
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 4 kwietnia 2016 r.  

 

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

godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych Na wstępie  Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin przywitał gości i przekazał prowadzenie obrad  Przewodniczącej Komisji 

Społecznej Pani Justynie Paszkowskiej Przewodnicząca Komisji Społecznej otworzyła obrady i 

stwierdził ich prawomocność. Następnie przywitała przybyłych na posiedzenie Komisji : Panią 

Aleksandrę Żalik, Panią Aleksandrę Franciszków, Panią Wiesława Ksiąskiego, Panią Bożenę 

Gąskę, Pana Adama Ratusznego oraz Panią Magdalenę Duda – Oleksy. 

 Następnie przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji, 

2.  Potwierdzenie obecności gości, 

3. Powitanie gości,  

4. Przedstawienie porządku obrad, 

5. Głosowanie nad porządkiem obrad, 

6. Prezentacja działalności Elefan, 

7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.  

8. Informacja o zmianach personalnych w Urzędzie Gminy, 

9. Informacja o wniosku, który wpłynął od Dyrektora departamentu ochrony Środowiska; 

10. Informacja o kosztach nowych punktów oświetleniowych – zwykłych i solarów, 

11. Informacja o wartości inwestycji w sołectwach w roku 2015, 

12. Informacja o dyżurach za I kwartał 2016,  

13. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych na rok 2016, 

14. Informacja o postępach w wykonywaniu plany pracy Rady Gminy, 

15. Dyskusja o podniesieniu diet sołtysów, 

16. Apel Rady Miejskiej w Krapkowicach, 

17.Interpelacje , zapytania radnych, wolne wnioski, 

18. Zakończenie obrad. 

Ad. 5. Radni  jednogłośnie ( 14 głosów za) przyjęli porządek obrad..  

Ad.6. Prezentacja działalności Elefan, 

Pani Magdalena Duda – Oleksy stwierdziła, że ma nadzieje, ze każdy radny zapoznał się z pismem, 

które przesłała na ręce Przewodniczącego Rady Gminy i Pana Wójta. 

Zaznaczyła, że to jest taka prośba rodziców, którzy korzystają z klubu Elefan. Poinformowała, ze 

planuje rozwój firmy oraz budowę budynku  w którym będzie mieścić się żłobek.  Zaznaczyła, że 

będzie tam możliwość objęcia opieka 24 dzieci.  

Następnie przedstawiła radnym i omówiła plan budynku oraz przygotowany biznesplan.  

Zaznaczyła, że aby sfinalizować zamierzone przedsięwzięcie  będzie starać się o środki unijne , 

prosiła także radnych o rozważenie możliwości wsparcia tego przedsięwzięcia  z budżetu Gminy. 

Zaznaczyła, ze tu chodzi bardziej o wsparcie rodziców, którzy będą oddawać dzieci do żłobka. 

Zaznaczyła, że w tej chwili ma pod opieką siedmioro dzieci.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że na naszym terenie nie ma takiej placówki i dlatego popiera ten 

wniosek.  

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że po rozmowie z Panią Dyrektor Przedszkola  wie, że 

w najbliższych latach będzie problem z przyjęciem wszystkich dzieci do przedszkola. Odnośnie  

dobudowania sali na potrzeby żłobka, to wymagania dotyczące utworzenia oddziału żłobka są 

bardzo  wysokie. Zaznaczyła, że jej zdaniem lepiej wspomóc  osobę, która chce utworzyć taką 

placówkę niż wydawać duże pieniądze na tworzenie własnego żłobka. Zaznaczyła, że nie chodzi tu 

o dofinansowanie  osoby opiekującej się dziećmi tylko rodziców, którzy oddają dzieci pod opiekę.  
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Radny  Krzysztof Kiraga prosił o przygotowanie zestawienia – informacji ile dzieci w wieku 

1,2,3,letnich i w wieku przedszkolnym  będzie w poszczególnych latach i czy to jest tendencja 

rozwojowa. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że odnośnie wydatkowania  środków z budżetu Gminy na 

działalność pozabudżetową  są odpowiednie procedury i trzeba się do tego przygotować jeśli radni 

tak uznają.  

Pan Wójt stwierdził, że instytucja żłobka bardzo by się przydała a następnie poinformował o tym, 

że wpłynęła skarga na działalność Wójta dotycząca utworzenia oddziału przedszkolnego w szkole. 

