
Protokół Nr XXIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 9 czerwca 2016 r.  

 

 

    A 100422-424 

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

godz.1900. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, obecny skład Rady liczy 14 radnych a w 

posiedzeniu udział wzięło  13 radnych ( nieobecny był radny  Zbigniew Paradowski – nieobecność 

usprawiedliwiona).  

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. 

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Skarbnika Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów i 

mieszkańców.  

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

na Sesję w dniu 22 czerwca . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska  zgłosiła wniosek o zmianę porządku 

obrad dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt wraz z uzasadnieniem został przedstawiony  

i omówiony  na posiedzeniu Komisji. Następnie  poddał pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad punktu dotyczącego  podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Tułowice. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych , przeciw-  0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 

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 XXI Sesji Rady Gminy z dnia 5 maja 2016r.  

   4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2016r.  

   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

   6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

     dofinansowanie  zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach –  

     droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 

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

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  

       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

        Tułowice za 2015 r.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 r.  

14. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2016 r. 

15. Podsumowanie „Dni Tułowic w 2016 r. ” 

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 
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Rady Gminy  między Sesjami. 

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

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

20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

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

Ad.  3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 5 maja 2016r.  

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

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

Gminy głosowało 13 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 21 maja 2016r.  

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

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

Rady Gminy głosowało 13 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 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 28 kwietnia 2016r.   głosowało 13 radnych. Protokół  

został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.6.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 

2 czerwca został przedstawiony projekt uchwały Komisji Społecznej. Zgodnie z procedurą 

rozpatrywania skarg Przewodnicząca Komisji Społecznej przygotowała projekt uchwały, poddała 

go pod głosowanie 3 czerwca i przegłosowany projekt uchwały został przedłożony do 

Przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdził, że dostał wraz z projektem uchwały opinię stanowiącą 

uzasadnienie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że skarga, która 

wpłynęła na działalność Wójta Gminy, dwie Komisje spotkały się w szkole z osobami, które tę 

skargę skierowały, tak, że była dyskusja na ten temat, była też dyskusja na Komisji i Komisja 

wypracowała projekt uzasadnienia do  uchwały. Następnie odczytał projekt wypracowanego 

uzasadnienia. 

Pan Wiesław Skrzypek poinformował, że jest jednym z rodziców, który podpisał się pod skargą na 

Wójta i teraz chciałby się jeszcze odnieść do tej uchwały, która w tej sprawie została przygotowana. 

Odnośnie tych deklaracji, które rodzicom przekazano, to rzekomo były to tylko deklaracje jakby 

takie informujące, niewiążące. Odczytał urywek  pisma Pana Wójta, jakie otrzymali rodzice, którzy 

tej deklaracji nie wypełnili: 

„Informuję, iż Państwa dziecko w roku szkolnym 2016 – 2017 program wychowania 

przedszkolnego będzie realizowało  w oddziale Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach”. 

Stwierdził, że z tego pisma wynika, że rodzice wyboru nie mieli. To było pismo Pana Wójta 

skierowane do rodziców dzieci informujące gdzie dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. 

Druga sprawa, to chciałby się odnieść do protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 

z 4 kwietnia 2016 r. , w jego ocenie tam są pewne sprzeczności , zacytował zapis strony 6: 

 „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, że było w tej sprawie kilka spotkań z rodzicami ale osoby, które napisały skargę ani 

razu w tych spotkaniach nie uczestniczyły.”  
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Pan Wiesław Skrzypek stwierdził, że wydaje mu się, że jest to nadinterpretacja i wprowadzenie 

opinii publicznej w błąd, bo w tym spotkaniu uczestniczyła jego żona a on podpisał się na skardze. 

Z uwagi na to, że są w związku małżeńskim, a to jest jednoznaczne i wie także, że również inni 

rodzice uczestniczyli w tym spotkaniu. Tak, że to jest nieprawda. Wójt wyjaśnił, że na spotkaniu 

rodzice zostali poinformowani jakie są plany i jakie warunki będą w oddziale przedszkolnym, 

stwierdził, że nie było mowy aby posyłać dzieci sześcioletnie do szkoły, były tylko takie 

propozycje a prawo wyboru pozostawiono się rodzicom,  przeczy oczywiście temu pismo, które 

rodzice otrzymali, że ich dzieci zostały przeniesione do oddziału przedszkolnego przy Zespole 

Szkół w Tułowicach. 

Pan Wójt Andrzej Wesołowski stwierdził, że zarówno Panu Wiesławowi Skrzypek jak i Pani Annie 

Janickiej znane jest pismo Pani Minister, które  5 stycznia br. przekazała do burmistrzów i 

prezydentów miast. W piśmie tym jest zapis 2 punktu : „ najważniejsze zmiany wprowadzone w 

systemie oświaty przyjęte 29 grudnia przez Sejm RP to: pkt 2.  obowiązek odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego 

przez dziecko sześcioletnie. 

Pan Wójt stwierdził, że Pan Skrzypek był u niego w gabinecie i rozmawiali na ten temat i nawet 

takie padło stwierdzenie, że Pan rozumie to,  że nie mamy innej placówki. 

Pan Wójt stwierdził, że gdziekolwiek pojedzie, to mówią , że to jest dobrodziejstwo, że w Gminie 

mamy tylko jedną placówkę, niższe koszty, a z drugiej strony jeśli byłby oddział w Goszczowicach 

czy w Szydłowie, to myśli, że takiej sytuacji nie byłoby. Dobrze się stało, że już w 2013 r. myśmy 

jako Gmina posiadali uchwałę o utworzeniu oddziału przedszkolnego w szkole i wówczas już były 

pomysły o tym, żeby utworzyć taki oddział. Myśli, że nie byłoby tej skargi gdyby nie to, że w 

międzyczasie zmienił się rząd i wprowadzono zmiany, bo dzieci sześcioletnie i tak miały iść do 

szkoły. 

