchwały Rady Gminy Tułowice  Nr XVII/85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 

110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice. Zaznaczył, ze uzasadnienie 

jest w segregatorze w pokoju 23.  

Następnie odczytał pismo Państwa Puchała  skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy w 

sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice, chodzi o działkę 720 aby 

Państwo mogli przekształcić działkę z gruntu rolnego na działkę pod zabudowę mieszkalną 

Proszą o szybkie podjecie decyzji bo planowana jest budowa linii elektroenergetycznej To 

oczywiście nie należy do kompetencji Przewodniczącego więc pismo zostało skierowane do Wójta 

o czym wnioskodawcy zostali powiadomieni.  
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że dostali sprawozdanie ze Związku Gmin 

Śląska Opolskiego, zostało ono przesłane radnym emailem, sprawozdania nie będzie czytać  bo jest 

bardzo obszerne ale uważają, ze każdy radny powinien się z nim zapoznać. Dużo razy padały 

pytania o ZGŚO, co on robi a w sprawozdaniu jest bardzo ładnie opisana jego działalność.  

Następnie przedstawił list od Piotra Lewandowskiego do Wójta i do wiadomości Przewodniczącego 

Rady – prośba mieszkańców budynku usytuowanego przy ul. Kościuszki 7 w Tułowicach o 

wygospodarowanie większej przestrzeni podwórka. Obecnie dostęp do posesji jest znacznie 

utrudniony np. podczas przywozu drewna.  

Następnie odczytał pismo Pani Anny Kuźmińskiej- wniosek o sprzedaż gruntu stanowiącego 

własność Gminy Tułowice. 

Pan Jacek Sulikowski poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnym Romanem 

Suchodolskim był na tym miejscu w celu wyjaśnienia sprawy. Takie pismo było już ponoć 15 

października 2015 r. wysyłane i Państwo Kuźmińscy nie dostali odpowiedzi.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że sprawa jest znana radnym z poprzedniej 

kadencji. Działka, którą chcą kupić jest drogą dojazdową do działek ogrodowych. Zaznaczył, ze 

chodzi tu bardziej o sprawy współżycia sąsiedzkiego, bo ta droga była niejednokrotnie zastawiana 

samochodami i dojazd do działek był utrudniony 

Zaznaczył, że osobiście z Panią rozmawiał i dostaną odpowiedź na piśmie.  

Jeśli chodzi o sprawę dotycząca budynku  przy ul. Kościuszki 7, to wnioskodawców pisma to 

mieszkają tam od niedawna, są  najmłodszymi  mieszkańcami, był tam Pan Suchodolski i Pan 

Sołtys i chyba się nasłuchali od lokatorów, którzy mieszkają tam od czterdziestu lat, oni sobie tam 

żyli, żyją i będą żyć. Radny Roman Suchodolski zaproponował aby drogę , którą chcą kupić 

państwo Kuźmińscy  wysypać tłuczniem i niech to będzie, bo jak to się sprzeda, to będą  kłopoty. 

Panu chodziło o to aby tą drogę sprzedać albo wysypać tłuczniem,  wiec jak będzie wysypana to 

sprawa będzie załatwiona.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że dostali zaproszenie od Posła na Sejm 

RP Rajmunda Millera na szkolenie w Opolu dotyczące spraw oświatowych 

Następnie przedstawił zaproszenie na szkolenie z centrum Szkolenia Kadr i Samorządów na temat 

finansów publicznych – koszt szkolenia  900 zł. od osoby. 

Pan Sulikowski poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymali wnioski radnego Pana Romana 

Suchodolskiego skierowane do Przewodniczącego rady Gminy. Następnie  odczytał te wnioski. 

Wnioski dotyczą: 

 – zmian w budżecie na dzień 3 marca 2016 , przeniesienie środków na sporządzenie projektu  

    pasażu na ul. Pocztową, 

- zapytanie czy został złożony wniosek na sporządzenie projektu na dobudowę drugiego skrzydła  

   przedszkola i utworzenie żłobka,  

- wniosek o wystąpienie do Dyrekcji Dróg Wojewódzkich w opolu o sporządzenie projektu na  

   wybudowanie  ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki 

- pytanie jakie rozmowy były poczynione z właścicielami zabytkowej remizy strażackiej i działki,  

   w sprawie remontu budynku o oczyszczenie działki lub starania się o odkupienie terenu,  

