
Protokół Nr XXV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

 

 

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

godz.2030. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( 

nieobecny był radny Krzysztof Ptak – nieobecność usprawiedliwiona).  

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

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy Pana Andrzeja Wesołowskiego, radnych Rady Gminy 

Tułowice, Panią Skarbnik Gminy, kierowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, 

pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów i mieszkańców. 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

na Sesję . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych, bo na naszym terenie działa taka firma i okazało się, że nie mamy takiej 

uchwały porządkującej. Wniosek radni otrzymali. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie powyższego wniosku. Zapytał kto z 

radnych jest za zmianą porządku obrad. 14 radnych głosowało za zmianą porządku obrad, nie było 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty i zaproponował aby punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych umieścić w porządku obrad w punkcie 14, a następne punkty przenumerować.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad z uwzględnioną zmianą: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2016r. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na obszarze4 Gminy Tułowice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad 

wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania 

na rzecz realizacji programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i 

ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

opolskiej na lata n2015 – 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Tułowice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami dotyczących projektu pn. “Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice” 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

i osobowego Komisji Społecznej. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

i osobowego Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

15. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2016/2017 – GZSZ. 

16. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach 

sprawdzianów I egzaminów – GZSZ. 

17. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2016/2017 – Przedszkole. 

18. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2016 r. 

19. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2016 r.  

20. Informacja z działalności  Rady Gminy za II kwartał 2016 r.  

21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy między Sesjami. 

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

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

25. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

26. Zakończenie obrad. 

 

Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych, brak było głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciwnych. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2016r.  

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

Statutem. Zaznaczył, że dostał trzy poprawki do protokołu : 

- w punkcie 9: 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, że przed Sesją 

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

trwają od 27 ( było lipca a ma być czerwca) i następnie omówiła przedstawiony program ( załącznik 

do protokołu). 

- w punkcie 12: 

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 ( dopisano słowo - odpowiedzialność ) będzie pytany, zapytywany w swoim 

- w punkcie 15: 

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

miejskie dla Tułowic. – zdanie było wpisane dwa razy , jeden zapis został wykreślony 

- w punkcie 16 ( str. 11)  

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( dopisano wyrażenie :należy ludzi poinformować i przekonać.) 

Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wraz z poprawkami z XXIV 

Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 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 27 czerwca 2016r. głosowało 14 radnych. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pani Skarbnik przedstawiła zmiany na posiedzeniu 

Komisji. Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/120/16. 

Ad. 6. 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 ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/121/16. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

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

posiedzeniu Komisji. Byli projektanci, którzy przedstawili ten projekt uchwały. 

Radni od Pana Radcy Prawnego dostali opinię prawną. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że podtrzymuje swoja opinie, jest wniosek 

złożony, bo jest inwestycja, żeby robić jakiekolwiek roboty i prace budowlane związane z 

pozwoleniem na budowę musi być ona zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Jeżeli ktoś wnosi o to, żeby to zmienić w tym zakresie to ma tutaj interes, bo jeśli 

my tego nie zmienimy, to nie będzie mógł podjąć tych prac. Nikt nie może gminy zmusić do tego 

żeby to zmienić. Rada może po prostu stwierdzić, ze nie będzie tego wniosku procedować, nie 

będzie tego wniosku uwzględniać albo w ogóle nie podda pod głosowanie , albo nie uzna za 

zasadne żeby go przeforsować ale przez to, że nie zostanie tutaj ta zmiana uchwalona, to jest 

blokada tej całej inwestycji. Radni muszą to sobie rozważyć, czy blokujemy czy nie blokujemy, 

jakie są zasadne rzeczy. Też była kwestia jakby odpowiedzialności odszkodowawczej w tym 

zakresie , uważa, że takiej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gminy nie można 

by było podjąć, ale głowy za to nigdy nie da, zwłaszcza, że jeżeli my będziemy chcieli 

powstrzymać tą inwestycję , dobrze by było aby to było jakoś w miarę uzasadnione, albo jakimiś 

względami społecznymi albo jakimiś innymi względami, dlatego nie można powiedzieć, że na 

pewno się nic tam nie stanie ale też nikt nas do tego nie może zmusić, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś 

konkretne argumenty. Radca Prawny zwrócił się do radnych , że to oni decydują jako radni, jako 

przedstawiciele tutaj lokalnej społeczności. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że radni dyskutowali na Komisji z przedstawicielami tej firmy, ale 

tak nie do końca, dużo dyskutowali, przerzucali się tam jakimiś argumentami. Natomiast przed 

Sesją przejrzał jeszcze dokumenty, nie wie czy Pan Mecenas badał te nasza uchwałę z 2003 r., bo ta 

firma badając nasz plan i studium stwierdza w tym wniosku, że: należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że przedmiotowa linia została uwidoczniona w graficznej części Uchwały Rady Gminy nr X/80/03 

z dnia 23 października w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tułowice, jednakże w części tekstowej miejscowego planu nie znajduje się żadne do niej 

odniesienie, wręcz przeciwnie w paragrafie 101 punkt 6 zabrania lokalizowania nowych elementów 

infrastruktury z wyjątkami, do których nie należy ta linia 110kV. 

