
Protokół Nr XXIV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 czerwca 2016 r.  

 

 

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

godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, obecny skład Rady liczy 14 radnych a w 

posiedzeniu udział wzięło 12 radnych ( nieobecny był radny Zbigniew Paradowski – nieobecność 

usprawiedliwiona i radny Roman Suchodolski – nieobecność usprawiedliwiona).  

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

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, nowo wybranego radnego 

Michała Luty, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, 

pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów i mieszkańców oraz Pana Wajmana – 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz Panią Alicję Makuch – 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. 

Ad.2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Alicja Makuch wręczyła zaświadczenie o 

wyborze na radnego Panu Michałowi Luty życząc mu jednocześnie owocnych obrad. 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców”, po czym Pan Michał Luty stojąc wypowiedział słowo “ ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny, który złożył ślubowanie objął mandat radnego 

Rady Gminy Tułowice. Pogratulował Panu Michałowi Luty i życzył mu owocnej pracy na rzecz 

całej Gminy, udanej współpracy z Urzędem Gminy oraz podejmowanie decyzji w atmosferze 

zgody, kompromisu, wzajemnego porozumienia i życzliwości. 

Radny Roman Kopij zaznaczył, że od tej chwili w Sesji uczestniczy 13 radnych. 

Ad.4. Przedstawienie porządku obrad. 

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. 

W związku z brakiem wniosków dotyczących zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy odczytał przedłożony porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2016r.  

6. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2016 r. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Informacje o założeniach organizacyjno – programowych wypoczynku dzieci i młodzieży – 

lato 2016 w Tułowickim Ośrodku Kultury. 

10. Informacja o Dożynkach 2016. 

11. Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. 

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy między Sesjami. 

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



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

16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad. 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2016r.  

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

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

Gminy głosowało 13 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.6. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Rady Gminy z dnia 6 czerwca 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 6 czerwca 2016r. głosowało 13 radnych. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

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

posiedzeniu Komisji.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska zwróciła się z prośbą do radnych o naniesienie poprawek w 

projekcie uchwały. 

Wyjaśniła, że dotyczy to dotacji dla TOK na remont pomieszczeń Caritasu. Po przeanalizowaniu 

umowy okazało się, że faktury za remont powinna płacić Gmina i dlatego te środki należy zostawić 

tak jak dotychczas na paragrafie dotyczącym remontów w budżecie Gminy. Następnie 

poinformowała jakie zmiany należy nanieść w projekcie uchwały. 

Radni do naniesionych zmian nie zgłosili zastrzeżeń.  

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 XXIV/118/16. 

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

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 XXIV/119/16. 

Ad.10. Informacja o Dożynkach 2016. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze tegoroczne 

Dożynki odbędą się 28 sierpnia w Tułowicach Małych. 

Poinformowała, że są już po wizji lokalnej w której brali udział: Pan Wójt, Pani Sołtys, Pan 

Przewodniczący Rady Gminy i pracownicy TOK. Została tam ustalona cala logistyka, która będzie 

towarzyszyła Dożynkom. 

Jest też już podpisana umowa z firmą, która będzie organizowała Dożynki. 

Zaznaczyła, że tak jak zawsze Dożynki są organizowane w formule folkowej tak i w tym roku będą 

dominowały właśnie takie obrazy, stroje ludowe, korony żniwne, różne zawody i zabawy. 

Dodała, że w przerwie wszyscy Sołtysi otrzymają regulaminy konkursów dożynkowych, 

poinformowała także, że już wcześniej prosiła Sołtysów o zabezpieczenie w funduszu sołeckim  

pieniędzy na warsztaty budowania koron żniwnych aby udoskonalić umiejętność przygotowywania 

takich koron. Zaznaczyła, ze odbędą się trzy warsztaty, pierwszy odbędzie się 16 lipca o godz. 15. i 

trwać będzie około 5 godzin. 

Na zakończenie dodała, że myśli, że w czasie Dożynek dopisze pogoda i wszyscy tego dnia będą się 

dobrze bawić. 

Ad. 9. Informacje o założeniach organizacyjno – programowych wypoczynku dzieci i 

młodzieży – lato 2016 w Tułowickim Ośrodku Kultury. 



Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze przed Sesja 

wszyscy dostali informacje o programie wakacji dla dzieci. Zaznaczyła, że zajęcia w TOK już 

trwają od 27 czerwca i następnie omówiła przedstawiony program ( załącznik do protokołu). 

Radny Roman Kopij zapytał dlaczego w tym roku nie są organizowane zajęcia wakacyjne w 

Gminnym Zespole Szkół i czy organizowanie takich zajęć jest obowiązkiem ustawowym lub 

obligatoryjnym. Prosił Pana Wójta o informację w tej sprawie. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział, że rzeczywiście wcześniej to szkoła przez 

pierwsze dwa tygodnie organizowała takie zajęcia. W ubiegłym roku te zajęcia były zorganizowane 

ale doszło tam do pewnych proceduralnych uchybień, jeśli chodzi o same zgłoszenie tej formy. 

Zaznaczył, że nie odbyło się to jakimś wielkim echem, bo chodziło tylko o zgłoszenie, które miało 

być wysłane elektronicznie. Stwierdził też, że szkoła nie wyraziła zainteresowania organizacją ferii. 

Środki na ten cel są zabezpieczone, ale nie zgłoszono ze strony szkoły takiej oferty. Wójt zaznaczył, 

że obiekty sportowe będą funkcjonowały przez całe wakacje. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował, aby te środki może przesunąć tam gdzie ktoś zechce 

zorganizować takie zajęcia. 

Dyrektor TOK stwierdziła, że Pan Wójt wspomniał o problemach związanych z zarejestrowaniem 

organizacji zajęć wakacyjnych i wyjaśniła, że od stycznia br. zmieniła się ustawa i tylko 

zorganizowane obozy i kolonie należy zgłaszać, a taki wypoczynek jak np. organizuje TOK już nie 

podlega zgłoszeniu. Organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe mogą organizować takie zajęcia 

jak organizuje TOK. 