Wójt stwierdził, że rzeczywiście poprosił o spotkanie rodziców w dniu 10 marca br.  ale tak się 

stało, że nie uczestniczył w tym spotkaniu jednak  sprawdził, że na liście obecności była podpisana 

Pani Skrzypek, pozostałych skarżących na tym spotkaniu nie było. 

Wojewoda skargę z racji kompetencji scedował do rozstrzygnięcia do Rady Gminy natomiast 

Kurator Oświaty, do którego skarga także została skierowana, poprosił tylko o informację jak 

Gmina na rok 2016-2017 organizuje zarówno ten oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich  

jak i pierwszą klasę. Taka informacja wyszła z Urzędu niezwłocznie i do tej pory nie było żadnej 

zwrotnej informacji ze strony Wojewody czy też Kuratora Oświaty. 

Pani Anna Janicka stwierdziła, że w uzasadnieniu, które odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady 

Gminy jest tylko odnotowane, że załącznik nr 1 a nie ma mowy o załączniku nr 2, tym nakazie, że 

ich dziecko jest jakby już w oddziale przedszkolnym przy szkole. 

Poinformowała, że w ostatnim piśmie jakie dostała od Kuratora jest zapis, że Wójt nie może 

narzucać umieszczenia dzieci w poszczególnych placówkach ani nie może zabronić rodzicom 

złożenia wniosków czy deklaracji  o kontynuowaniu wychowania w przedszkolu. Wójt jako organ 

prowadzący publiczne przedszkola powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym 

zakresie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. 

Pani Anna Janicka poinformowała też, że nie była na spotkaniu w Urzędzie Gminy, byli jej 

znajomi, ale była osobiście u Pana Wójta, prosiła aby jej nie zarzucać, że sprawą się nie interesuje. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odniosła się do wypowiedzi Pani 

Anny Janickiej dotyczącej załącznika nr 2. 

Zaznaczyła,, że rzeczywiście jest załącznik nr 2, był załącznik nr 1 w którym było do wyboru : 

klasa I lub oddział dla dzieci sześcioletnich w szkole, taka była deklaracja i to była ta deklaracja, 

która była rozdawana rodzicom w Przedszkolu. Rano rodzice dostali  deklarację, którą mieli szybko 

wypełniać. W każdym bądź razie ten załącznik nr 2, to oczywiście Państwo przeczytali początek, 
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zaproponowała, że doczyta pismo do końca , bo pierwszy akapit rzeczywiście jest źle 

sformułowany, natomiast jak do końca doczyta pismo, to można tutaj jednak pewne inne wnioski 

wyciągnąć. Następnie odczytała przedmiotowe pismo. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Justyna Paszkowska stwierdziła, że w drugiej części pisma jest zapis, że decyzję pozostawia 

się rodzicom do wyboru. Jeżeli natomiast chodzi o Kuratora Oświaty i wszelkie ustawy, to 

oczywiście Wójt nie ma prawa ograniczać, to Pani Dyrektor podejmie decyzję jakie oddziały 

przedszkolne będą w Przedszkolu a nie Wójt, i oczywiście takie decyzje  zostały podjęte. 

Pan Wiesław Skrzypek stwierdził, że inaczej tego pisma nie interpretuje jak coś takiego jak są dwie 

opcje, pierwsza klasa w podstawówce i zerówka w GZSZ czyli w szkole. Im chodzi o to, zgodnie z 

ustawą, że dzieci sześcioletnie, rodzice składając kontynuację w przedszkolu jest tożsame z tym, że 

sześciolatki kontynuują edukację w przedszkolu. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że gmina musi zapewnić albo przedszkole albo oddział 

przedszkolny, co Gmina zrobiła, natomiast dzieci Państwa skarżących będą w Przedszkolu gdyż  

rodzice tych dzieci nie wypełnili ani załącznika nr 1 ani załącznika nr 2. Jeszcze raz zaznaczyła, że 

nie będą już dyskutować bo dzieci, których rodzice podpisali skargę zostały w Przedszkolu. 

Pan Wiesław Skrzypek zapytał, czy  powinni być zadowoleni, bo ich dzieci są w lepszej sytuacji ale 

są rodzice, z którymi rozmawiali, którzy są zaskoczeni, że ich dzieci( skarżących)  zostały w 

przedszkolu, pytają jakim cudem. 

Pan Wiesław Skrzypek nawiązał jeszcze do wspomnianej przez Pana Wójta uchwały z 2013 r. , 

przypomniał, że wtedy owszem były propozycje aby oddział zerówkowy był w szkole, zostało to 

storpedowane, chyba potwierdzą to radni, przez ówczesnych rodziców, którzy byli zainteresowani 

tą sprawą.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że wtedy była inna sytuacja, bo wtedy nie było tego  

obowiązku, w przyszłym roku będzie dalej to kontynuowane i będą dwa oddziały przedszkolne w 

szkole, bo nie ma innego wyjścia, skąd wezmą nowe miejsca dla dzieci. 

Pan Wiesław Skrzypek stwierdził, że chyba  całe to nieszczęście się przydarzyło, że czwórka czy 

piątka rodziców, którzy się postawili i im jeszcze kilka razy  przypominano, że przez ich decyzję 

trzylatki  nie będą miały miejsca w przedszkolu, zapytał czy rodzice mają ponosić 

odpowiedzialność za to, że Gmina nie ma wystarczającej ilości miejsc w Przedszkolu, to się ciągnie 

kilka lat, to nie jest sprawa tegoroczna, zawsze miejsc jest na styk i nic się nie robi w tym kierunku 

żeby to przedszkole powiększyć. W przyszłym roku będzie jeszcze gorsza sytuacja gdyż trzylatki 

zostaną objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że podtrzymuje to co powiedziała pani Justyna 

Paszkowska, że generalnie obowiązek  gminy polega na zapewnieniu miejsc, jeżeli chodzi o 

sześciolatków, albo w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym. Nie ma takiej sytuacji, że 

rodzic sobie powie, mnie nie interesuje, dziecko idzie do przedszkola. Jeżeli Gmina zaoferuje mu 

oddział przedszkolny, to rodzice sześciolatków nie mają nic do powiedzenia w tym zakresie, bo 