Wójt  poinformował, że idą w kierunku rozbudowy Przedszkola ale jest tam też potrzebny remont 

kapitalny. 

Następnie poinformował o problemach z przyjęciem wszystkich dzieci do Przedszkola. 

Ad.7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.  

Skarbnik Gminy poinformowała o wynikłej w ostatnim czasie  konieczności zmian w budżecie 

gminy , chodzi o zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego  z uwagi na 

pomniejszenie dotacji na zadanie zlecone – USC i ewidencja ludności .Następnie omówiła 

przedłożony projekt uchwały. 

Poinformowała, ze na Sesji zostanie zgłoszony wniosek  o uzupełnienie porządku obrad o taki 

punkt.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.8. Informacja o zmianach personalnych w Urzędzie Gminy, 

Pan Wójt poinformował, że na pewne zmiany czekał dość długo z uwagi na potrzebę 

przeprowadzenia drugiego naboru.  

Następnie poinformował, że na stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 

została zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowiska pracy Pani Aleksandra Franciszków a na 

stanowisko do spraw rozwoju i promocji gminy Pani Aleksandra Żalik. 

Na stanowisko gospodarki nieruchomościami została przeniesiona Pani Joanna Kalicińska.  

Zaznaczył, że od dzisiaj wszystkie stanowiska są obsadzone, Urząd jest w pełni zaopatrzony w 

pracowników, myśli, że chętnych i gotowych do pracy. 

Pani Aleksandra Żalik przedstawiła swoje doświadczenie zawodowe, przez cały czas  swojej pracy 

zajmowała się pozyskiwaniem środków z różnych programów.  

Następnie poinformowała na jakie zadania inwestycyjne  szuka środków i z jakim powodzeniem 

oraz  jakie są możliwości uzyskania takich środków na poszczególne zadania.  

Radny Roman Kopij poruszył sprawę przygotowania na muzeum budynku stacji kolejowej  

Radny Krzysztof Kiraga prosił aby Pani Żalik jak będzie coś wiedziała o programie na temat 

poprawy nawierzchni dróg to aby poinformowała o tym. Poruszył także sprawę odbudowy 

kapliczki wraz z dzwonem , tak jak to było dawniej. 

Radna Justyna Paszkowska poruszyła sprawę rewitalizacji starego cmentarza przy małym 

kościółku, oraz sprawę postawienia tam tablicy informacyjnej. 

Radny Krzysztof  Kiraga poinformował, że ten temat będzie poruszany na dzisiejszym posiedzeniu 

komisji.  

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę pozyskania środków na  zagospodarowanie terenu od 

Agencji Rolnej za stadionem. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że ta kwestia już została przegłosowana i na ostatniej Sesji 

ustalono już co tam będzie się robić, prosiła aby już tego nie zmieniać, może w przyszłości będzie 

można dodatkowo cos tam zrobić.  

Wójt poinformował, że tam największym problemem jest brak drogi, jest tam do zrobienia około 

200 metrów drogi. 
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Ad.9. Informacja o wniosku, który wpłynął od Dyrektora departamentu ochrony Środowiska; 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała wniosek i poinformowała, 

że jeśli Rada Gminy uzna, że będzie opiniować wniosek negatywnie, to musi w tej sprawie podjąć 

uchwałę wraz z uzasadnieniem negatywnej opinii do 11 kwietnia br.  

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że Sejmik porządkuje sprawę Borów 

Niemodlińskich. Stwierdził, że na pewno każda sprawa zapisu dotyczącego ochrony przyrody jest 

dla nas niekorzystna, bo wprowadza pewne ograniczenia. Następnie podał przykłady takich 

ograniczeń  np. ograniczenie terenów  budowlanych w odległości 100 m. od cieków wodnych.  

Zaznaczył, że w uchwale Sejmiku nie ma żadnych szczegółów i w zasadzie nie wiadomo dokładnie 

o co tam chodzi. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzenie Komisji miała być przygotowana 

opinia w tej sprawie  i zapytał czy taka opinia została sporządzona. Z  uwagi na brak przygotowanej 

opinii radni w wyniku dyskusji uzgodnili, że taka opinia będzie przygotowana i do środy przed 

Sesją przesłana radnym. Radni na Sesji zdecydują  czy będzie w tej sprawie podjęta uchwala czy 

nie. 