Ad.11. Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski 

przypomniał, że sytuacje zakładu przedstawił na posiedzeniu wspólnym Komisji i zapytał czy są do 

niego w tej sprawie pytania. 

Radni nie zgłosili pytań do Dyrektora ZGKiM.  

Ad.12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że spotkał się z mieszkańcami, którzy mają 

kawalerkę w budynku poczty z zapytaniem o możliwość odkupienia tej części budynku. Zaznaczył, 

że poinformował te osoby o kłopotach jakie mogą się zacząć na etapie projektu partycypacji w 

części wspólnej kosztów własnych. Poinformował te osoby, że to nie będą małe pieniądze, czy to 

będzie jednorazowo czy sukcesywnie. Państwo jednak nadal są zainteresowani utrzymaniem tego 

mieszkania.  

Wójt poinformował, że 12 czerwca odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Zaznaczył, że 

frekwencja w wyborach była bardzo niska w granicach 10%. Wybrany na radnego Pan Michał Luty 

złożył dzisiaj ślubowanie. Wójt przywitał nowego radnego w gronie radnych, zaznaczył, że bierze 

on na siebie odpowiedzialność, będzie pytany, zapytywany w swoim okręgu wyborczym. Wójt 

poinformował, że tak jak powiedziała Pani Dyrektor TOK, spotkali się w Tułowicach Małych w 

sprawie Dożynek aby obejrzeć teren czy wszystko się zmieści. Poinformował, że boisko jest małe, 

ale dotarli do osoby prywatnej, która ma obok pole i ustalili, że pole po skoszeniu będzie 

udostępnione na parking w czasie Dożynek. Zaznaczył, że Dożynki odbędą się w Tułowicach 

Małych i myśli, że przy okazji sołectwo coś zyska dla struktury w postaci dwóch lamp oraz 

poprawienia elewacji budynków gospodarczych. Nadmienił, że są to pierwsze Dożynki w 

Tułowicach Małych. Następnie Pan Wójt poinformował, że zaczęły się już remonty chodników w 

Tułowicach. Na ul. Kościuszki ściągane są stare płytki, które są deponowane w ZGKiM, będą 

wykorzystane do uzupełnienia braków na innych drogach lub pomyślą o ich sprzedaży. 

 

Na ul. Świerczewskiego w kierunku do Niemodlina jest robiona zatoka wraz z częścią chodnika. 

Jest tam układana kostka brukowa. Jest tam częściowo wyprostowany wjazd. Będzie tam także 

wymieniony przystanek autobusowy na mniejszy i bardziej estetyczny. 

Na ul. Opolskiej jest także kończony odcinek chodnika. 



Wójt poinformował, że spotkał się także z przedstawicielem nowej firmy, która powstanie w 

Tułowicach. Obecnie przeprowadza remont pomieszczeń (wejście do starego biurowca porcelitu)w 

których będzie się mieściła firma. Ma nadzieję, że firma zacznie działalność jesienią br.  

Wójt poinformował, że był na podpisaniu aktu notarialnego jako przedstawiciel Urzędu, chodzi o 

przyłączenie gazu do budynku na ul. Świerczewskiego naprzeciwko Stacji Uzdatniania Wody, 

sprawa trwa już kilka lat. Wójt zaznaczył, że nie doszło do podpisania aktu z uwagi na to, że na 

podpisanie aktu nie stawiły się dwie osoby ( mieszkańcy budynku) i termin został przesunięty. Aby 

podpisać taki akt muszą być wszystkie osoby, które ten akt podpisują. Będzie wyznaczony nowy 

termin, ale z uwagi na to termin podłączenia gazu znowu się przesunie. 

Trwają też uzgodnienia w sprawie podłączenia gazu do budynku przy ul. Kościuszki 7. 

Następnie Pan Wójt podziękował Pani Justynie Paszkowskiej za zajęcie się  regulaminem 

przyznawania stypendium dla uczniów. Poinformował, że był na zakończeniu roku szkolonego 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej gdzie wraz z Panem Przewodniczącym Rady Gminy rozdali 

przyznane stypendia. Podziękował radnym za przyznanie środków na stypendia. Poinformował ile 

stypendiów  zostało przyznanych. Stwierdził, że na dzieciach nie można oszczędzać bo to jest nasza 

przyszłość. Wójt poinformował także, że uczniowie klas III Gimnazjum i VI Szkoły Podstawowej 

dzień wcześniej wystawili warte obejrzenia przedstawienie. 

Wójt poinformował też, że zostały otwarte oferty dotyczące przetargu na remizę strażacką - 

wpłynęło 8 ofert. Poinformował radnych jakie kwoty zawarte były w ofertach oraz, że budynek 

OSP będzie większy od tego, który jest. Będą tam dwa boksy, a u góry zaplecze socjalne z 

pomieszczeniem socjalnym, które będzie mogło służyć za centrum zarządzania kryzysowego w 

razie jakichś wypadków. Zaznaczył, że wcześniej planowano takie pomieszczenia przygotować w 

Szydłowie. 

Wójt poinformował, że w poniedziałek wraz z radnymi był oglądać pomieszczenia budynku poczty. 

Poinformował jak te pomieszczenia wyglądają i że będzie przygotowana koncepcja remontu 

budynku. Wójt poinformował, że w Tarnowie Opolskim budynek stacji PKP przejęty przez Gminę 

został wyremontowany niewielkimi nakładami, zaznaczył, że pojedzie do Tarnowa i zorientuje się 

jak to wygląda.  

Wójt zwrócił uwagę na trudności z pozyskaniem środków unijnych, wszystko jest przesunięte w 

czasie i nie wiadomo kiedy będzie można się o nie starać.  

Następnie poinformował, że Gmina zleciła opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę 

organizacji ruchu polegającą na tym, że na osiedlu pojawią się dwa znaki dla niepełnosprawnych i 

dla matek z dzieckiem, jeden znak będzie na ul. Elsnera, a drugi na ul. Ceramicznej. Na ul. 