Sekretarz Gminy odnośnie zabytkowej remizy i terenu obok stwierdził, że Pan radny słusznie 

wywołał temat,  ale problem zasadniczy jest taki, że jest to własnością prywatną , okazuje się, że 

własność jest w tej chwili podzielona na dwóch właścicieli z czego jeden jest dzierżawcą wyłącznie 

gruntu a drugi gruntu wraz z obiektem. Problem polega na tym, ze właściciel obiektu czyli tej 

zabytkowej remizy jest nieuchwytny na terenie Polski a drugi jest na miejscu i teoretycznie byłby 

gotowy do podjęcia jakiejś tam współpracy, ale są to informacje uzyskane jako dodatkowe  i może 

nie do końca sprawdzone. Natomiast na całości tej nieruchomości są hipoteki przymusowe gdzie 

jednym z wierzycieli jest w piątej kolejności Gmina Tułowice. W pierwszej kolejności jest Urząd 

Skarbowy i ZUS, są to bardzo wysokie kwoty. Rozważali z radca Prawnym możliwości jakby  
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załatwienia tematu i ta wiedza na ten moment jest taka, że możnaby było podjąć działania poprzez 

ustanowienie kuratora pod  nieobecność właściciela, który przebywa poza granicami Polski, bo 

ciążą na nim takie świadczenia, że pewnie nie za bardzo chciałby się tutaj pokazać i pojęcie  tak 

zwanego kuratora oznaczałoby, ze korespondencja  w praktyce dociera  do kuratora i w efekcie 

końcowym podjęcie takich działań gdzie ewentualnie my jako zainteresowani nabyciem tej działki 

spłacilibyśmy hipoteki a to są potężne kwoty. Jest to efekt rozeznania jakby sytuacji, natomiast czy 

takie działania  musiały by być podjęte.  

Radca Prawny poddał pod rozwagę inne rozwiązanie, gdyby Gmina zrobiła egzekucję z tego i 

nabyła to w licytacji, a hipoteki automatycznie wygasną. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jeden z właścicieli, mieszkaniec naszej 

Gminy był w Urzędzie, rozmawiali, on powiedział, że jest zainteresowany, jego część jest ta częścią 

pierwszą czyli od ulicy Kościuszki ,to jest dokładnie na pół przedzielone, nas interesowała ta 

działka w konspekcie posadowienia tej nowej remizy ale strażacy woleli ją tam gdzie jest, bo w 

95%  mieszkają na osiedlu i szybkość dostępu  jest ważny. Wczoraj na miejscu zdarzenia byli 

pierwsi, jest ta reakcja i tylko przyklasnąć.  

Był tez jeden z właścicieli wokół młyna i w rozmowie powiedział, że nie zamierz z tym nic robić, 

woli mieć kawałek tej kuli ziemskiej w ręku, taka była rozmowa, bo to jest teren prywatny.  

Tak jest z tym drugim właścicielem, pamięta jak panowie na tym terenie prowadzili jeszcze 

produkcje, to wszystkie odpady wyrzucali za budynek, wjeżdżając na parking z tyłu od Komunalni 

widać co tam za tym budynkiem jest. Na teren prywatny wejście nie jest możliwe. 

Sekretarz poinformował, że hipoteka  mimo, że obaj właściciele w obecnej chwili nie mają z sobą 

nic do czynienia, to hipoteka  automatycznie przeszła także na drugiego właściciela.  

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że w tym kontekście maja kolejny problem w Szydłowie, 

tam nie ma hipoteki, może będzie łatwiej.  

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rejestr dostarczył 23 lutego. 

Na ostatniej Sesji była prośba aby nagrania z Sesji były za każdym razem zrzucane na płytkę i 

dołączane do protokołu, jest to załatwione biedzie. Jest taka propozycja  aby na ta płytkę nagrywać 

także protokół.  

Była prośba do Pana Wójta o podanie radnym wysokości kwot wypłaconych z budżetu Gminy 

osobom zainteresowanym, była odpowiedz , ze będzie przygotowane takie zestawienie. 

Wójt  poinformował, że wykaz wezwań do zwaloryzowania kaucji mieszkaniowych  zawiera 27 

nazwisk. Ostatecznie na wokandę sądowa trafiło 11 spraw. Z tych  11 osób 10 otrzymało pieniądze,  

koszty procesy były zarówno przerzucone raz na stronę  Gminy , raz na  stronę powoda. Z tej 

jedenastki była osoba, która dopłaciła  do tego. Pan musiał przyjść do Gminy i dopłacił  za to, ze 

złożył pozew, pomijając już to, że nie dostał złotówki, tak Sąd niezawisły orzekł. Natomiast kwoty 

wypłat tej dziesiątki, która była na plusie,  to najwyższa kwota łącznie z kosztami odsetek to było 

6.900 zł. a najmniejsza wyplata wraz z odsetkami to było 357 zł. Rząd  wypłat  - pierwsza wizja to 

chodziło o bardzo duże pieniądze  ale ostatecznie to Sąd część wykluczył między innymi z e 

względu na przedawnienie. Ogólnie zasądzona kwota na rzecz tych wyroków to jest 30.956,31 gr. 