Stwierdził, że jest tam jakaś sprzeczność, bo w opracowaniu tej linii nie ma, jest jakaś kreska na 

mapie a nie ma w ogóle odniesienia. Radny Roman Kopij zaznaczył też, że nasza uchwała brzmi: 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, stwierdził, że my taki plan mamy, my 

tylko wnosimy zmianę w tym planie, czyli ta uchwala jakby sama w sobie mówi tak, że 



przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu, a skoro przystępujemy, to obowiązuje nas 

procedura taka jak przy sporządzaniu, czyli każdy będzie miał znowu prawo przyjść, wnieść uwagi. 

Radca Prawny poinformował, że przy zmianie to będzie to samo, czy będziemy zmieniać czy 

będziemy sporządzać miejscowy plan. 

Radny Roman Kopij zastanawiał się czy organ nam tego nie odrzuci, bo my przystępujemy do 

nowego planu. 

Radca Prawny poinformował, że przy zmianie tak samo jest, ta sama procedura. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że może to źle rozumie ale w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia, to przecież my plan mamy, my go nie będziemy sporządzać na nowo, to powinna być 

według niego zmiana planu, nie przystępujemy do sporządzenia tylko do zmiany w części tylko 

tego odcinka leśnego. Tak samo w tej opinii, która Państwo nam przedstawili, to też wynika, że my 

przystępujemy do sporządzenia planu, gdzie ona jak gdyby się odnosi nie do planu naszego tylko 

do studium, tak naprawdę ta opinia. Według niego to ona w ogóle nie ma odniesienia do tego faktu. 

Radca Prawny odpowiedział, że tu jest kwestia czy jest zmiana czy sporządzony plan, to jeżeli 

będzie nowa zmiana, to w tym zakresie zastąpi obowiązujący plan, czy to będzie nazywało się 

zmiana, czy przystąpienie, to tutaj nie widzi większej różnicy, bo wszędzie musi być studium, bo 

wszędzie musi być możliwość wniesienia zastrzeżeń i to wszystko musi być sporządzone przez 

jakby uprawnione podmioty. Tutaj nie ma Pana Adama, który by mógł się w tym zakresie 

wypowiedzieć, bo to jest specjalistyczne, uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego są 

tak specyficznymi rzeczami, że tutaj rola prawnika właściwie jest taka mniejsza, a przede 

wszystkim jest to specjalista, który zajmuje się zadaniami zagospodarowania przestrzennego 

ustanowionego przez gminę, zawsze jest cos takiego, tam jest mnóstwo takich zapisów, aby to 

zrozumieć to trzeba naprawdę mocno w tym siedzieć. Nie ma Pana Adama, który by mógł się w 

tym zakresie wypowiedzieć czy ten nowy plan będzie uchylał czy będzie precyzował w tym 

zakresie, czy to będą jakieś nowe elementy dotychczas istniejących rzeczy, które jak gdyby 

uzupełnią ten plan. Stwierdził, ze ciężko jest mu powiedzieć, bo nie uczestniczył tutaj w planach 

opracowanych w tym zakresie. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że opinię maja od radców.  

Pan Tomasz Surma odpowiedział, że opinia była w zakresie, czy my możemy, opinia była prosta, 

czy może ktoś gminę, radę zmusić do tego, czy musimy podjąć uchwałę i czy jest odpowiedzialność 

odszkodowawcza, taka była odpowiedź na to pytanie. Czy to jest dobry plan w tym zakresie, to nie 

dostał takiego pytania, tu trzeba by porozmawiać z pracownikiem merytorycznym. 

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się z pytaniem czy ta uchwała musi być dzisiaj podjęta. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że w ogóle nie muszą podejmować. Zaznaczył, że postarał się o 

wyroki NSA i NSA w wielu takich podobnych sytuacjach wszystko poodrzucał, czyli ta uchwala 

może nie przejdzie. 