Zamkowej zgodnie z sugestiami radnych będzie zakaz zatrzymywania od ul. 1 Maja aby 

samochody nie blokowały wjazdu do posesji na ul. Zamkowej. Pojawią się także trzy lub cztery 

spowalniacze, są w tej sprawie wnioski mieszkańców, spowalniacze pojawią się na ul. Ceramicznej 

w kierunku ul. Opolskiej i na ul. Gruszkowej. 

Wójt poinformował, że w wyniku spotkania sprzed około półtora miesiąca temu w Zarządzie Dróg 

Powiatowych mają już pozwolenie i wiedzą co dalej robić z końcówką chodnika do stacji PKP. W 

najbliższych dniach będzie się w tej sprawie umawiał ze Starosta Opolskim Panem Lakwą aby 

wciągnęli tę inwestycje do programu. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się do Pana Wójta z pytaniem kiedy będzie zamontowany 

spowalniacz na ul. Poprzecznej, w zeszłym roku był wniosek mieszkańców o taki spowalniacz i do 

tej pory nie ma odpowiedzi. Wójt odpowiedział, że był wniosek ustny i tam też będzie 

zamontowany spowalniacz. 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy między Sesjami. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że: 

- odbyły się robocze spotkania Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy, w celu omówienia różnych spraw, 



- spotkanie z Panem Wójtem, 

- przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący Rady Gminy uczestniczyli w zakończeniu 

roku szkolnego w GZSZ, zaznaczył, że odnośnie stypendiów to dzieci były zadowolone, większość 

rodziców również, ale pojawiły się także głosy niezadowolenia. Życzył komisji w przyszłym roku 

wytrwałości, bo przy każdym podziale tych środków znajdzie się ktoś, kto będzie miał inne zdanie. 

Zaznaczył, że nie wie dlaczego w Tułowicach jest tak, że chcą aby były klasy sportowe, a w sumie 

ludzie narzekają czemu wyróżniają aż takimi dużymi kwotami sportowców. Radna Justyna 

Paszkowska poinformowała, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i nie 

wie skąd są takie uwagi. 

Radny Roman Kopij odpowiedział, że uwagi jak zwykle są do tego, że nie tak podzielono. 

-Przewodniczący Rady Gminy uczestniczył w wernisażu malarskim zorganizowanym przez TOK, 

tematem była architektura Tułowic. 

Dyrektor TOK przedstawiła zebranym obrazy, które zostały namalowane przez uczestników 

wernisażu. 

- Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący omawiali także korespondencję, która wpłynęła. 

Ad.14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 25 czerwca dostarczono dla 

wszystkich emailem zaktualizowany rejestr listów, kopia jest w segregatorze.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że większość korespondencji 

to uchwały innych Rad , RG Jemielnica przysłała uchwałę dot. Zmiany granic powiatu Opolskiego,  

Minister Zdrowia odpowiedział na apel ZGŚO odnośnie alkoholu na imprezach na terenie szkół, 

opinia jest negatywna. 

Radni rozmawiali na temat firmy Elefant, była korespondencja w tej sprawie pomiędzy Panem 

Wójtem i Panią, która chce tę firmę założyć . Jest następne pismo od Pani, w sprawie dotacji 

celowej. Wiceprzewodniczący odczytał pismo. 

Odnośnie pisma nauczyciela GZSZ dotyczącego sportu szkolnego, zostało wystosowane pismo do 

Wójta Gminy z prośbą o skierowanie sprawy do Dyrektora GZSZ w celu wyjaśnienia sprawy. 

Pani Dyrektor udzieli odpowiedzi w tej sprawie na sesji w sierpniu br. Wiceprzewodniczący Rady 

nadmienił , że Pani Dyrektor po przeczytaniu pisma tak samo jak radni wykazała zdziwienie, że w 

szkole istnieje taka instytucja jak koordynator sportu. 

Wpłynęły także uchwały - apele do Pani Premier Beaty Szydło dotyczące zasiłków 

wyrównawczych w oświacie, zaznaczył, że wiadomo, że Pani Minister stworzyła już nowy program 

i to wszystko jest teraz już wielką niewiadomą.  

Wpłynęły też wnioski radnego Romana Suchodolskiego , które były omawiane na posiedzeniu 

Komisji: wniosek w sprawie dróg jednokierunkowych i zakupu busa. Radni swoja opinię w tych 

sprawach wyrobią i będą o tym rozmawiać pewnie na następnej Sesji. 

Wpłynęły też nowe wnioski radnego Romana Suchodolskiego: 

- dotyczące możliwości przyznawania wyprawki szkolnej dla uczniów klas I, 

- możliwości partycypacji w budowie oświetlenia drogi – ul. Parkowej w kierunku do „baraków” 

Pisma zostały odczytane. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że uczniowie klas pierwszych mają podręczniki za 

darmo.  

 

Wójt wyjaśnił, że uczniowie klas I-III mają darmowe podręczniki, w Gminie funkcjonują też 

stypendia socjalne , jest też wyprawka szkolna. Jeśli chodzi o klasy pierwsze to trzeba tam dokupić 

ołówki, kredki itp. 

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 25 czerwca dostarczono dla 

wszystkich zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze.  

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



-pytanie radnego Józefa Sukiennika o przyśpieszenie działań w sprawie oddania do użytku nowego 

cmentarza w Tułowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że w tym miesiącu było 

spotkanie w Urzędzie, są duże zmiany w ustawach z października 2015 r. które zmuszają gminy do 

zmiany planu zagospodarowania. Wszystko jest w trakcie. Zmianę planu przewiduje się na koniec 

października br.  

-pytanie radnego Romana Suchodolskiego w sprawie oświetlenia drogi na baraki, sprawa jest 

aktualna, ale nie w tym roku, trzeba będzie do niej wrócić przy dyskusji na temat budżetu na 2017 r. 

Niezależnie od tego będzie rozmowa z Nadleśnictwem w tej sprawie. 

-pytanie radnego Romana Kopij dotycząca drogi – ul. Ceramicznej, która niedawno była 

rewitalizowana, jest już popękana, - jest pismo w tej sprawie – ostateczny termin określony jest na 

10 lipca. 