Gmina zapewnia obowiązek szkolny sześciolatkom w oddziale przedszkolnym w szkole, więc ten 

obowiązek jest wykonywany. Rodzic może powiedzieć, że sobie tego nie życzy i chce do 

przedszkola ale to wszystko zależy od dobrej woli Gminy w tym zakresie. Aby była jasność w tym 

zakresie – Gmina ma obowiązek zapewnienia nauki sześciolatkom albo w oddziale przedszkolnym 

albo w przedszkolu i w tym zakresie była podjęta taka decyzja aby jak najwięcej dzieci trzy czy 

czteroletnich mogło korzystać z opieki przedszkolnej przez to, że przesunie się sześciolatków do  

oddziału przedszkolnego w szkole. Taka była decyzja aby Gmina nie musiała płacić później innym 

gminom za przyjęte do ich przedszkoli dzieci z terenu naszej Gminy. 

Zaznaczył, że jeżeli Gmina powie, że dla sześciolatków oferuje tylko oddziały przedszkolne, to nie 

ma w rozumieniu ustawy możliwości domagania się o pozostawienia dzieci w przedszkolu. 
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Pan Wiesław Skrzypek stwierdził, że zgodnie z ustawą , jeżeli rodzice złożyli deklarację do 

przedszkola. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma zapytał jaki artykuł o tym mówi. 

Pan Wiesław Skrzypek odpowiedział, że ustawa o systemie oświaty. 

Radca prawny zapytał który artykuł a następnie przytoczył artykuł 14 ust.1: obowiązek zapewnienia 

opieki przedszkolnej bądź innej opieki- jeśli chodzi o oddziały przedszkolne, zapytał gdzie pisze, że 

deklaracje są wiążące dla gminy. 

Pani Anna Janicka poinformowała, że dostała pismo od Wicekuratora Opolskiego który pisze, że 

art. 20w ust. 1 cytowanej ustawy mówi się, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych 

przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na 

kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania 

przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l ustawy. 

Według stanowiska Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym 

to dyrektor nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji ( dotyczy to także rodziców dzieci 

sześcioletnich) przedszkole nie jest wyłącznie przeznaczone dla dzieci trzy, cztery i pięcioletnich. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, ze rodzice deklaracje mogą składać gdzie chcą, jest 

jednak pytanie  czy są tam  miejsca. 

Pan Wiesław Skrzypek zapytał  co będzie jak dyrektor odmówi przyjęcia dziecka. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma odpowiedział, że wtedy dyrektor powie, ze nie ma miejsc, tak 

jak dla np. trzylatka. 

Pan Wiesław Skrzypek stwierdził, ze rekrutacja dotyczy się na wolne miejsca, złożenie deklaracji 

kontynuacji jest tożsame z tym, że jego dziecko dalej uczestniczy. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że to Pan Skrzypek tak uważa, przypomniał, że prosił 

aby Pan Skrzypek wskazał mu przepis, który mówi, że deklaracja jest wiążąca dla dyrektora i musi 

przyjąć dziecko. 

Pan Skrzypek odpowiedział, że koleżanka już odczytała   i prosił aby Pani Dyrektor Przedszkola 

wypowiedziała się w tej sprawie, czy musi czy nie musi. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach odpowiedziała, że nie jest prawnikiem ale jej 

zdaniem Pan Radca Prawny ma rację a władza, która jest obecnie w kraju zinterpretowała pewne 

przepisy po swojemu , robiąc tym ogromny bałagan. To co pisze Pani Minister jest nieco sprzeczne 

z tym co stoi w prawie. Zaznaczyła, ze jest to jej zdanie a Pan Skrzypek może się z tym nie zgodzić. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma jeszcze raz poinformował, że złożenie deklaracji nie oznacza 

obowiązku przyjęcia dziecka. 

Pan Skrzypek przypomniał, ze dwa lata temu zebrano 2 miliony podpisów rodziców, którzy nie 

chcieli aby edukacja rozpoczęła się w wieku 6 lat. Nowa władza objęła władzę i przywrócili to, co 

było wcześniej i tak, ze tutaj nic nie jest namieszane, tylko wrócono to, co było trzy lata wcześniej. 

Stwierdził, że naprawdę dziwi się tym osobom , które interpretują tak, że jest kontynuacja, nabór 

tylko na wolne miejsca w przedszkolu się odbywa, jeżeli rodzice składają deklarację kontynuacji to 

dziecko musi być przyjęte do przedszkola. 

Radca Prawny jeszcze raz przypomniał, że prosił Pana Skrzypka aby wskazał konkretny przepis, bo 

Pan tylko mówi ale bez wskazania przepisu. 

Pan Skrzypek poinformował, że jest odpowiedź  Kuratora. 

Radca Prawny zaznaczył, że Kurator mówi tylko o przyjęciu deklaracji i o niczym więcej. 
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że w 2013 r. miał 

przyjemność być na spotkaniu, jak Pan Skrzypek zauważył i stwierdził, że nie odnosił by się do 

tego w taki sposób, że tam rodzice storpedowali pomysł oddziału przedszkolnego, bo było wiele 

niedomówień, niejasności, które wynikały też z ustawy. Zaznaczył, że są po to aby te wszystkie 

pomysły ekip rządowych tutaj znosić na swoich barkach  i zrobić tak, żeby było dobrze. Sytuacja 

jest jaka jest i w 2013 r. radni na mocy tamtej ekipy rządowej podjęli taka uchwałę jako Rada 