Radca prawny stwierdził, że są to bardzo trudne uchwały i uważa, że to wszystko powinno być 

omówione na komisjach. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że na Komisji nikt tak naprawdę nie uświadomił radnych w tym 

zakresie dlatego tych pytań się mnoży wiele. 

Radca Prawny stwierdził, że tutaj odpowiedzi powinien udzielać Pan Adam, ten specjalista co to 

robił i ewentualnie radc  prawny, ta trójka powinna radnym powiedzieć co i jak.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jakiś czas temu rzeczywiście na Komisji 

byli Państwo tutaj przygotowani i oni twardo stoją, firma, która wygrała przetarg na zrobienie tego 

planu, dotarli do dokumentów, które w 2003 i w 2014 r. , powołali się na to, że wówczas przy 

wyłożeniu nikt nie wnosił żadnych zastrzeżeń do tych studiów. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że ono jest nieważne, bo nie ma części opisowej. 

Wójt potwierdził, że nie ma, to jest po pierwsze, natomiast tutaj tak jak w tej opinii jest napisane 

jasno, że rada gminy nie ma bowiem obowiązku podjęcia uchwały w tym zakresie z zgłoszonym 

wnioskiem, jest tutaj powołanie się na ten wyrok NSA z 2013 roku. Natomiast tu jest takie zdanie, 



które mówi, że uchwała, która wywołała wątpliwości  nie tworzy jeszcze określonego stanu 

zagospodarowania - to jest na drugiej stronie – a tylko wskazuje granice obszaru objętego 

projektem planu. Po powzięciu tejże uchwały rozpoczyna się dopiero jakby procedura planistyczna 

i otwarty zostaje znów proces składania uwag do tego planu. To jest skomplikowane, był tu 

pracownik Urzędu Gminy, ta rozmowa była taka na argumenty, chyba Państwo też tam wątek 

inwestycji, inwestora pojawiał się, była to taka rozmowa dosyć, poprosiliśmy tutaj o opinię w 

kwestii co Gmina może stracić, bo Pan tutaj w swojej wypowiedzi i Radca Prawny, tak było, to jest 

odpowiedź na to, możemy tutaj, Państwo możecie, nie musicie, nic nie musimy zrobić, natomiast 

kwestia, Szanowni Państwo niepodjęcia tej uchwały, odłożenia tego na miesiąc, to też możemy 

wgłębnie jeszcze, możecie się Państwo jakby jeszcze raz tutaj pod tym kątem, co tutaj Pan 

Wiceprzewodniczący poruszył, możemy jeszcze pochylić się bardziej nad tym tematem, bo to jest 

podniesienie w tym momencie ręki za albo przeciw. Energobudowa, każdy tutaj wie, to jest potężna 

firma, spółka giełdowa, oni dokładnie te dokumenty przejrzeli, no i pytanie jest tylko, Ja 

powtarzam, które, Ja zadałem – dlaczego na etapie projektu, bo w tym momencie jest projekt i 

prośby mieszkańców tu oddolne przesunięcia tego słupa, bo proszę Państwa to nie będzie ten słup 

na czterech nogach, tylko na Wrocław jak lecimy po prawej stronie są takie słupy betonowe, 

betonowy słup strunowy. Myśmy tu wielokrotnie, tak jak były wnioski mieszkańców, grupy 

mieszkańców, żeby przenieść tą linię, przerzucić ten słup na drogę i tylko tyle na etapie projektu, 

oni się upierają o tym, że nie wykraczają poza tą linię projektu wówczas jeszcze sprzed 19 lat, tego 

pierwszego. Przez 19 lat drodzy Państwo nie zrobiono nic, pierwsze spotkanie, które było w marcu 

bodajże tego roku, były sygnały, że tam leci zabudowa, ale nikt się nad tym nie pochylił, Ja na 

Komisji powiedziałem przykład w Ligocie, że przyjechał wykonawca i całe szczęście, że po 

południu był trening a on miał mapkę jakąś, wyrys, że w ogóle tych blaszaków nie było, fakt, że to 

nie jest trwała zabudowa ale jakby projektant, który projekt dla potrzeb wykonywał, to by podjechał 

na tą Ligotę i zobaczył, o coś tam jest ta buda to czyja jest, po co komu i dlaczego, i dzięki temu 

zrobił się larum w druga stronę. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że radni muszą wiedzieć wiele rzeczy, dla nich jest to jakaś istotna 

inwestycja, która przyczyni się do jakiegoś rozwoju, bo tego tak do końca też nie wiedzą, teraz jest 