łącznie z odsetkami i kosztami ze strony powoda jakby po stronie Gminy to jest ostatecznie kwota 

razem wypłacona 32.788,47 zł. Na tym te sprawy na dzień dzisiejszy się zakończyły. Gmina te 

pieniądze po wyrokach sądowych wypłaciła w określonym terminie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że było też pytanie od radnego Romana Kopija, który 

proponował aby służby Pana Wójta zrobiły wstępną wycenę tych wszystkich lamp. 

Jest taka informacja przewidywana w planie pracy Rady Gminy, który został uchwalony dzisiaj, 

jest termin do końca marca. Zaznaczył, że radni cały czas mówią o lampach ale dokładnie nie 

wiedzą ile kosztują te lampy. Mówią o różnych ilościach tych lamp ale nie są świadomi ile kosztuje 

nawet jedna sztuka.  
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Wójt przypomniał, że miesiąc temu mówił, ze wnioski poszły na te trzy lampy posadowione czyli  

Szydłów  ul. Kwiatowa przy posesji Pana radnego, Ligota  Tułowicka, to sławetne przejście gdzie 

osiem lat temu ściągnięto Lampe i nikt nie wiedział dlaczego i po co, to jest przejście z boiska nad 

stawem, idąc na skróty z Sali do byłego pana Sołtysa, trzecie miejsce to jest ul. Sportowa Koło Pani 

Małeckiej, róg Wiśniowej, tam nie  ma żadnego oświetlenia. Przyszły już na te trzy lampy warunki 

posadowienia. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że następną sprawą było poruszane już przez Panią 

Dyrektor TOK – poddanie radnym po rozwagę sprawy starania się o prawa miejskie dla Tułowic. 

Co Gmina mogłaby zyskać gdyby Tułowice zostały miastem. 

Zaznaczył, że osobiście gdyby były do niego pytania czy Tułowice mogłyby zostać miastem to nie 

wie. Poinformował, ze pozwolił sobie zadzwonić do Pana Tomalika aby przedstawił radnym taka 

informację jakie są tego plusy a jakie minusy. Zaproponował też zaprosić Panią Burmistrz 

Prószkowa, która przeżyła to  w Prószkowie. Wstępny termin  ale jeszcze nie potwierdzony to jest 

14 kwietnia. 

Zastępca Przewodniczącego dopowiedział, że chodzi tu o to aby przedstawił plusy i minusy tego 

przedsięwzięcia , jakie z tego są korzyści. 

Ad.18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radna Justyna Paszkowska zgłosiła wniosek o zmianę organizacji dyżurów radnych,  dyżury są trzy 

razy w miesiącu , z tego co wie to frekwencja petentów na dyżurach jest zerowa,  zaproponowała 

aby ograniczyć dyżury bo jest to strata czasu,  można w tym czasie zrobić coś innego. 

Zaproponowała aby był jeden dyżur w miesiącu, aby w każdym kwartale każda komisja 

wyznaczyła jedną osobę. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że w wioskach radni są dyspozycyjni przez całą dobę, jeśli ktoś 

ma jakiś problem to przychodzi do domu  radnego lub  spotykając go na ulicy rozmawia o tym. 

Stwierdził, ze ta godzina dyżuru w świetlicy nie jest potrzebna.  

Radni w wyniku dyskusji  przychylili się do propozycji Pani Justyny Paszkowskiej aby dyżury 

organizować raz w miesiącu.  

Następnie Pani Justyna Paszkowska  poruszyła sprawę rozbudowy Przedszkola i sprawę żłobka.  

Prosiła tylko o zastanowienie się, bo nie neguje tych spraw, oczywiście dobrze by było jakby był 

żłobek w Tułowicach ale wie o tym, ze taka rozbudowa to jest ogromny koszt a mają osobę w 

Tułowicach, która chciałaby zainwestować, już założyła firmę i na swoim  terenie postawić 

budynek w którym właśnie mogłaby się opiekować kilkunastoma dziećmi.  