-pytanie radnego Romana Kopij dotyczące informacji odnośnie Przedszkola – chodzi o dane 

statystyczne ile dzieci będzie w wieku przedszkolnym w następnych latach, 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o zlecenie przygotowania takiej  

informacji przez Panią Dyrektor Przedszkola. 

-prośba radnego Romana Suchodolskiego o podsumowanie działań dotyczących starania się o  

fundusze UE, 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pana Wójta aby pracownik zajmujący się 

tymi sprawami przedstawił informacje na posiedzeniu Komisji lub Sesji w sierpniu br.  

-prośba radnego Krzysztofa Kiragi o zwrócenie się do Powiatu Opolskiego o zabezpieczenie w  

budżecie Powiatu środków na odwodnienie drogi w Skarbiszowicach i przyłączenie studzienek. 

Pan Wójt zobowiązał się przygotować w tej sprawie wniosek do Powiatu Opolskiego. Będzie on w 

tym roku robiony. 

-propozycja radnego Krzysztofa Ptaka o powrócenie do sprawy wydawania przez Gminę 

informatora. 

Sprawa nie jest zapomniana, będzie omawiana po wakacjach. 

-pytanie radnego Lesława Kałwy o planowaną budowę drogi w Ligocie Tułowickiej za mostem do 

kopalni. 

Wójt Gminy poinformował, że Prezes Kopalni zwrócił się do Gminy z pismem z którego wynika, 

że Kopalnia jest zainteresowana finansowaniem projektu drogi a potem częściowo wykonawstwem 

obwodnicy. Zaznaczył, że ta obwodnica jest planowana od wielu lat. 

-pytanie radnego Józefa Sukiennika o postęp w działaniach związanych ze staraniem się o prawa 

miejskie dla Tułowic. 

Wójt wyjaśnił, że sprawa została zlecona Panu Sekretarzowi, przygotuje On dokument pod nazwą 

„Rachunek zysków i strat”. Taki list dotrze do każdego mieszkańca.  

Następnie Wójt poruszył sprawę spotkania w ministerstwie obu stron związanych z projektem 

poszerzenia granic miasta Opola, podobno ze spotkania obie strony wyszły zadowolone. Pan Wójt 

nawiązał także do reformy w sprawie szkolnictwa, poinformował, że jest projekt aby powrócić do –  

dawnego systemu nauki (likwidacja gimnazjum) czyli szkoła podstawowa i szkoły średnie lub 

zawodowe. Poinformował, że może to wiązać się ze spadkiem zatrudnienia w GZSZ. 

Wójt poruszył sprawę zamysłów dotyczących łączenia małych gmin, stwierdził, że jest to 

zagrożenie dla naszej gminy i dlatego aby naszej Gminy nie przyłączono do innej (miejskiej) gminy 

trzeba starać się o prawa miejskie dla Tułowic. 

Poinformował, że dotarł do materiałów sprzed kilku kat, z których wynika, że gmina powinna 

posiadać od 10 – do 15 tysięcy mieszkańców aby była gminą prężną. Stwierdził jednak, że to  

mieszkańcy gminy najlepiej wiedzą co w takiej gminie jest potrzebne i decydują o tym co będzie 

robione. 

Wójt zaznaczył, że był na wielu spotkaniach dotyczących połączenia części gmin z Opolem, 

stwierdził, że Opole nas łączy, bo mamy tam pracę, tam rodziły się nasze dzieci, dzieci chodzą tam 



do szkoły, jeździmy do Opola na zakupy. Zaznaczył jednak, że Opole ma dużo swoich terenów , ma 

dużo ziemi do zagospodarowania.  

Stwierdził, że Gminę Tułowice z Opolem dzielą Komprachcice bo według pewnego algorytmu to 

dwie kopalnie, 17 hektarów strefy ekonomicznej można byłoby dołączyć do Opola. Tam nie ma 

przypadku, duże miasto Opole nie chce tych terenów gdzie trzeba stworzyć infrastrukturę, 

doprowadzić gaz i wszystkie media, Opole chce przejąć konkretne tereny.  

Następnie Wójt podał kilka przypadków przemawiających za staraniem się o prawa miejskie dla 

Tułowic. 

Odnośnie poprawy bezpieczeństwa – Wójt stwierdził, że gdyby nie wiadomo jak się starał, to w 

Tułowicach nie będzie rewiru dzielnicowych, bo obecnie słyszy, że na gminę wiejską ma być jeden 

dzielnicowy, można by stworzyć jeden rewir na trzy gminy, ale przy utworzeniu małego miasteczka 

można by już starać się o taki rewir. W Tułowicach są odpowiednie pomieszczenia na rewir ale 

obecnie jest problem w wakatach w policji, nie ma chętnych do pracy w policji.  

Odnośnie dowodów osobistych, to mieszkańcy nie musieliby zmieniać dowodów osobistych, opłaty 

lokalne to też nie jest zmiana statusu z wiejskiego na miejski, to rada gminy uchwala podatki i 

opłaty lokalne. Zaznaczył, że decyzją Rady Gminy podatki na 2016 r. zostały na poziomie 2015 r.  

Jeśli chodzi o subwencję oświatową i dodatki wiejskie dla nauczycieli, to zmiana statusu Tułowic 

na miasto nie ma wpływu na ich zmianę, zależy to od ilości mieszkańców. 

Rolnicy także będą mogli dalej starać się o dofinansowanie. 

Wójt zaznaczył, że wszystkie argumenty za i przeciw będą zawarte w liście, i każdy taki list 

otrzyma. 

Wójt poinformował, że z dwutygodnika, który można kupić w Tułowicach mieszkańcy dowiedzieli 

się, że na Sesji , która odbyła się w czasie Dni Tułowic podjęta została uchwała intencyjna przez 

radnych, zaznaczył, że na ta chwilę trzymają się tego, ale potrzebna jest rzetelna informacja dla 

mieszkańców, bo to oni będą ostatecznie decydować czy chcą aby Tułowice były miastem czy nie. 