Gminy, Pani Anna Janicka też była wtedy radna, bo wtedy nie było wyboru, trzeba było taki 

oddział utworzyć. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zaznaczył, ze Rada rozpatruje skargę 

na Wójta, z jego działalności a Pan Wójt zgodnie z obowiązującą uchwała postąpił w sposób jak 

najbardziej prawidłowy, Komisja zauważyła, ze może przepływ informacji, może wkradł się jakiś 

błąd, dezinformacja, może to było przyczyna tego całego zamieszania w tej sprawie, ale wydaje mu 

się, że Gmina wywiązała się ze swojego obowiązku, dzieci mają zapewnione prawo do 

kontynuowania tej nauki. Radni byli w szkole i wizualnie zobaczyli co się tam dzieje, warunki są 

naprawdę dobre, nie widza tam jakichś zagrożeń żeby te dzieci nie miały prawidłowego 

wykształcenia w tym kierunku. Rodzice, którzy chcieli być w Przedszkolu ze swoimi dziećmi to 

zostali i to nie dlatego, że rodzice się postawili, tylko tak chcieli. Prosił Pana Skrzypka aby nie 

interpretował tego, że się tu stawia czy postawił, po prostu tak wybrał, ze chce aby dziecko było w 

przedszkolu i dziecko tam zostało. Zaznaczył, ze od pozostałych rodziców nie słyszą jakichś 

głosów, ze stała się tragedia, a to, ze przedszkole jest takiej kondycji jakiej jest, takiej formie 

budowlanej, to nie da się wszystkiego zrobić, to co władza ma w swoich pomysłach i głowach, a 

pomocy państwa nie ma na to aby to przedszkole rozbudować i dostosować.  

Zaznaczył, ze jest wiele pomysłów i wniosków radnych aby doprowadzić przedszkole do sytuacji 

normalnej i pewnie to przedszkole będzie rozbudowywane, bo taki maja zamiar i cel i sadzi, ze 

sprawa się wyjaśni. Prosił aby do tego podejść nie tak bardzo emocjonalnie, bo nikt nie chce nikogo 

skrzywdzić i dzieci nie są skrzywdzone tak naprawdę, bo tam nic złego im się nie stanie. Tak jak 

Pani Dyrektor na tym spotkaniu ostatnim powiedziała i wiele spraw wyjaśniła, jak ta edukacja 

będzie przebiegała, w jakiej formie, to wszystko jest naprawdę. 

Uważa, że tutaj chyba emocje niepotrzebnie wzięły górę, a pan Wójt tutaj niczego złego nie robi, 

zrobił tylko to, co miał w obowiązku zrobić. Rada ma rozpatrzyć tylko czy Pan Wójt był winny tej 

sprawy a Komisja stwierdzając, są oczywiście jakieś błędy, uchybienia organizacyjne, przekazu 

informacji ale to nie jest  to, co by tutaj wpływało na jakąś działalność Wójta, że Wójt działa 

niezgodnie z prawem. Rada sprawę rozpatruje pod kątem czysto prawnym, merytorycznym a 

pewnie jakieś uwagi mogą być do każdego. Uważa, że jest to tylko  dyskusja aby na przyszłość 

wiedzieć, co w takim przypadku robić. Uważa, że dyskusja została wyczerpana i odczytał projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania 

jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXII/110 /16. 

Pani Anna Janicka poinformowała, że będzie w takim razie czekała na uchwałę i uzasadnienie do 

uchwały i dalszy ciąg tej sprawy najprawdopodobniej będzie w Sądzie. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

     dofinansowanie  zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach –  

     droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 

Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że radni w tej sprawie dyskutowali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Frèdèric Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  

podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXIII/111/16. 

Ad.  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  
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Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że radni również w tej sprawie dyskutowali na 

wspólnym posiedzeniu Komisji.  W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Frèdèric Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów 

za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXIII/112/16. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę    

           wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że radni  w tej sprawie dyskutowali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  Poprosił o opinie Komisji Gospodarczo – Budżetowej w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że po 

udzieleniu wyjaśnień przez Panią Skarbnik na ten temat  nikt z członków Komisji nie miał żadnych 

przeciwskazań co do potrzeby zaciągnięcia takiego kredytu. Komisja Gospodarczo – Budżetowa 

jest zgodna co do potrzeby podjęcia takiej uchwały. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIII/113/16. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r.   

Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że radni również w tej sprawie dyskutowali na 

wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że Komisja 

Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Tułowice za 2015 r.   

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga  poinformował, że 

Komisja Gospodarczo Budżetowa spotkała się 16 maja br. i po przedstawieniu przez Panią 

Skarbnik pewnych wyjaśnień pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r.   

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr     z dnia w sprawie opinii 

z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r. Opinia jest pozytywna. 

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIII/114/16. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice  

             za 2015 r.         

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak odczytał uchwałę Nr 1/2016  

z 17 maja 2016 r.   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tułowicach w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2015 r.  oraz  opinię Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Tułowicach o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za 2015 r. stanowiącą załącznik 

do uchwały. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę  Nr  208/2016 z dnia 18 maja 2016 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej  w sprawie absolutorium  za 2015 r. Opinia jest pozytywna. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przypomniał, że radni  mieli 

sposobność zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu naszej Gminy, sprawozdaniem 

finansowym, opinią RIO, informacją o mieniu komunalnym oraz ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej, dlatego po tych wszystkich informacjach, które radni uzyskali podejmą uchwałę w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2015 r.  Następnie odczytał projekt 

uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie (  13 głosów za )  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 

XXIII/116/16. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin w imieniu swoim i Wiceprzewodniczącego 

pogratulował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik oraz Komisji Rewizyjnej za przygotowanie wniosku o 

udzielenie absolutorium.  

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium, stwierdził, że Wójt jest organem wykonawczym, 

Rada, rajcowie gminni są w tym bardzo ważnym ogniwem, podziękował  radnym, podziękował 

wszystkim Sołtysom,  wszystkim kierownikom, jednostkom i instytucjom i wszystkim 

pracownikom pracującym na wszystkich szczeblach. Zaznaczył, że na ten dzisiejszy efekt finalny, 

tą ocenę to pracują wszyscy i wszystkim serdecznie podziękował. Zaznaczył, że nieprawdą  jest to, 

co mówią niektórzy, że obecny Wójt, obecna Rada niewiele robi, bo i takie głosy słychać, nie 

patrzymy, nie oglądamy się do tyłu, idziemy cały czas do przodu, w każdej miejscowości coś 

zostało zrobione, w każdej miejscowości większe, mniejsze zrobione aczkolwiek zauważył, i cieszy 

Go to, że niewielkie rzeczy czasami, lampa czy połatana dziura też cieszą a wielkie rzeczy są 

jeszcze przed nimi. Poinformował, że odnośnie  kanalizacji w Szydłowie to mają już pozwolenie .  