Już się stara o jakieś dotacje na ten cel. Ta osoba na pewno może tutaj przyjść i o  tym opowiedzieć 

i może warto by się zastanowić  czy nie lepiej zamiast inwestować ogromne pieniądze, bo nie wie 

ile jest nadzień dzisiejszy takich dzieci, które by rzeczywiście do tego żłobka uczęszczały, bo często 

jest tak, ze rodzice deklarują się a jak przychodzi co do czego to okaże się, ze w takim żłobku 

będzie np. 5 dzieci. Z tego co wie, to rodzice nie chcą dawać dzieci do takiego typowego żłobka, 

wola je na przykład dawać do niani. Prosiłaby aby się nad tym zastanowić i taka propozycja , ze 

jeżeli można by było to  by zaprosiła te Panią aby opowiedziała o tym.  

Radny Roman Suchodolski stwierdził, ze chodzi mu o rozbudowę przedszkola bo dzieci się nie 

mieszczą a przy okazji jakby była taka możliwość to w  Przedszkolu wygospodarować  

pomieszczenie na żłobek.  

Radni przeprowadzili na ten temat dyskusje i ustalili, że mogą zaprosić te Panią na posiedzenie 

Komisji. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, ze w projekcie budżetu są środki na projekt 

rozbudowy Przedszkola a o żłobku nie ma tam mowy. Zaznaczyła, ze jako Gmina maja obowiązek 

wychowywania dzieci przedszkolnych a żłobek, jeśli ktoś buduje prywatnie to będzie musiał sam 

się zmagać z tymi problemami finansowymi, bo nie dostanie dotacji z Gminy, nie dostanie nic, bo  
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nie ma obowiązku zabezpieczać dzieci żłobkowych. Jeżeli ta Pani będzie chciała mieć prywatna 

działalność to musi stanąć przed problemem, że musi zdobyć te środki i zrobić to sama. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze Gmina oczywiście ma możliwość wspierania nie Pani 

tylko rodziców, którzy oddają tam dzieci. 

Radca Prawny poinformował, że może wspierać tę Panią. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina nie ma obowiązku zapewnienia miejsc żłobkowych. 

Radni nadal dyskutowali nad ta sprawą.  

Radny Roman Kopij poinformował, ze czytał artykuł Pani Minister, ze będzie zalecenie takie, ze w 

szkołach nie będzie można otwierać klas zerowych tylko ma to być w przedszkolach. 

Zwrócił się z pytaniem do Pana Radcy Prawnego z pytaniem czy ewentualnie mogliby się spotkać z 

panem Radca jako Rada Gminy, aby Pan Radca przedstawił im katalog uprawnień radnych, Wójta, 

korespondencji. Zrobił radnym takie szkolenie, bo radni nieraz gubią się w tych przepisach. 

ąStwierdził, że słuchając wypowiedzi na temat przepływu korespondencji i wchodzenia sobie w 

kompetencje, to wydaje mu się, że się trochę pogubili i to taka jego propozycja aby się spotkać, 

wziąć jeszcze raz ustawę i ją omówić. Są sprawy przepływu korespondencji, to wie sam po sobie, 

że jeżeli do niego przychodzi pismo i jest konkretnie zaadresowane na jego imię i nazwisko,  to 

nawet jego sekretarka nie otwiera tej korespondencji tylko daje mu ją nieotwartą, bo jeżeli nie jest 

to prywatne pismo typowo dla niego a w  treści będzie służbowe, to sam da  je na sekretariat aby je 

zadekretowała i przyjęła w pocztę. Tak samo jest tutaj, jeżeli ktoś przychodzi z otwartym pismem 

do Przewodniczącego Rady, bo orientował się po sąsiednich gminach jak to się odbywa,  to 

oczywiście  tutaj może było jakieś  fo pa,  że Pan Wójt zadekretował do pracownika, ale jeżeli już 

przychodzi otwarta korespondencja do Przewodniczącego Rady to rozumie, ze Pan Wójt ja 

przekazuje tylko do Pana przewodniczącego, bo nie może jej skierować do pracownika. Inne gminy 

maja ten sam problem co i my, przeważnie to ludzie nie wiedzą gdzie tą korespondencję kierować , 

jeżeli pisze do  Przewodniczącego a otworzy to pismo sekretariat i z niego wynika, że ono tak 

naprawdę powinno do Wójta trafić  ale informacyjnie jednak idzie do Przewodniczącego, bo wójt 

musi współpracować z Przewodniczącym i ma nadzieję, że Pan Wójt z Panem Przewodniczącym  

się  dogadają w sprawie przepływu tej poczty. Uważa jednak, ze wiele jest rzeczy takich, że radni 

wkraczają w kompetencje Urzędu i Wójta, bo nieraz to naprawdę trochę się blokują wyłapują w 

tych swoich decyzjach i może będzie taka okazja, ze Pan Mecenas jeszcze raz  zrobi takie 

szkolenie. 