Ad.10. Informacja o kosztach nowych punktów oświetleniowych – zwykłych i solarów, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jeszcze  z Zakładu Energetycznego w 

Nysie nie otrzymał wyceny na trzy lampy czyli w Szydłowie, w Tułowicach na ul. Sportowej i w 

Ligocie Tułowickiej. Zaznaczył, że koszta takiej lampy wraz z przyłączeniem waha się w granicach 

od 1000 do 1500 zł.  

Jeśli chodzi o solary to jest koszt od 3000 do kilkudziesięciu tysięcy w zależności od  jego rodzaju.  

Nowe punkty projektowane, to taki projekt na trzy czy cztery lampy z wykonawstwem powinien 

zamykać się w granicach około 20 tys. zł.  

Zaznaczył, że co do następnych punków świetlnych, to będą jeszcze dyskutować gdzie  robić w 

pierwszej kolejności. 

Radny  Krzysztof Kiraga zapytał, czy w tym roku będzie postawiona lampa w Skarbiszowicach 

koło Pana Gieza. Wójt odpowiedział, ze tak.  

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę postawienia lampy  przy blokach na ul. Elsnera. 

Wójt prosił o chwile cierpliwości, do dwóch tygodni mają być zebrania wspólnotowe  i będzie to 

ustalone. 

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawe oświetlenia do baraków – ul. Parkowa. 

Ad.16. Apel Rady Miejskiej w Krapkowicach, 

Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła   pismo – Apel Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że sprawa jest znana jeżeli chodzi o kwestie 

oświatowe dotyczące dzieci sześcioletnich pozostających w przedszkolach. 

Apel Rady Gminy Krapkowice w  pełni odzwierciedla problem Gminy Krapkowice jak tez Gminy 

Tułowice. Z tym problemem parają się już od pewnego czasu jeżeli chodzi o sytuacje  dotyczącą 

Tułowic, jest konieczność utworzenia zgodnie z przepisami minimum  klasy, która będzie musiała 

mieć 25 dzieci i co najmniej  16 żeby mieć utworzony zgodnie z przepisami oddział przedszkolny. 

Ta sytuacja w jego ocenie wskazuje dosyć duży problem gmin  ponieważ  sytuacja zawsze będzie 

miała jak to zawsze jest konsekwencje i efekt finansowy. Stanowi ona niebagatelna kwotę.  W 

związku z tym zwrócenie uwagi Pani Prezes Szydło i Rządowi w jego ocenie jest sytuacja 

priorytetową  i kwestia utworzenia zasiłku wyrównawczego w obecnej sytuacji finansowej gmin w 

odniesieniu do sytuacji Państwa  będzie pozostawała w jakiejś sprzeczności biorąc pod uwagę  

realizowane inne uchwały rządowe chociażby w zakresie pięćset plus. Niemniej jednak wydaje się 

konieczne, jest tu mowa o różnicy kwot  5.362 zł. w  dotacji dla dzieci w szkole a dotacji dla dzieci 

przedszkolnych  w kwocie 1370 zł. W takiej sytuacji możemy  liczyć się z ewentualnymi  stratami. 

Z treści pisma wynika, że treść apelu należałoby tylko zmienić w kwestii danych dotyczących  
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liczby dzieci w naszej gminie objętych tym problemem. Zaznaczył, że  przyłączenie się do tego 

apelu jest w pełni uzasadnione.   

Wójt stwierdził, że różnica między uczniem a przedszkolakiem jest w granicach około 4 tys. zł. od 

jednego dziecka dlatego uważa, ze przyłączenie się do apelu jest zasadne.  

Radni w wyniku głosowania ( 14 głosów za)  zdecydowali aby  taki projekt uchwały przygotować 

na następną Sesje.  

Ad.11. Informacja o wartości inwestycji w sołectwach w roku 2015, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przekazał radnym zestawienie dotyczące zrealizowanych 

zadań łącznie ze środkami z funduszu soleckiego. Poinformował co w której miejscowości było 

robione i za jaka kwotę. 

Następnie  Pan Wójt poinformował, że wpłynął do niego anonim dotyczący zbyt częstych pożarów 

w Goszczowicach co jest trochę podejrzane.. Odczytał ten anonim. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, ze Pan Wójt powinien ten anonim przekazać dla Policji mimo, że 

jest to anonim, gdyż te częste pożary mogą o czymś świadczyć. 

Ad.12. Informacja o dyżurach za I kwartał 2016,  

Przewodniczący Komisji zdali sprawozdanie z odbytych dyżurów  w I kwartale  2016 r.  