Na zakończenie jeszcze raz wszystkim podziękował.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska na ręce kierowników jednostek złożyła serdeczne 

podziękowania dla księgowych z każdej firmy, z każdej gminnej jednostki, bo na ten sukces to 

wszyscy pracujemy i kierownicy i księgowi. 

Podziękowała radnym, że docenili pracę ich pracę, zaznaczyła, że to nie jest tylko jej praca ale 

wszystkich księgowych, z którymi pracuje się jej bardzo dobrze i efekty mają takie jakie mają.  

Ad.12.  Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że ten temat został poruszony na 

posiedzeniu Komisji w dniu  6 czerwca 2016 r. gdyż 31 maja br. wpłynęło pismo Wojewody 

Opolskiego Wydziału Nadzoru i Kontroli OUW dotyczące postępowania o stwierdzenie 

nieważności uchwały. 

Wydział informuje, że w  uchwale powinien być zapis, że podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania. 

Zaznaczył, że przedmiotowa uchwała miała charakter aktu miejscowego gdyż zawiera przepisy 

powszechnie obowiązujące na terenie danej jednostki terytorialnej. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że nastąpiły zmiany w orzecznictwie, kiedyś 

uważano, że to nie jest prawo miejscowe i wchodzi z dniem podjęcia a ostatnio orzecznictwo się 

zmieniło i jest to prawo miejscowe.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric 

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr XXIII/115/16. 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że ten temat został omówiony na 

posiedzeniu Komisji w dniu  6 czerwca 2016 r. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIII/117/16. 

10 minut przerwy. 

Ad.14. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2016 r. 

Radni do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.15. Podsumowanie „Dni Tułowic w 2016 r. ” 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, że na Dni Tułowic 

dla Domu Kultury przeznaczono 25 tys. zł. I te pieniądze zostały wydane zgodnie z 

przedstawionym zestawieniem w kwocie 24.983,66 gr. 
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Na Dni Tułowic składały się takie wydatki jak zawsze: program artystyczny, cała logistyka, sceny, 

nagłośnienia, światła. Stwierdziła, że uważa, że tym razem udało się wydać bardzo sensownie 

pieniądze i myśli, ze wszyscy zauważyli, ze w tym roku Dni Tułowic były zupełnie inne od tych, 

które organizowali do tej pory. 

Pan Wójt stwierdził, że ma tylko uwagę do firmy ochraniarskiej, było kilka zdarzeń i proszono 

ochroniarzy o interwencje ale z ich strony nie było żadnej reakcji. 

Dyrektor Tok stwierdziła, że nie miała żadnych telefonów w tej sprawie ale zbada to . 

Radni dyskutowali na temat przebiegu Dni Tułowic. 

Wójt stwierdził, że Dni Tułowic się udały, ludzie po raz pierwszy w Tułowicach zobaczyli pierwszy 

raz scenę, taką prawdziwą, były te parasole, które gdyby padało, to można by tak zbliżyć, że 

zrobiłby się wielki namiot, nie było  duchoty. Dzieci, które występowały były wysoko i było je 

dobrze  widać. Zaznaczył, że tak samo będzie  na Dożynkach w Tułowicach Małych. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że Dni Tułowic mają tylko znamiona imprezy 

masowej, one nie są imprezą masową, bo nie ma tam takiej możliwości żeby 1000 osób stało w 

jednym miejscu. Zaznaczyła, że spełnia wszystkie warunki imprezy masowej, tam są punkty 

medyczne, tam jest ochrona, są służby cywilne, jest to wszystko, co przewiduje ustawa dla 

zabezpieczenia imprezy masowej.  Gdyby to była impreza masowa to musiałoby być o wiele więcej 

ochrony. Zaznaczyła, że pogoda była, impreza była udana, scena była piękna, program był 

realizowany zgodnie z planem. 

Pani Dyrektor TOK poinformowała, że Zespół HOP z TOK zajął w sobotę III miejsce na zawodach, 

ludzie mieli okazję oglądać ten zespół na dużej scenie na Dni Tułowic. 

Następnie Pani Dyrektor TOK poinformowała, że wracając do sprawy organizacji Dożynek, to 

dzisiaj byli w Tułowicach Małych oglądali wszystkie zaplecza, szczególnie byli zainteresowani 

zmierzeniem możliwości  poboru prądu, tak, że będzie tam takie wzmocnienie o jedna skrzynkę, 

tak, żeby w Tułowicach Małych również stanęła duża scena. Zwróciła się do Pana Wójta i Pana 

Przewodniczącego o rozmowę z Panem Górnikiem  i poproszenie go aby nie orał przed dożynkami 

pola obok boiska, tam w tej chwili rośnie pszenica. Pole to mogłoby  być wykorzystane na parking, 

bo będzie tam kłopot z parkowaniem samochodów. 

Ad.16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że na początku maja wspólnie z 

pracownikiem Urzędu i radnym Panem Krzysztofem Mrozem byli w Zarządzie Dróg Powiatowych, 

rozmawiali w sprawie dwóch chodników na ul. Opolskiej czyli o chodniku w Tułowicach i 

chodniku w Szydłowie. Ten w Tułowicach niedługo będzie realizowany, umowa została już 

podpisana odnośnie dofinansowania. 

Była też interwencja w sprawie drogi do Ogrodów Działkowych za Porcelitem, która została 

zniszczona przez samochody Gazowni, zostały tam koleiny, sprawa została załatwiona, droga jest 

naprawiona. 