kwestia karty przetargowej, bo jeżeli firma pójdzie w teren i będzie uzgadniała z właścicielami 

poszczególnych działek cenę , bo musza zapłacić, wiadomo, to tam już za jedna działkę chyba ktoś 

wie, że dostanie 45 tysięcy, za ten słup odszkodowanie tak zwane, to czyli oni będą tam windować 

ta cenę, powiedzmy, że będą dawać tą kasę, jeżeli ktoś naprawdę uprze się i się nie zgodzi w ogóle, 

powie, że nie, absolutnie, to i tak sprawa trafi do Sądu i Sąd prawdopodobnie, jeżeli radni podejmą 

uchwałę, że się zgadzają z tym planem, to Sąd cena rynkową ustali sam wartość tego 

odszkodowania i „pozamiatane” mówiąc kolokwialnie. Tak, że to dla nas tylko takie jest, albo 

tematu nie podejmujemy albo musimy wiedzieć czy ci ludzie, aż tak się upierają, czy może liczą na 

większe granty z tego tytułu, trudno powiedzieć w tej chwili, ale te wątpliwości takie prawne dla 

niego one jakby istnieją, bo samo to, że my w tym nie mamy tej części opisowej , jak tu się 

dopatrzy Wojewoda to pewnie zakwestionuje nasza uchwałę. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że oni wiedzą, że jest niezgodność między częścią graficzna 

a częścią opisową. Zastanawiała się, że jeżeli nie podejmą tej uchwały, nie zgodzą się na tą zmianę,  

to czy będą ponosić jakąś odpowiedzialność w tym momencie, czy nie będą mieli żadnych 

problemów, o to jej tylko chodzi. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że Rada nie jest stroną żadnej umowy, to jak mogą ponosić 

odpowiedzialność. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że już różne cuda widziała w Sądzie i nie byłaby 

tego taka pewna. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że istnienie tej linii daje pewne korzyści finansowe dla Gminy, 

tak określał to Pan na posiedzeniu Komisji. Zapytał czy to musi być. 



Radca Prawny poinformował, że na pewno z tego będzie podatek, jeżeli na przykład będzie to co 

Pan Przewodniczący mówi – 1 słup, a ten słup się zmieni na jakiś czteronożny, to już i służebność 

się zmieni, jeżeli będą linie modernizowane to właściciele gruntów na których słupy stoją mogą 

zażądać służebności, jeżeli to będą gminne grunty to oprócz podatku będą także profity z tej 

służebności. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zarobimy jako podatek 2% od budowli, corocznie , bez 

amortyzacji, czyli cały czas od kwoty, którą zainwestują.  

Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał z dwoma osobami, przed Dożynkami, spotkał się z 

osobą, która ma tam włości za Porcelitową, za płotem kawałek, podpisała, zgodziła się, mówi - a to 

i tak nic nie zmieni – domówiła się, co do ceny, dzisiaj rozmawiał z osoba, która jest stroną 

zainteresowaną, koresponduje, jedną z tych osób kilku jest, stwierdziła, że jak by jej 

zaproponowano trochę większe pieniądze. Wójt zaznaczył, że wiemy, że te ceny były różne, 

negocjator, który pierwszy uczestniczył, on był rok temu w Urzędzie Gminy, to został wyłączony z 

tych negocjacji, zrezygnowano z niego, że wyczuwał, że jeśli ma partnera przed sobą , to trzeba 

wprost powiedzieć, partnera takiego do negocjacji twardego ,negocjował, a jeśli trafił na starsze 

osoby, starszych ludzi, to dlatego firma się połapała i tego Pana już nie ma. Podziękowano mu za 

usługi. Myśli, że jeśli zaproponowano by tym ludziom za te działki, te włości jakieś uczciwe 

pieniążki, to by tego już nie negocjowano. Pole jakie to wytwarza się w obrębie, to tutaj Pani 

Paszkowska powiedziała, że to tam w domu naszymi sprzętami większe szumy wywołujemy. 

Państwa wola jest co do tej uchwały, jeśli są jakieś wątpliwości w tej kwestii dzisiaj jeszcze, to 

proszę Państwa 19 lat czekał projekt. Natomiast my nie negujemy tego, bo proszę Państwa, proszę 

pamiętać z ubiegłego roku – jesień – wyłączenie to kilkugodzinne prądu. Ta linia w jedną stronę 

tylko leci, nie mamy tutaj wysp, chodzi o bezpieczeństwo, bo tutaj ta nowa linia już by była 

dwubiegunowa, zasilanie dwubiegunowe, natomiast ta linia wymaga remontu bezwzględnie. 