Myśli, że jeśli radni skupią się nad tym jak maja pracować, to wszystko będzie o wiele łatwiejsze i 

prostrze. 

Radca prawny pan Tomasz Surma prosił radnych o przygotowanie tematów i pytań i przekazanie 

ich dla przewodniczącego Rady, jak już te tematy będą zgłoszone to   można  się umówić na 

spotkanie. 

Radny Roman Kopij zaznaczył jeszcze, że w Niemodlinie jest Biuro rady, jest to miasto i jest Biuro 

Rady i tam korespondencja do Biura trafia bezpośrednio a w małych gminach może jest to prawnie 

przez ustawę nie zrobione tak jak trzeba. Uważa, ze trzeba to spokojnie przedyskutować i zrobić tak 

aby było lepiej. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że oprócz regulaminów jest jeszcze cos takiego jak dobre praktyki 

i nie widzi problemu żeby Pan Wójt mógł wydać taka dyspozycję , tu potrzebna jest tylko dobra 

wola. Jeżeli jest koperta zaadresowana do Pana Przewodniczącego to aby ja przekazać Panu 

Przewodniczącemu i tyle.  

Wójt stwierdził, ze te praktyki weszły już tak za bardzo, że w tej chwili w sekretariacie Pani jest na 

urlopie, jest zastępstwo i wczoraj połowa kopert nie była pootwierana, bo były adresowane Wójt 

Gminy Tułowice, i Pani która była na zastępstwie autentycznie się bała je otworzyć.  

Wydaje mu się, że z Panem Przewodniczącym się już dogadali  i myśli, ze to już jest za nimi. Na 

pewno te poprawki w statucie organizacyjnym, w  regulaminie, nie widzi potrzeby by tutaj w tak  
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małej Gminie tworzyć specjalnie jakichś stanowisk, myśli, że jest to kwestia tylko dopracowania 

tutaj pewnych standardów. Prosił też, żeby nie wracać do tego, że tutaj  była osoba na chorobowym, 

w międzyczasie te Panie, które zastępowały, prosił żeby uwierzyć, ze odsłuchiwanie  nagrań dla 

osoby, która to robi wiele lat a dla kogoś nowego, który chciał to dobrze zrobić przewinęło się z 

czasem, to już jest historia, stwierdził, że funduje nagrodę temu, kto się w życiu nie pomylił.  

Wójt Gminy zaprosił na turniej 23 marca organizowany dla dzieci. Przyjadą dzieci z innych szkól 

oraz z Beli pod Pradziadem.  

9 kwietnia będzie natomiast zorganizowany Turniej Oldbojów czyli + 35, będzie drużyna oldbojów 

z Tułowic, będzie drużyna z Szydłowa oraz drużyna z Beli. Obiecał przyjechać Pan Starosta aby 

posiedzieć i pogadać. Wójt chciałby też aby taka  drużyna była z samorządowców, będzie ona 

wsparta nauczycielami z Orlika. Zaznaczył, że chodzi o zabawę.  

Wójt poinformował, że Pani Dyrektor TOK mówiła, że Aglomeracja chce wydać taką wkładkę o 

każdej gminie i miała zapisane pisanki, to co ona realizuje  a pracownik Gminy zaproponował jej 

wpisanie też wyścigi ślimaków, okazuje się że przyszedł email z Aglomeracji, ze nie interesuje ich 

pisanka, bo to już było ale są zainteresowani udziałem 29 maja w wyścigach ślimaków. 

Wójt poinformował, ze był dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim i rozmawiał z Marszałkiem, który 

odpowiada tez za kulturę i dowiedział się że wkrótce będzie możliwość wyjazdów do filharmonii 

dla seniorów,  koszty transportu  pokrywa Urząd marszałkowski. Taki sam projekt będzie dla dzieci 

szkolnych do teatrzyków. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy Pan Wójt podjął już decyzje w sprawie tego terenu koło 

Ośrodka Zdrowia. 

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie. Zaznaczył, ze był u niego mieszkaniec Tułowic i powiedział, ze 

niech tylko Pan Wójt spróbuje sprzedać Ośrodek zdrowia, bo tak zrozumiał z artykułu w gazecie.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jeśli chca uniknąć takiego typu sytuacji to należy pomyśleć o 

własnej gazecie. 

Na zakończenie radni dyskutowali na temat organizacji wyścigu ślimaków. 

Ad.19. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIX 

Sesji Rady Gminy. 
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