Został otwarty przetarg na usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Tułowice, na dzień dzisiejszy trwa sprawdzanie, procedowanie, zapytania. Do przetargu przystąpiły 

dwie firmy. Poinformował jakie firmy przystąpiły do przetargu i jakie warunki przedstawiły. 

Wójt poinformował, ze 14 maja uczestniczył w wyborach do Zarządu Gminnego OSP i został 

Prezesem Gminnego Zrzeszenia Straży Pożarnych. 

Wójt spotkał się także z przedstawicielem Policji w Opolu w sprawie dodatkowych patroli, 

poinformował, że prosił aby na terenie Gminy było więcej patroli pieszych. Patrole będą nie tylko 

w Tułowicach ale także w wioskach. 

Wójt poinformował, że spotkał się także z Panem Marszałkiem odpowiedzialnym między innymi 

także za kolej i infrastrukturę drogową a w tym tygodniu było spotkanie w Tułowicach na które 

przyjechał Pan Marszałek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z pracownikiem. Wójt  
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poinformował, ze interesuje nas odcinek drogi o dł. 1,5 km. Od Tułowic Małych do Tułowic. 

Chodzi o całkowity remont tej drogi.  

Wójt poinformował także o planowanym remoncie drogi i mostu w Niemodlinie .  

Następnie poinformował, że w Tułowicach po lewej stronie został już wymontowany przystanek 

autobusowy i będzie tam robiona zatoka. Inwestycja jest realizowana w ramach Zarządu Dróg. 

Wójt poinformował też, że w najbliższym czasie będzie remontowany także chodnik od ul. 

Gruszkowej w kierunku Ligoty Tułowickiej. Zaznaczył, ze chodnik będzie dostosowany do ścieżki 

pieszo – rowerowej. Taka ścieżka wpisana jest w programie Aglomeracji Opolskiej i jeśli się nic nie 

zmieni to powinna być realizowana w przyszłym roku. Zaznaczył, że ścieżka ta będzie tylko na 

odcinku Tułowice – Małe Tułowice.  Ścieżki z Tułowic Małych do Wydrowic czy Niemodlina na 

razie nie będzie, gdyż w tym zakresie nie ma woli ze strony drugiej Gminy. Może kiedyś uda się to 

zrealizować.  

Wójt zaznaczył, że do zrobienia zostanie jeszcze odcinek chodnika przy ul. Świerczewskiego od 

torów w kierunku Tułowic Małych ale to będzie robione w ramach drogi pieszo – rowerowej. 

Wójt poinformował, że ostatnio zamontowane zostały trzy lampy, zostały połatane dziury w drodze 

oraz poprawione wjazdy w Ligocie Tułowickiej, Szydłowie i Tułowicach Małych. 

Zostało przekazane zlecenie dla urbanisty na opracowanie koncepcji – wskazania centrum w 

Tułowicach.  Są brane pod uwagę dwa miejsca, jedno to ul. Pocztowa i Szkolna a drugie to ul. 

Świerczewskiego w okolicach TOK-u, szkoły i Ośrodka Zdrowia. 

Wójt zaznaczył, że gdyby Tułowice zostały miastem to byłaby szansa na staranie się o środki na 

rewitalizację miast. 

Wójt poinformował, że z Panią Dyrektor TOK obejrzeli miejsca gdzie można by posadzić jeszcze 

parę drzew i krzewów, są jeszcze na to niewielkie  środki. 

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

            Rady Gminy  między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że 9 maja było 

spotkanie Pana Przewodniczącego z mieszkańcami w Tułowicach Małych – dyżur, jest tam 

problem oświetlenia części garaży oraz problem z młodzieżą, która drogą w kierunku lasu jeździ 

kładami. 

Odbyło się posiedzenie Komisji statutowej, na następne posiedzenie Komisja się umówiła, ma 

nadzieje, ze niedługo Komisja zaprezentuje w jakiejś formie zmiany do Statutu.  

12 maja odbyło się spotkanie z Panią Zawadzką, mieszkanka Tułowic. Chodzi o pomoc w 

załatwieniu spraw związanych z wspólnotą mieszkaniową. Kancelaria prawna obsługująca nasza 

Gminę oferowała pomoc Pani Zawadzkiej.  

Komisja Gospodarczo – Budżetowa była w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

celu zapoznania się z warunkami tam panującymi, stanem budynku i potrzebami. 

20 – 21 maja były spotkania radnych w związku z obchodami Dni Tułowic  oraz  10 rocznicy 

podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Wendeburg. Radni odwiedzili powstające 

muzeum porcelany. 

27 maja Pan Przewodniczący i Pan Wójt uczestniczyli w obchodach 50 rocznicy istnienia 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach. 

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się w Tułowicach Małych zawody, była także  impreza w 

Skarbiszowicach oraz w Tułowicach – Wyścig ślimaków. 

9 czerwca odbyło się spotkanie z panem Murawskim w sprawie zakupu terenu koło Ośrodka 

Zdrowia. Pan Murawski podtrzymał swoją ofertę, nadal jest zainteresowany tym zakupem tego 

terenu. Inwestycja dot. domu pobytu dla seniorów, którą Pan Murawski chce realizować daje szansę 

na ściągnięcie do Tułowic  specjalistów.  

6 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji. 
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Ad.18. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 2 czerwca dostarczono dla 

wszystkich zaktualizowany rejestr listów, kopia jest w segregatorze.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że dużą część 

korespondencji zajmują apele gmin dotyczące dopłaty w związku ze zmianą reformy oświatowej 

oraz apele dotyczące finansowania z budżetu państwa muzeum jeńców wojennych w 

Łambinowicach.  

Są materiały, które przywiózł  ze szkolenia Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radni mogą 

się nimi zapoznać. 

Pismo Pana Stanisława Kasprzaka dotyczące  dofinansowania sportu szkolnego, na ten temat była 

rozmowa na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zostanie skierowane w tej sprawie pismo do Pana 

Wójta. 

Jest opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu za 2015 r.  i wniosek o udzielenie absolutorium 

Wójtowi za 2015 r.  