Natomiast pytanie dlaczego tutaj na etapie projektu Państwo nie chcą tych słupów przerzucić, na 

tym odcinku o który wnioskowaliśmy parę miesięcy temu, przez tory. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że skoro jak my mamy tutaj graficznie zapisany plan ale 

jeśli chodzi o tekstowo, nie jest nigdzie zapisany, to przecież oni mogą to zrobić. 

Radny Roman Kopij zaznaczył, że nie czytał tego ale tak jak Oni stwierdzili, to wręcz przeciwnie, 

my zabraniamy tam budowania czegokolwiek. 

Radny Jan Bojkowski zaproponował o miesiąc przesunąć podjęcie tej decyzji, chodzi o to ,że w tym 

czasie można jeszcze te wszystkie wyjaśnienia , czy sprawdzić jeszcze to u Pana Adama. Za 

miesiąc na Sesji wrócić do sprawy, bo jak Oni 19 lat czekali, to miesiąc nie sprawi różnicy. 

Rozmawiał z tym Panem Dyrektorem, to mówił, że oni w tej chwili wszystkie te negocjacje z tymi 

właścicielami zawiesili, nie robią tego, bo nie wiedzą na czym stoją. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że bezwzględnie bezpieczeństwo energetyczne dla nas jest 

bardzo ważne, musimy tutaj przeanalizować czy to co mamy nam wystarczy i na jak długo nam 

wystarczy biorąc pod uwagę wzrost inwestycji i tak dalej. Druga sprawa, musimy też się 

zorientować czy położenie tej linii nie spowoduje na przykład obniżenia wartości działek, które się 

tam w pobliżu znajdują, które są planowane do inwestycji. To musieliby mieć jakieś takie szersze 

spektrum wiedzy na ten temat. 

Radny Michał Luty stwierdził, że osobiście też był zainteresowany przez pewien czas zakupem tych 

działek i sprawa wygląda tak, ze jeżeli ta linia zostanie, na tych działkach nie będzie można zrobić 

nic konkretnego, tam można by ewentualnie zrobić parking i wyłożyć, to kostką, tak, że tam ani 

żadna hala produkcyjna nie może powstać ani nic, to na pewno obniży wartość tych działek. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze ma takie same wątpliwości jak cała Rada i na dzień 

dzisiejszy to ciężko jest mu powiedzieć tak albo nie i wydaje mu się, że wszyscy tutaj mają te same 

wątpliwości więc będą wnioskować aby wycofać ten punkt z porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za wycofaniem punktu 7. ( Podjęcie uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 



linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze 4 Gminy 

Tułowice) z porządku obrad. 

13 radnych głosowało za wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy, 1 radny wstrzymał się od 

głosy, głosów przeciwnych – brak. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały został wycofany z porządku obrad, 

będą rozmawiać jeszcze we wrześniu, Pan Wójt wie jakich informacji radni potrzebują. 

 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad 

wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania 

na rzecz realizacji programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i 

ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

opolskiej na lata n2015 – 2020,  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pan Sekretarz przedstawił ten projekt uchwały na 

Komisji 22 sierpnia br.  

Radna Justyna Paszkowska prosiła o potwierdzenie, że podjęcie przedmiotowej uchwały nie  jest 

wiążące i nie pociąga za sobą skutków finansowych. 

Wójt Gminy odpowiedział, że 13 gmin Powiatu podpisuje taką , to jest takie na zasadzie intencji, w 

ciemno, coś. Rok temu rozmawiał z Komendantem Kielarem, który był, idea jest słuszna, natomiast 

na dzisiaj to są tylko cyfry, 200 worków, 100 plandek i tak dalej. To jest taka intencja każdego 

włodarza, że my w ta stronę idziemy, nie ma , nie ma zaangażowania, nie wiemy o jakich środkach 

będziemy rozmawiać, nie jest to obowiązujące i przymus, ale nie będziemy jedna Gminą, która nie 

wejdzie do tego. Proszę Państwa Onufry Zagłoba mówił, że jak więcej, to można coś zyskać, 

chcieliśmy coś zyskać, aczkolwiek do tej remizy tutaj w Tułowicach na zasadzie wyposażenia z 

tego programu. Na dzisiaj to jest jakby list intencyjny, nie ma tam wartości środków, 

zaangażowania. Pani Skarbnik też jeśli nie widzi środka zaangażowanego, to też tak podpisywać, 

ale tutaj po namowie to podpisaliśmy, nie jesteśmy jedyna gmina, wszyscy włodarze Powiatu 

podpisali. 