Przypomniał, że na spotkaniu intencyjnym byli obecni przedstawiciele gmin: Prószkowa, 

Korfantowa , które starały się o prawa miejskie kilkanaście lat temu. Pani Burmistrz Prószkowa 

powiedziała, że takie dobrodziejstwa jakie mają Tułowice, to Prószków tego nie spełniał oprócz 

rynku, którego Tułowice nie mają. W Tułowicach są banki, jest ośrodek zdrowia, szkoły, sklepy. 

Wójt zaznaczył, że wszystko będzie zależało od mieszkańców. 

Ad.16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik poruszył następujące sprawy: 

-Tułowice, ul. Świerczewskiego 7 i willa w parku nr 5, 5a i 5b – mieszkańcy wobec braku 

podłączeń do sieci gazowej pozbawieni są możliwości korzystania z gazu w gospodarstwach 

domowych. Mieszkańcy Ci korzystają z butli gazowych, co stwarza niebezpieczeństwo wybuchu, a 

przecież są płatnikami podatku na rzecz Gminy i maja prawo do korzystania z udogodnień 

gazowych. W żadnym razie mieszkańcy nie mogą być traktowani jak drugiej kategorii.  

 

Mieszkańcy, o których mowa wykazali się dużą dozą cierpliwości w oczekiwaniu na podłączenie 

mieszkań do sieci gazowych. Upływają już lata kiedy uruchomiano podłączenie Tułowic jako 

odbiorców do gazu ziemnego. 

Znamiennym jest fakt, że w bezpośredniej bliskości od budynku nr 7 przy ul. Świerczewskiego 

posadowiona jest rozdzielnia gazu od 2007 r. Stacja nr 62. Jest to odległość około 30 metrów, a i do 

budynku przy ul. Świerczewskiego 5 daleko nie jest. Radny Józef Sukiennik stwierdził, że nie 

będzie żadnego wniosku pisał, mieszkańcom powiedział, że sprawę poruszy, nazwisk nie będzie 

podawał, wiadomo o co chodzi, tylko, że tak długo  

Ci mieszkańcy czekają, jest kilka metrów, po prostu przebić się tylko przez tę ulicę i musza się nad 

tym pochylić.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że wcześniej wspomniał radnym, że był na 

podpisaniu aktu notarialnego jeśli chodzi o Świerczewskiego 6. Stwierdził, że nie chciałby być w 



skórze tych mieszkańców, którzy akurat nie przyjechali, większość mieszkańców była, dwóch 

mieszkańców nie było. 

Blok przy ul. Świerczewskiego 7 już ma akt notarialny, będą trwały dalsze działania, Pan Dyrektor 

ZGKiM o tym wie. Budynek nr 5 to jest kwestia odległa, jeździ tam często rowerem i nie słyszał, 

żeby mieszkańcy zgłaszali chęć przyłączenia gazu. Blok nr 7 jest już na etapie notarialnego 

spisywania umów, 21 nie byli wszyscy mieszkańcy. 

Radny Józef Sukiennik poruszył także sprawę leżących dwóch krawężników przy Super Samie koło 

zamontowanej lampy. Już kiedyś zgłaszał prośbę o ich usunięcie, ale nic nie zostało zrobione. 

Ludzie zwracają na to uwagę i pytają się czy to zgłosił.  

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że odnośnie gazu sytuacja tak się ma, że do 

budynku przy ul. Świerczewskiego 7 jest przyłączony gaz, została do wykonania instalacja  

wewnątrz budynku, na zebraniu wspólnotowym wszystko zostało uzgodnione, nie wie czemu 

mieszkańcy o tym mówią. 

Poinformował, że od tej rozdzielni gazu, która jest położona 30 m. dalej nie można podłączyć gazu, 

to jest inny obieg. 

Zaznaczył, że warunkiem przyłączenia do budynku nr 7 przy ul. Świerczewskiego gazu było 

podłączenie gazu do Stacji uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody już ma gaz i z tego 

korzystają, teraz zostało zrobione przebicie do budynku. Zaznaczył, że o terminie podpisania aktu 

wszyscy wiedzieli, ale mieszkańcy, którzy nie przyjechali to brzydko zrobili, bo narazili resztę 

mieszkańców na poniesienie strat w postaci kosztów dojazdu. Stwierdził, że sytuacja stała się taka 

trochę chwiejna , natomiast ze strony ZGKiM nie ma problemów z podłączeniem gazu. 

Poinformował, że na spotkaniu wspólnoty wyraźnie powiedział wszystkim mieszkańcom, że 

priorytetem w budynkach są piony, bo ludzie nie mają wody i powiedział, że jeśli zdążą to postarają 

się w tym roku zrobić instalację wewnętrzną w budynku przy ul. Świerczewskiego 7, ale 

warunkiem jest podpisanie umów z gazownią przez mieszkańców budynku. Zaznaczył, że 

gazownia jest dość elastyczna i obiecali, że nawet jak jedno mieszkanie będzie do przyłączenia, to 

oni podłączą gaz .  

Odnośnie krawężników Pan Jacek Sulikowski poinformował, że zajął się tym następnego dnia po 

zgłoszeniu, ale okazuje się, że tam była awaria, krawężniki zostały wyciągnięte i muszą być 

włożone w to samo miejsce, ale ziemia się tam cały czas obniża i trzeba czekać, aż się uleży. 

Zaznaczył, że krawężniki leżą pod płotem i nie powinne przeszkadzać, nie ma sensu zabierać je na 

jakiś czas do zakładu, a potem znowu przewozić. 

Radna Małgorzata Pasierbek ponowiła swoje pytanie odnośnie stawu w Goszczowicach, coraz 

więcej ludzi pyta co się dzieje z tym stawem i czy coś da się w tej sprawie zrobić aby nie wyglądał 

tak jak wygląda. Wójt stwierdził, ze na Sesji nie ma Sołtysa z Goszczowic, ale zaproponował aby w 

przyszłym tygodniu umówić się w godzinach popołudniowych, prosił też aby na spotkaniu był 

zastępca Przewodniczącego Rady , obiecał, że zaprosi także na to spotkanie Pana Kosterkiewicza. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik podziękowała Panu Wójtowi, Panu radnemu Krzysztofowi 

Kiradze i Pani Sołtys Agnieszce Zawadzkiej za to, że czynnie uczestniczyli w całej imprezie Family 

Cup, która odbyła się 18 czerwca w Skarbiszowicach. Były to już XXI zawody. Podziękowała za 

otwarcie imprezy i wręczenie nagród. 