Z uwagi na to, że dyżury nie cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, radni uznali, ze takie 

dyżury będą odbywały się rzadziej  czyli  raz w miesiącu. 

Następnie ustalono terminy dyżurów na następny kwartał. 

Ad.13. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych na rok 2016, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych do końca kwietnia. Prosił o sprawdzenie jakie błędy w oświadczeniach radni popełnili 

w ubiegłym roku aby tych błędów nie powtarzać znowu.  

Ad. 14. Informacja o postępach w wykonywaniu plany pracy R ady Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył sprawę spotkania z panem Murawskim.  

Wójt odpowiedział, że wstępnie rozmawiał już z panem Murawskim i takie spotkanie się odbędzie.  

Wójt poinformował także, że niedługo kończy się także umowa na dzierżawę Ośrodka Zdrowia i 

trzeba już  zabrać się za przygotowanie przetargu na dzierżawę.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w planie pracy jest punkt dotyczący Rady 

Biznesu. Radni byli już w firmie Neo Plus Technology, teraz będą organizować takie spotkania w 

pozostałych firmach. 

Wójt poinformował, że temat Rady Biznesu jest odkładany za Sesje końcową w kwietniu. 

Ad.15. Dyskusja o podniesieniu diet sołtysów, 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała wniosek Sołtysów Gminy 

Tułowice dotyczący podwyższenia dla nich diet  za udział w Sesji. 

Następnie odczytała  zapis uchwały dotyczące aktualnie przyznawanych diet dla sołtysów oraz 

zestawienie  w jakiej wysokości diety dla sołtysów  są wypłacane w innych gminach. 

Następnie odczytała wniosek radnego Krzysztofa Ptaka także dotyczący podwyższenia diet dla 

sołtysów. 

Radni przeprowadzili dyskusje na temat podwyższenia diet dla sołtysów. Wypracowano dwie 

propozycje. Pierwszą jest propozycja  radnego Krzysztofa Ptaka zgodnie z jego wnioskiem o 

podwyższenie diety do 250 zł. Druga propozycja wypracowania na posiedzeniu to jest kwota 200 

zł.  oraz 20% potracenia z tej kwoty za nieobecność sołtysa na Sesji. 

 Komisja dyskutowała także nad wnioskiem radnego dotyczącym niepotrącania części diet za 

nieobecność radnego na Sesji czy Komisji w razie nieobecności usprawiedliwionej. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie wniosków o wysokość diety dla  

sołtysów: 

- za wnioskiem radnego Krzysztofa Ptaka o podwyższenie diety dla sołtysów  do kwoty 250 zł.  

  głosował 1 radny, 
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- za wnioskiem o podwyższenie diety dla sołtysów  do kwoty 200 zł głosowało 10 radnych 

Radna Justyna Paszkowska zapytała kto jest za tym aby utrzymać zapis w uchwale o obniżeniu   

Następnie Przewodnicząca Komisji Społecznej poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Krzysztofa Ptaka o zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1  uchwały tak aby uzyskał brzmienie: „w 

przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach organów rady Gminy z przyczyn niezależnych 

od  niego a w szczególności absencji chorobowej oraz wypadków losowych ustęp 1 nie ma 

zastosowania.” 

Za wnioskiem  radnego Krzysztofa Ptaka  głosowało 0 radnych, wstrzymał się od głosy 1 radny. 

Wobec powyższego wniosek nie został przyjęty 

Radna Justyna Paszkowska  zaproponowała aby dla sołtysów potrącać 20%  z tej kwoty za 

nieobecność sołtysa na Sesji. Wniosek Radnej Justyny Paszkowskiej został przegłosowany i 

przyjęty. 

Radni zastanawiali się aby wysokość diety podawać procentowo od najniższego wynagrodzenia. 

Radni zobowiązali Przewodniczącego do przygotowania kilku propozycji  do wyboru . 

Ad.17.Interpelacje , zapytania radnych, wolne wnioski, 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość dostarczenia do Skarbiszowic 

pojemnika na BIO z uwagi że jest wiosna i zaczyna się okres koszenia, nie ma gdzie wywozić 

trawy. 

Radny Krzysztof Mróz prosił aby taki pojemnik dostawić też do Szydłowa. 

Następnie radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę o poprawienie  przed kratkami nawierzchni 

drogowej na ul. Ceramicznej.  