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

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr XXV/122/16. 

 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, ze rozmawiali o tym na Komisji, także kilka razy się 

spotkali i rozmawiali z panem Dyrektorem ZGKiM na ten temat, Dyrektor przedstawił dokładną 

kalkulację dlaczego mamy podnosić te stawki. Wszyscy wiedzą, że nasza komunalka wymaga 

modernizacji i to nasz obowiązek aby gwarantować, że mieszkańcy maja jakościowy dostęp do 

wody. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że jako 

Przewodniczący był  na spotkaniu w Zakładzie Komunalki, na pewno znają problemy tej stacji  

uzdatniania wody jak i ścieków. Wiadomą rzeczą jest, że pewne inwestycje są potrzebne a więc to 

muszą być jedynie choćby te minimalne podwyżki. Błędem było, że wcześniej nie podnosili 

minimalnie chociaż stawek, bo nie mówi, żeby było skokowo. Tak, ze tu od tego tematu na pewno 

nie uciekniemy i na pewno większość członków Komisji jest za tym. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/123/16. 

 

 

 



Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Tułowice, 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że przed Sesją dostał informację, że kilka  punktów 

w projekcie uchwały zostało zmienionych , radni  otrzymali zmienione projekty uchwał, prosił aby 

Pan Radca Prawny przedstawił te zmiany. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że, zostało zmienionych kilka kosmetycznych 

rzeczy. W paragrafie 4  jeżeli chodzi o wniosek,, to później się  okazało , że jest jakieś 

orzecznictwo, które mówi, że numeru pesel się nie daje do tych wszystkich wniosków, w związku z 

powyższym, to w paragrafie 4 ustępie 2  nie zawieramy tego elementu. 

W ustępie 6 też techniczna taka rzecz, że pisze Wójt Tułowic, ma być Wójt Gminy Tułowice. 

W paragrafie 9 jest taka adnotacja §5 pkt 4,a powinno być §5 ust. 1 pkt 4 , na końcu brakuje zapisu, 

ze wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice, on byłby dodatkowym paragrafem, 

w tym wypadku paragrafem  14. Paragrafy 14 I 15 by się przesunęło jako kolejne w tym zakresie i 

to są te wszystkie nowości, które różnią się od tego co radni dostali pierwotnie od 

Przewodniczącego. 

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

zarządził głosowanie uchwały z naniesionymi poprawkami, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 

głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXV/124/16. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  społecznych  

z mieszkańcami dotyczących projektu pn. “Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice” 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze w tej sprawie również radni rozmawiali na Komisji 22 

sierpnia br. Projekt uchwały przedstawił Pan Sekretarz, powiedział cos bardzo ważnego, że pozwoli 

miedzy innymi dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem projektów, jeżeli 

przedsiębiorcy byliby zainteresowani. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/125/16. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

i osobowego Komisji Społecznej 

Chodzi tutaj o Komisję Społeczna. Pan Michał Luty do 15 sierpnia  wyraził wolę aby być 

członkiem Komisji Społecznej. Zapytał Pana radnego Michała Luty czy potwierdza . Pan Michał 

Luty odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w sierpniu zaproponował również dla Pana 

Zbigniewa Paradowskiego aby został członkiem Komisji Rewizyjnej. 

Obecnie Pan Paradowski jest członkiem Komisji Społecznej. 

Zapytał Pana radnego Zbigniewa Paradowskiego czy potwierdza. Pan Zbigniew Paradowski 

odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośba do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o 

odczytanie projektu uchwały . 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania w wyniku głosowania  przy 13 głosach za, 1 

wstrzymującym się , przeciwnych brak podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXV/126/16. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i 

osobowego Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan Zbigniew Paradowski wyraził wolę być członkiem 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośba do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o 

odczytanie projektu uchwały . 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 



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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/127/16. 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że tutaj chodzi o ten wniosek zmiany porządku obrad 

na początku Sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał wniosek o podjęcie uchwały. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXV/127/16. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy to chodzi przede wszystkim o ten Klub dziecięcy Elephant, 

bo jeżeli to jest jako firma, to na pewno już wpłatę za ten wpis do rejestru ponosili. 