Następnie poinformowała, że w Tułowicach odbył się pierwszy plener malarski. 

Poinformowała, że w związku z trwającym pięć dni plenerem była zmuszona komunikować się z 

uczestnikami pleneru i zauważyła, że na ul. Szkolnej jest dramat, samochody stoją jak chcą i 

złożyła wniosek, aby na ul. Szkolnej po lewej stronie postawić zakaz zatrzymywania się i wtedy 

będzie na tej drodze porządek.  

Następnie poruszyła sprawę działalności gabinetu rehabilitacyjnego przy stacji Caritas w 

Tułowicach. Zaznaczyła, że są długie kolejki aby dostać się na rehabilitację do tego gabinetu. 



Zaznaczyła, że 17 lat temu była Dyrektorem TOK i jakby tworzyła tę Stację Caritas. Pamięta, że w 

umowie był zapis, że Gmina ma przygotować obiekt, ma przygotować miejsce gdzie będzie biuro i 

gabinet rehabilitacyjny, a potem każdego roku Gmina przekazuje dotację Caritasowi po to, żeby to 

wszystko zorganizować. Zaznaczyła, że od samego początku to był w zamyśle gabinet dla 

mieszkańców naszej Gminy, każda Gmina miała możliwość zorganizowania takiego gabinetu 

rehabilitacyjnego dla swoich mieszkańców. Dzisiaj okazuje się, że do gabinetu przyjeżdżają 

mieszkańcy innych gmin, a nasi mieszkańcy czekają po pół roku aby dostać się na zabiegi. 

Zwróciła się z prośba do Pana Wójta i Pana Przewodniczącego Rady Gminy o napisanie listu do 

Pana Dyrektora Caritasu z zapytaniem, z informacją, że w związku z tym, że to my dotujemy tą 

Stację, my płacimy pieniądze na jej utrzymanie, kontrakt z Kasą Chorych jest niewielki, i to chyba 

my mamy pierwszeństwo do korzystania z tego gabinetu. Uważa, że trzeba napisać taki list i 

poczekać na odpowiedź, co Pan Dyrektor odpisze. Dodała, że pracownik w gabinecie jest 

zatrudniony na ¾ etatu. a 10 kilometrów oddalony od nas jest Korfantów, gdzie pracuje 20 

rehabilitantów i to jest miejsce gdzie powinni jechać wszyscy, którzy mają problemy. Uważa, że 

jest to jakieś nieporozumienie, bo my wydajemy nasze gminne pieniądze na utrzymanie tej stacji, a 

my mieszkańcy nie możemy się na ta rehabilitację dostać. To samo jest z wypożyczanym sprzętem, 

którego okazuje się , że nie ma.  

Radny Józef Sukiennik poinformował, że mieszkańcy ul. Świerczewskiego 7 prosili też, o ile 

będzie taka możliwość , chodzi im o chodnik, bo tam ta jezdnia chyba nie spełnia parametrów 

szerokości, dojazd do siódemki, kiedyś były płyty takie grube i to było aż pod siatkę pod ogrody 

działkowe, a teraz jest tam taki ładny pas zieleni, trawka rośnie no i można by to poszerzyć dla 

bezpieczeństwa, bo tam dalej to już jest chodnik. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że chciałby uzupełnić informacje Pana Wójta 

dotyczącą kwestii nadania statusu miasta miejscowości Tułowice. Oprócz tej istotnej informacji, 

którą Pan Wójt tutaj przeczytał, wstępem do rozpoczęcia tych działań jest rzetelna informacja jeżeli 

chodzi o tak zwany rachunek zysków i strat w zakresie uzyskania tego statusu. To jest element 

bardzo istotny w tej kwestii, aby to lepiej zobrazować, zgodnie z ustaleniami z Panem Wójtem, 

będzie miał charakter informacji skierowanej bezpośrednio do mieszkańca poprzez skierowanie 

listu do każdej rodziny, gdzie możemy go nazwać tak zwana preambułą. Hasłem jakby wiodącym 

jest uzyskanie w przyszłym roku, w którym będziemy obchodzić XXV lecie nadania zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra utworzenia Gminy Tułowice i to jest jakby hasło, które stanowi jakby 

główne tło wystąpienia z wnioskiem o nadanie tego statusu. Do listu będą dołączone załączniki w 

postaci tej istotnej informacji. To jest pierwsza kwestia, która pozwoli na dzień dzisiejszy wyjaśnić 

te podstawowe zagadnienia, które już w wyniku uchwały intencyjnej zostały nadane przez Gminę 

Tułowice. Drugą istotna bardzo kwestią, która wynika z Rozporządzenia, bo wiadomo, że musimy 

ten wniosek zrealizować zgodnie z Rozporządzeniem, to jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. Teraz właśnie całe meritum tego zagadnienia, zgodność spełnienia formalnych 

wniosków zgodnie z tym Rozporządzeniem, które są jakby w trakcie opracowywania sami 

mieszkańcy muszą w wyniku konsultacji ( możemy je nazwać referendum) określić się i to 

zdecydowana większością za nadaniem Tułowicom statusu miasta. 