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę remontu ulic Kwiatowej, Sosnowej  i Leśnej oraz 

oświetlenia w tych miejscach. Poinformował, że w tej sprawie napisał wnioski. 

Poruszył także sprawę przesłania dokumentacji dot. budowy chodnika na ul. Opolskiej w 

Szydłowie do Powiatu. Poinformował, ze na Sesji pozwoli sobie zadać pytanie dla Pana Wójta na 

jakim etapie jest przekazanie tej dokumentacji do Zarządu  Dróg Powiatowych. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę Regulaminy  korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 

Gminy Tułowice. Poinformował, że zapis paragrafu 3 mówi o tym, na jakie cele świetlice 

udostępniane są nieodpłatnie . Zapytał dlaczego w takim razie za wynajęcie sali TOK  dla ogrodów 

działkowych  w przypadku organizowania zabawy tanecznej dla członków ogrodów.  

Radny Jan Bojkowski poruszył sprawę  zlikwidowania niepotrzebna już  platformy dla bociana oraz  

aby kubły na odpady można było ustawić w innym dogodniejszym dla mieszkańców  miejscu. 

Poruszył też sprawę przejazdów kolejowych – zawiadomienia są powywieszane na słupach  o 

likwidacji tych przejazdów. Wójt odpowiedział, ze zna sprawę i będzie w tej sprawie 

interweniować.  

Radna Bernadeta Żytkiewicz  poruszyła sprawę możliwości podłączenia gazu do budynku przy ul. 

Kościuszki 7. Wójt odpowiedział, że podobna  sprawa podłączenia gazu do budynku na ul. 

Świerczewskiego trwa już kilka lat ale tam mieszkańcy budynku wystąpili o podłączenie gazu. 

Myśli, że tutaj też musiałoby wystąpić o to kilku mieszkańców aby była zasadność takiej 

inwestycji. 

Radny Józef Sukiennik wrócił do tematu wynajmu sali dla ogrodów działkowych. Zaznaczył, ze 

zabawy tam organizowane nigdy nie były zabawami dochodowymi. 

Wójt odpowiedział, że sala TOK nie podlega Regulaminowi korzystania świetlic wiejskich. Pani 

Dyrektor TOK ma inne zarządzenie  w sprawie wynajmu sali, to nie jest świetlica. 

Radny Roman Kopij poinformowała, ze droga  - ul. Ceramiczna , która była niedawno 

rewitalizowana jest popękana. Wójt odpowiedział, że na te prace jest gwarancja i w ramach 

gwarancji będzie naprawiona. 

Następnie poruszył sprawę potrzeby zakupu pieca wielofunkcyjnego do kuchni w szkole, jest tam 

zepsuta patelnia a trzeba codziennie przygotować 140 posiłków.  
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Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze w Przedszkolu kuchnia jest w gorszym stanie i są tam 

tylko dwie stare kuchenki . 

Radny Roman Kopij poruszył także sprawę skargi rodziców dzieci sześcioletnich na Wójta 

dotyczącej  utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole. Prosił Pana Wójta o wyjaśnienie tej 

sprawy. 

Wójt wyjaśnił, ze było w tej sprawie kilka spotkań z rodzicami ale osoby, które napisały skargę ani 

razu w tych spotkaniach nie uczestniczyły. Obecni na spotkaniach rodzice zostali poinformowani 

jakie są plany i jakie warunki będą w oddziale przedszkolnym w szkole. Stwierdził, ze nie było 

namowy aby posyłać dzieci sześcioletnie do szkoły, były tylko propozycje a prawo wyboru 

pozostawione rodzicom.  

Zaznaczył, że decyzja o utworzeniu oddziału przedszkolnego w szkole była podyktowana tym, ze 

miejsc w przedszkolu jest za mało oraz troska o to aby móc tez przyjąć do przedszkola młodsze 

dzieci.  

Skarbnik Gminy poinformowała o przebiegu spotkania z rodzicami w Urzędzie Gminy oraz o 

zasadach tworzenia oddziałów szkolnych i ich dopuszczalnej liczebności. Zwróciła też uwagę na 

opłaty  z budżetu Gminy za dzieci umieszczone w  obcych przedszkolach  

Radni dyskutowali na temat rozwiązania problemu oraz sposobu rozparzenia skargi, która Komisja 

ma się tym zająć.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Społecznej zamknęła obrady 

Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

      Protokołowała                      Przewodnicząca  Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz                          Justyna Paszkowska                                        