Pan Wójt odpowiedział, że nie ponosili, bo Pani zgłosiła działalność jako firma usługowa i nie mają 

tego wpisu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że żłobka jeszcze ani jednego nie mamy, oni działali na zasadzie 

opiekunów, bo to z tej samej ustawy wynika, przy współpracy z Urzędem Pracy są wpisani jako 

opiekunowie, żadnego innego wpisu nie ma. A teraz jeżeliby chcieli otworzyć żłobek to musza 

wpisać, bo Wójt ma kompetencje kontrolne. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy jeżeli oni obecnie otworzą jako nie żłobek, to nie musza 

wnosić opłaty. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że jeżeli utworzą żłobek, to muszą. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała , czy jeżeli dalej będą jako ta firma Elephant. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawdzała przy wniosku o dotację, czy mamy wpis jako 

żłobek firmy czy osoby prywatnej czy osoby fizycznej. Takiego wpisu nie mamy więc z ustawy o 

opiece nad dziećmi do 3 lat  wynika to, ze jeżeli ktoś wpisuje do rejestru żłobków, to musi ponieść 

opłatę, kompetencje do ustalenia tej wysokości opłaty scedowano na Radę, więc jeżeli dojdzie do 

takiego czegoś, ze ktoś będzie chciał wpisać żłobek, czyli będzie chciał go tworzyć na naszym 

terenie ,to będzie po prostu przeszkoda, że nie będziemy mogli wpisać do rejestru naszych żłobków, 

bo nie ma ustalonej opłaty. My na zapas wybiegamy przed orkiestrę, żeby ta oplata już była 

ustalona. Elephant działa na zasadzie takiej, że byli zgłoszeni opiekunowie dzienni, było to na 

zasadzie współpracy z Urzędem Pracy ale w tej chwili jest to zgłoszone tak jakby ta firma Elephant, 

to jest to osoba fizyczna , prowadząca działalność gospodarczo – usługową  - opieka nad dziećmi, 

to nie jest związane z tym, bo po zakończeniu tej naszej realizacji tego programu myśmy powinni 

wykreślić z rejestru tych opiekunów dziennych a firma, która zgłosiła w tej chwili do działalności 

gospodarczej taką usługę, powinna wystąpi o wpis gdyż Wójt musi bezpośrednio czuwać  nad tymi 

placówkami, co się tam dzieje, czy dzieci są odpowiednio traktowane. Czy to będzie klub dziecięcy 

czy to będzie opiekun czy to będzie żłobek, to nas nie zwalnia z tego aby co jakiś czas to 

skontrolować. Tutaj są troszkę schody. Uchwala  taka została przygotowana , bo spodziewamy się,  
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że będzie rejestracja takiego żłobka, więc aby nie było znowu przeszkody, że nie wiadomo jaką 

opłatę trzeba pobrać.  

Wójt poinformował, że w tej chwili to funkcjonuje pod firmą, każdą inną firmą. Na pewno Państwo 

mają świadomość , Państwo prowadzący tę firmę, że obostrzenia  jakie  nałożą na siebie tworząc 

ten klub dziecięcy czy żłobek ,wymagań różnych instytucji, to jeszcze gorzej ( zwrócił się do Pana 

Lutego)  jak straż. Tam już wszyscy przyjdą, sanepidy i tak dalej.  W tej chwili to działa jako firma 

taka usługowa, natomiast mając już status tego klubu dziecięcego, to już pod Starostwo, rejestracje i 

wtedy wszystkie instytucje kontrolne się zjawią, łącznie z tym, że Gmina też będzie  miała, jeśli 

jeszcze przykładowo damy jakąś tam dotację. W tej chwili to jest firma usługowa, nie ma wpisu.    



Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośba do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o 

odczytanie projektu uchwały . 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

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

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania  przy 13 głosach za, 1 wstrzymującym się , 

przeciwnych brak   podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXV/128/16. 

Ad.15. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego   

            2016/2017 – GZSZ i  Ad.16. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok  

            szkolny w tym o wynikach sprawdzianów I egzaminów  - GZSZ   (0,54,12 – 1,27,33) 

Dyrektor Szkoły Pani Bogusława Proskórnicka przedstawiła prezentacje na temat przygotowania 

placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego  2016/2017 – GZSZ  oraz informacji o 

stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów I egzaminów w 

Gminnym Zespole Szkól w Tułowicach.   ( prezentacja stanowi załącznik do protokołu). 

Wójt Gminy odnośnie osiągnięć sportowych, bo my jako mała Gmina to mamy jedna szkołę, nie 

musimy już walczyć na etapie w Gminie pomiędzy szkołami żeby wyjść dalej, czyli automatycznie 

nasza szkoła ma bonus w postaci powiatu, dlatego już jest łatwiej gdzieś tam walczyć, tak jak w 

Niemodlinie, Grabin, Gracze i tak dalej, dlatego szybciej wchodzimy na pewien szczebel. 