Wynikiem analizy tego typu wniosków dostępnych w internecie, to wynika, że musimy osiągnąć w 

jego ocenie frekwencję co najmniej 90 jak nie więcej procent. Wniosek wymaga żeby zostały 

ustalone w treści tego wniosku wyniki tego referendum nie tylko jeżeli chodzi o Tułowice czy też 

sołectwo Tułowice ale również sołectwa ościenne na zasadzie , kto za, kto przeciw i podać 

statystykę. Dlatego tak bardzo istotnym jest to, żeby tutaj szanowni radni , szanowni sołtysi, 

kierownicy jednostek, osoby, które mają autorytet, są liczące się w Gminie Tułowice, wzięli w tym 

aktywny udział. Zaznaczył, że w tej chwili wraz z Panią Radcą Prawnym są na etapie analizy treści 

uchwały, bo to będzie uchwała Rady Gminy Tułowice w zakresie odbycia konsultacji społecznych, 

aby ustalić najwłaściwszą formę, oczywiście można przyjąć, że to będą ustalone dni, załóżmy 

wykorzystując na przykład we wrześniu spotkania w sołectwach w ramach podziału funduszu, czy 



to będzie też dzień i termin np. dla Goszczowic przeprowadzenia tych konsultacji na zasadzie 

wrzucenia do urny ankiety czy jestem za, przeciw czy wstrzymuję się. Niezależnie od tego ustalili z 

Panem Wójtem, że bardzo cennym byłoby wręcz z takim listem, o którym właśnie tu jest mowa, 

dosłownie tak jak w akcji wyborczej pójść od drzwi do drzwi. I tutaj oczywiście ukłon w stronę 

Państwa, bo Państwo maja swój elektorat i tak dalej, żeby tymi właśnie wspólnymi siłami, w 

bezpośredniej rozmowie jakby przekonać czy też poinformować w oparciu o te materiały, które 

mamy, czy tez odpowiedzieć na te pytania, które są najczęściej zadawane. 

Dlatego bardzo istotną kwestią będą te konsultacje. Wstępnie ustalili, że może to będzie wrzesień z 

uwagi na te spotkania, być może nawet już dzień Dożynek mógłby być z uwagi na to, że znajdzie 

się tam dosyć spora liczba mieszkańców. Może z jakimś punktem pod parasolem. To wszystko 

jakby podlega tutaj ocenie, dlatego tak bardzo istotnym jest to, żeby przede wszystkim mieszkańcy 

powiedzieli tak, bo tą informację trzeba zawrzeć w tym wniosku. Powiedział jeszcze, że tak jak Pan 

Wójt tutaj wspomniał, Pan urbanista zadeklarował się, że w sierpniu na Sesji przedstawi 

wizualizację jakby tutaj tego tak zwanego centrum, które jest też wymagane w oparciu o mapę i 

materiały, tak, żeby to było zgodne z tym Rozporządzeniem. Sam wniosek musi zawierać 

informację historyczna na temat miejscowości z wykazaniem zabytków i tak dalej. Już powstał rys 

historyczny, trzeba do tego dołączyć istniejące i możliwe monografie, które są dostępne. Zaznaczył, 

że szczególnie chciałby zaakcentować kwestię konsultacji społecznych i uświadomić zebranym, że 

naprawdę kwestia jakby udziału musi być tutaj tak znacząca, żeby to nie sprowadziło się do 

poziomu wyborów powiedzmy samorządowych w skali np. 37%. Ten wynik musi być na tyle 

przekonywujący, że nie będzie budził wątpliwości. Analizując jeszcze dokumenty na pewno jest 

kwestią to, takie żelazne warunki dotyczące tego ukształtowanego centrum, które niewątpliwie w 

Tułowicach jest, ale musimy mieć również aprobatę mieszkańców. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że generalnie jest oczywiście za tym aby Tułowice były 

miasteczkiem, natomiast żeby przekonywać o tym jego współbratyńców to musi mieć argumenty. 

Zwrócił się z prośbą o przygotowanie osobom, które mają namawiać ludzi, konkretnych 

argumentów. Zaznaczył, że dla niego dużym argumentem będzie to, że likwidacja gmin małych, 

gmin wiejskich, że jeżeli będziemy miasteczkiem, to nas nie zlikwidują. Prosił o wyszczególnienie 

takich argumentów, które będą mogli przekazać mieszkańcom. 

Zaproponowano przygotowanie ulotki na ten temat.  

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że taka ulotka została sporządzona i 

przedstawiona, Pan Wójt ją analizuje. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaproponowała powołać grupę inicjatywną, taka grupę 

roboczą, która by się zajęła tymi pracami, skoro Rada już taka uchwałę podjęła, to myśli, że już 

najwyższy czas aby zając się tym w większym gronie. Trzeba to zrobić tak jak robili strategię, słabe 

strony, mocne strony, ludzie muszą to zobaczyć. Musi to być ulotka kolorowa aby przyciągała 

uwagę. 

Wójt odpowiedział, że na pierwszym spotkaniu inicjującym padło hasło aby nie tworzyć takich 

dużych komisji bo to się troszkę odpowiedzialność później może rozmyć. Są pracownicy w 

Urzędzie i tutaj myśli, że może też przy pomocy Przewodniczącego Rady Gminy, a jeśli ktoś z 

radnych chce się zaangażować to też zaprasza. Poinformował, że na następnej Sesji zostanie 

przedłożony wzór ulotki jak też opis Pana urbanisty, który będzie chciał wskazać to centrum i 

przekonać czy ma to być ta stara część Tułowic przy Urzędzie Gminy w stronę Zespołu Szkół czy 

jednak ta część przy Ośrodku Zdrowia. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby poświęcić jedno posiedzenie Komisji wyłącznie sprawom 

starania się o prawa miejskie dla Tułowic. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że Dożynki są pod koniec sierpnia, radni mają już teraz 

ostatnią Sesję, Komisja też już była i chcą już w sierpniu ludzi postawić przed dokonaniem wyboru, 

wydaje jej się, że najpierw należy ludzi poinformować i przekonać. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że najpierw będą ulotki, listy. 



Sekretarz Gminy wyjaśnił, że tylko wykazał, zaproponował, że można by było ewentualnie 

Dożynki wykorzystać może nie koniecznie jako dzień na konsultacje, ale może utworzyć tam jakiś 

punkt informacyjny z ulotkami, aby mieszkańcy mieli możliwość jakiejś wymiany, dyskusji itd. 

Natomiast termin konsultacji może być ustalony w późniejszym terminie.  