Jest odpowiedź Pana Wójta do Komisji  w sprawie skargi Pani Anny Janickiej . Sprawa jest już 

załatwiona. 

Wpłynęły do Rady Gminy pisma:  

– sprzeciw państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wobec inicjatywy 

Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.  Związek Gmin podjął uchwałę dotyczącą  

alkoholu na terenie szkoły. 

- skarga do Prezesa Rady Ministrów na działalność Wojewody Opolskiego, skargę złożyły Gminy,  

  które toczą spór dotyczący zamiaru zmiany granic miasta Opola, 

- pismo radnego Romana Suchodolskiego dotyczące spotkania Rady Gminy z rada Parafialna w 

  celu wspierania inicjatyw, które Ksiądz proboszcz chciałby wprowadzić na cmentarzu. Odpowiedź    

   została wysłana. Jeśli Ksiądz zechce pomocy to o nią wystąpi tak jak było z remontem organów.  

- pismo radnego Romana Suchodolskiego dotyczące wydatków z Rady Sołeckiej. Odpowiedź  

  została wysłana. Rada musi obracać się w granicach prawa i zdrowego rozsądku. Było spotkanie  

  wiejskie, był tam ustalany budżet Rady Sołeckiej i wtedy taki wniosek powinien być zgłoszony. 

Radny Roman Suchodolski zapytał ile pieniędzy  przez ostatnie 5 lat było przeznaczone na drogi 

polne. 

Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka stwierdził, że Pan Suchodolski przez wiele lat przychodzi na 

zebrania wiejskie, zapytał go gdzie są rolnicy, kiedy byli na zebraniu wiejskim, na zebrania 

przychodzi tylko 3 czy 4 rolników a gdzie jest reszta. Poinformował, że z funduszu sołeckiego co 

roku było przeznaczone 5 tys. zł. na rowy i 5 tys. zł. na drogi, wszystkie rowy są wyczyszczone. 

Zastępca Przewodniczącego Rady stwierdził, ze te sprawę należy omówić na zebraniu wiejskim.  

Następnie odczytał wnioski radnego Romana Suchodolskiego, które wpłynęły w dniu Sesji a 

dotyczące:  

- przewozu mieszkańców Gminy Tułowic do Niemodlina. Zakup w tym celu busa, Zastępca 

Przewodniczącego Rady stwierdził, że takie przewozy są, organizuje je firma prywatna. 

-zmiany kierunku jazdy na niektórych drogach w Tułowicach, 

Pismo Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące złożonych  oświadczeń majątkowych. 

Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 2 czerwca dostarczono dla 

wszystkich zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze.  

Większość odpowiedzi jest na emailu, teraz odczyta tylko te najważniejsze. 

- pytanie radnego Romana Suchodolskiego dotyczące sprawy poczty, akt notarialny został  

  podpisany 21 maja, było oficjalne przekazanie budynku 

- pytanie radnego Romana Kopija – dotyczące projektu na zagospodarowanie budynku PKP. 

   7 czerwca pan Wójt spotkał się z projektantami w sprawie koncepcji remontu ww. budynku. 
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Wójt poinformował, że wraz z Panią Helena Wojtasik Dyrektor Ośrodka Kultury w Tułowicach 

byli w budynku przy dworcu PKP jak i przy budynku poczty. Panowie mają przygotować jakąś 

koncepcję i przesłać. 

- pytanie radnego Krzysztofa – kiedy planowane jest dokończenie chodnika. Przewodniczący Rady 

poinformował, że dostał informację od Pana Wójta, że w maju odbyło się spotkanie w Opolu z 

Panem Wójtem i z Panem radnym Krzysztofem Mrozem. 

- pytanie od Pana radnego Krzysztofa Ptaka , chodzi o sprawę dotyczącą przekazywania  

korespondencji adresowanej do Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sytuacja się zmieniła diametralnie, za co bardzo 

dziękuje. W tej chwili dostaje telefony czy można otworzyć pismo, oczywiście pozwala , była to 

bardzo pozytywna reakcja ze strony Wójta, za co bardzo dziękuje. 

- pytanie Pani radnej Justyny Paszkowskiej o sprawę spotkania z Panem Murawskim. Wcześniej 

informacji na ten temat udzielił już Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij. 

- pytanie Pana radnego Romana Kopija dotyczące sprawy przejazdów kolejowych. Przewodniczący 

Rady Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź od Pana Wójta, zostanie to 

do radnych wysłane emailem. Pan Wójt wystosował pismo w tej sprawie do PKP, będzie to 

wysłane jutro. 

- pytanie Pana radnego Krzysztofa Kiragi dotyczące pojemników na bio. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że bieżąca umowa na odbiór odpadów jest ważna do 

końca lipca br. Rozmawiał z panem Wójtem i ten punkt będzie brany pod uwagę w następnym 

przetargu. 

- pytanie Pana radnego Krzysztofa Kiragi dotyczące poprawienia nawierzchni drogowej na ul. 

Ceramicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że będzie na te prace złożone zlecenie do ZGKiM. 

- pytanie Pana radnego Jana Bojkowskiego  dotyczące usunięcia platformy postawionej dla bociana.  

Zostało przekazane zlecenie do ZGKiM, będzie to załatwione do końca czerwca. 

- pytanie Pani radnej Bernadety Żytkiewicz dotyczące możliwości przyłączenia gazu do budynku 

przy ul. Kościuszki  7.  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że spotkał się z osobą, która 

tam mieszka i poinformował ją, że w tej sprawie mieszkańcy muszą złożyć wniosek. Taki wniosek 

został wczoraj złożony do Pana Wójta i do Rady Gminy. Przewodniczący rady Gminy odczytał 

wniosek. Zaznaczył, że jest to taki pierwszy krok aby uruchomić procedurę.  

Ad.20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował zebranych o odbytej w dniu poprzednim akcji 

policyjnej w związku z otrzymanym emailem dotyczącym podłożenia bomby. Takie emaile  były 

wysłane do różnych instytucji. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że od przyszłego poniedziałku rozpoczynają 

się zapisy na zajęcia wakacyjne. Następnie poinformowała o planowanym programie tych zajęć.  