Radni przeprowadzili dyskusję na temat sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

Pan Jacek Sulikowski stwierdził, że ulotka jest bardzo ważna, konsultacje społeczne są bardzo 

ważne, ważna jest także sprawa przekazywania informacji mieszkańcom na tablicach 

informacyjnych, na stronie internetowej i poprzez ulotki. Musi to być informacja na szeroka skale , 

non stop, wszędzie. Jeśli radni maja obejść swoje okręgi, to ludzie musza być dobrze 

poinformowani, bo inaczej zasypią radnych setkami pytań i radni do tych domów będą chodzić 

przez dwa miesiące. 

Radny Roman Kopij poinformował, że oczywiście pomoże w tym, przeprowadzi taki kolportaż , 

nie ma problemu, ale wydaje mu się, że powinien już powstać punkt informacyjny gdzieś w rejonie 

Ośrodka Zdrowia, żeby ludzie tam zachodzili, pytali o różne rzeczy, a w międzyczasie już 

rozdawać ulotki, że by ta dyskusja się rozpoczęła, tak samo trzeba w tym celu wykorzystać 

Dożynki i zebrania wiejskie. 

Sekretarz Gminy jeszcze raz poinformował, że list od Przewodniczącego Rady Gminy i Pana 

Wójta, do którego podłączone są dwa załączniki informujące o spełnieniu warunków przez Gminę 

zgodnie z Rozporządzeniem, tych wszystkich wymogów plus odpowiedzi na te podstawowe 

pytania, które wcześniej Pan Wójt przedstawił, to jest właśnie idea, żeby informacja dotarła do 

każdego. Wszyscy wiedzą dokładnie, że osoba zainteresowana, która weźmie ze stołu ulotkę, to 

prawdopodobnie po przejściu 50 metrów zostawi już ją w koszu o oczywiście to jest już jakby 

kwestia uzupełniająca, bo treść tej ulotki powinna być tej samej treści co stanowiący załącznik do 

tego listu. Ideą jest to, żeby każdy mieszkaniec kiedy otrzyma list, otwierając go odczuł, że Pan 

Przewodniczący i Pan Wójt zwracają się bezpośrednio do niego. On to dostaje do domu, do 

skrzynki lub bezpośrednio w drzwiach i wtedy mamy gwarancję, że jeżeli w Gminie Tułowice 

mamy około 5.000 osób zameldowanych, to te 5 tysięcy osób dostaje listy. Uważa, że w ten sposób 

otrzyma informację.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że na terenie Gminy Tułowice jest 1350 

gospodarstw, druki bezadresowe kosztują 8 groszy, w sumie jest to koszt 130 zł. aby list doszedł do 

każdego mieszkańca, chyba, że będzie większy to wtedy zapłacimy 2 złote. W jednym dniu 

wszyscy mieszkańcy Gminy otrzymają informację , wyjmują ze skrzynki, siądą wieczorem, czytają 

i wtedy dopiero jest sens utworzenia tych punktów konsultacyjnych, każdego dnia jest jeden radny 

na dyżurze , czy kierownicy jednostek. Zaznaczyła, że zanim jednak tam usiądą, to muszą się 

wszyscy spotkać i podyskutować jakie pytania mogą zadać mieszkańcy, aby wiedzieć, o co ludzie 

będą pytali najczęściej. 

 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby na to spotkanie o którym powiedziała Pani Dyrektor 

wszyscy przygotowali swoje pomysły. Uważa, że będą zadawane dwa podstawowe pytania: czy 

będą podwyższone podatki i drugie to,” przekonaj mnie, że chcesz żebyśmy byli miastem”. Były 

dwa argumenty, pierwszy był taki, że może nas wchłonąć jakakolwiek gmina ościenna, drugi, 

podatki będą takie jakie były. Zgłosił wniosek o skończenie dyskusji i przygotowanie się do 

spotkania które będzie w sierpniu. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski wrócił do wypowiedzi Pani Dyrektor TOK odnośnie Stacji 

Caritas, poinformował, że trzy czy cztery miesiące temu spotkał się w Urzędzie Gminy z szefową 

naszego Caritasu i Ona też mówiła o tym problemie, pracownik, który obsługuje gabinet 

rehabilitacyjny, to nie ma czasu na nic, bo obsługuje kilka stanowisk, w międzyczasie jeszcze musi 

robić masarz, nie każdy z tych starszych osób umie się odpiąć od aparatury, trzeba mu pomóc. 

Pracownik cały czas pracuje , nie ma czasu nawet usiąść, a etatu więcej nie chcą dać. Gmina w tym 

roku dołożyła 64 tysiące zł. aby w czasie przerwy poprawić w pomieszczeniach Caritasu elektrykę i 



podłogi. Gmina cały czas tam inwestuje, ale wypadałoby, żeby tam także dołożyć część etatu, żeby 

tam była druga osoba, ale to jest po stronie szefa Caritasu. Problem jest taki, że do gabinetu w 

Tułowicach przyjeżdżają mieszkańcy z innych gmin, gdyby było ograniczenie tylko dla 

mieszkańców naszej Gminy to nie byłoby tłoku ani kolejek. Największy problem jest z masarzami, 

trzeba na nie czekać około 8 miesięcy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w lipcu i w sierpniu nie będzie dyżurów radnych. 

We wrześniu dyżur będzie miała Komisja Rewizyjna. Przez okres wakacyjny listy radni będą 

otrzymywali emailem, ale może nie co tydzień.  

Zaproponował wstępnie aby następne wspólne posiedzenie Komisji było 22 sierpnia br., następnie 

będzie wyjazd do Wendeburga, dlatego w czwartek nie można planować Sesji, Sesje proponuje 

zwołać na dzień 29 sierpnia, Sesja ma się odbyć w Skarbiszowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o potrzebie przygotowania sprawozdań z działalności 

Komisji za II kwartał na Sesję w sierpniu, poruszył też sprawę uzgodnienia terminu osobnego 

posiedzenia Komisji, która zostanie zwołana w celu omówienia spraw związanych z staraniem się o 

prawa miejskie dla Tułowic. Zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji 22 sierpnia będzie zbyt dużo 

spraw i nie będzie czasu aby omawiać jeszcze te sprawę. 

Ad.17. Zakończenie obrad. 

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

Sesji Rady Gminy. 
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