Radny Roman Suchodolski zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania w celu obejrzenia 

budynku poczty, który został zakupiony. 

Pan Wójt poinformował, że przekazanie budynku nastąpiło ostatniego maja. Mają klucze do 

budynku i myśli, że można zorganizować się w jakąś grupę i obejrzeć budynek. Wójt 

poinformował, że w budynku jest jedno mieszkanie wydzielone, które należy do prywatnego 

właściciela. Osoba ta będzie częściowo w  partycypować w kosztach remontu. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał, czy jest taka możliwość aby właścicielowi  tego mieszkania 

zaproponować zamianę na inne mieszkanie. Wójt odpowiedział, że rozmawiał z właścicielką i z 

rozmowy wynikało, że  raczej nie, bo chcą to mieszkanie przeznaczyć dla dziecka. 

Radny Krzysztof Mróz podziękował za połatane dziury w Szydłowie i lampy. 

Radny Krzysztof Kiraga jeszcze raz zwrócił się z prośba o pojemniki na bio, stwierdził, że nie mogą 

czekać do sierpnia zanim będzie przetarg, bo trawy trzeba kosić teraz. Prosił aby ZGKiM  
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dostarczyła przynajmniej jakieś worki na trawę a potem  to odebrała, bo nie będą robić 

kompostownika. 

Wójt odpowiedział, że  w Szydłowie tez były dostarczone worki i tak samo zostaną worki 

dostarczone do Skarbiszowic. 

Radna Justyna Paszkowska  zapytała na jakim etapie jest projekt rozbudowy przedszkola i remizy 

strażackiej. 

Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o remizę to do 22 czerwca są składane oferty na projekt, można 

to znaleźć na stronie Gminy. Jeśli chodzi o przedszkole, to byli tam i oglądali co można by było 

robić. Poinformował też, że rozmawiał z nim przedsiębiorca, który działa w tej branży i  jest 

zainteresowany otwarciem żłobka w Tułowicach. Zaznaczył, że gminy nie mają  obowiązku 

prowadzenia żłobków ale są osoby i podmioty prywatne, które chcą to robić. Jeśli chodzi o 

przedszkole, to byli w innej Gminie gdzie podpatrzyli jak to wygląda,  ma to być poziom zero, 

lekka konstrukcja, podłogowe ogrzewanie, jest to do wykonania w parę miesięcy. Poinformował, że 

będą szli w kierunku rozbudowy tylko przedszkola a nie przedszkola i żłobka.  

Radna  Justyna Paszkowska zapytała czy projekt na rozbudowę przedszkola będzie zrealizowany w 

tym roku, bo takie są założenia. 

Wójt odpowiedział, że są na to przeznaczone pieniądze w budżecie. 

Radna Justyna Paszkowska przypomniała , że od przyszłego roku wchodzi obowiązek zapewnienia 

wychowania przedszkolnego dla trzylatków. 

Wójt odpowiedział, że ten wymóg został już w naszej Gminie spełniony w tym roku, wszystkie 

dzieci  zostały przyjęte do przedszkola. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że w przyszłym roku będą mieli najprawdopodobniej dwa 

oddziały zerowe w szkole dlatego, ze do pierwszej klasy pójdą te sześciolatki, które teraz są w 

zerówce. Nie wiadomo ilu rodziców zdecyduje się też na to, żeby dać sześciolatki do szkoły ale 

podejrzewa, że nie będzie to za duża grupa tych rodziców  i w tym momencie zostanie dzieci na 

dwa oddziały zerowe. Zaznaczyła, że ma nadzieje, że w tym roku będzie projekt na rozbudowę 

przedszkola. 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z pytaniem jaki jest postęp w sprawie odzyskania pieniędzy za 

remont w ramach gwarancji Orlika. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że mają wyrok zasądzający. 

Wójt dodał, że obecnie jest jedna spółka a drugiej już nie ma. 

Radny Roman Kopij  stwierdził, że na razie mają taka ogólną wiedzę na temat przedszkola, dobrze 

by było aby mieć informację ile tych dzieci będzie w przyszłych latach, za rok czy za dwa lata. Bo 

może być tak, że rozbudują przedszkole a okaże się , że niepotrzebnie. Myśli, ze może trzeba się 

skupić na jakimś radykalnym remoncie. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, ze w przedszkolu już brakuje miejsc gdyż jedna sala 

jest sala przejściową. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach zwróciła się z prośbą aby pamiętać o tym, że  

przedszkole zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym jest na 120 dzieci, dlatego jest za ciasno bo w 

obecnej chwili w przedszkolu jest prawie140 dzieci. Zaznaczyła, ze tak naprawdę to powinna w 

arkuszu organizacyjnym zaplanować tylko 5 oddziałów i 120 dzieci, nie więcej. Maksymalnie 125,  

była mowa, że ten 6 oddział powstanie tylko na chwilę  a on już jest przez kilka lat. Nie ma żadnego 

pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, nie ma prawdziwego pomieszczenia do zajęć ruchowych, 

tak, że przedszkole jest za małe.  

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski poinformował, 

że podjął w porozumieniu z Przewodniczącym Rady taką decyzję, że jeśli w ZGKiM uda się 

zrealizować jakieś grubsze sprawy, to będzie informował o tym radnych. Następnie poinformował, 

że w tej chwili zostały zakupione dwie nowe dmuchawy do oczyszczalni, zostały one zakupione 

gdyż starych niebyło już możliwości  remontować. Następnie zapoznał zebranych z działalnością  



- 14 - 

oczyszczalni, potrzebami i problemami jakie tam są. Zaznaczył, ze więcej informacji przekaże na 

następnym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacje o dyżurach radnych, o wyjeździe radnych oraz 

o terminie następnej komisji – 27.06.16 i sesji .  

Ad.21. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII 

Sesji Rady Gminy. 

          

 

                    Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                       

       Teresa Cybuchowska - Balwierz      Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