Zaznaczył, że na  slajdzie są dla Pani Przewodniczącej Komisji Społecznej – stoliki a dla niego są 

cytaty : - „ Jeśli dziecko nie umie naucz je, jeśli nie wie, wytłumacz, jeśli nie może, pomóż” zapytał 

dlaczego tak słabe są wyniki z matematyki. .Matematyka, to jest logika. Z czego to wynika, bosą 

dzieci słabsze, są mocniejsze, są lepsze ale sami tutaj zauważyliśmy, że z tymi cyframi się nie 

dyskutuje, bo one jednak wskazywały na to, że ten wynik jeśli chodzi o matematykę, ja bym chciał, 

życzył bym sobie i myślę, że Państwo tutaj, przynajmniej część mnie poprze, żeby tyle tych 

wyników jak sportowych było, żeby też było w tych konkursach przedmiotowych typu – historia, 

matematyka, biologia, językowe – nie tylko żeby te dzieci były gdzieś w finale, dostały się, ale  

żeby też  tam osiągały, bo  naprawdę przyjeżdżają tutaj z ościennych naszych Gmin, ja życzę sobie, 

myślę , że to pójdzie ku temu, żeby te dzieci też osiągały, bo ja wierze, że tu są bardzo dobre dzieci. 

 Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Bogusława Proskórnicka odpowiadając na pytanie Pana 

Wójta wyjaśniła, że -  matematyka była trudna, jest trudna i będzie trudna. Ona zawsze wymaga 

określonych predyspozycji. Tak jak przedstawiła na slajdach brakuje mam w naszej młodzieży 

pewnych rzeczy. Nie twierdzi, że to jest wina dzieci, być może problem leży gdzieś daleko po 

środku, forma przekazu czy też chęć pewnych określonych umiejętności , bo a pewno matematyka 

jest ważna na każdym etapie nauki ale też  proszę Państwa, jeśli Państwo śledzicie, a na pewno 

śledzicie również matura z matematyki nie jest łatwa, ten mechanizm już się też przygotowuje. 

Stwierdziła, że  uważa i będzie uważać cały czas że matematyka jako królowa nauk, nie każdy tą 

królową może posiadać i musi nauczyć wszystkiego, niemniej jednak na pewno trzeba zrobić 

wszystko, żeby te wyniku z tej matematyki były wyższe. Jest to zadanie, które będzie uwzględniane 

w naborze prac na kolejny rok szkolny i na pewno jest to zadanie, które jest dla nich do wykonania 

i muszą też wszystko zrobić aby wyniki, które Państwo mieli dzisiaj możliwość oglądania były 

wyższe i żeby po prostu ta edukacyjna wartość dodana była o wiele wyższa niż ta, która jest. 
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Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że jeżeli nauczyciel wchodzi do klasy i mówi albo nawet 

Pani Dyrektor gdzieś tam mówi - matematyka jest trudna – to uczeń poddaje się od razu i już się nie 

zabiera za nią. Zwróciła się z prośbą aby tego nie mówić, że jest trudna. Prosiła aby tak nie 

interpretować tego, że matematyka jest trudna, czy matura jest trudna, egzamin jest trudny, my 

musimy przygotować na miarę swoich możliwości, prosi aby tak nie mówić, takich zdań nie 

używać w szkole. 

Dyrektor GZSZ wyjaśniła, że z wypowiedzią zwróciła się do zebranych a nie w stosunku do 

młodzieży. W stosunku do młodzieży nie wypowiadała się w tej materii. 



Dyrektor GZSZ:  starajmy się, dbamy o efekty kształcenia niemniej jednak jest to praca na żywym 

organizmie i nie wszystko udaje się mam osiągnąć tak jak byśmy chcieli. Sukces ucznia jest 

sukcesem nauczyciela i my również życzylibyśmy sobie, żeby tych sukcesów było jak najwięcej, 

czy nam się uda, nie wiem. Powiem jedno, na pewno będziemy się starali. 

Wójt Gminy : Szanowni Państwo tutaj widzieliście  ten oddział przedszkolny w szkole. Proszę 

Państwa w wielu placówkach wiejskich takich na Opolszczyźnie  są w jednej placówce oddziały 

szkolno – przedszkolne. Wynikało to z jakiejś tam ewaluacji, natomiast warunki, które zostały 

stworzone – i tutaj chciałem dla radnego Pana Romana Suchodolskiego wytłumaczyć-  nie 

dostałoby się bodaj  trzydzieścioro czworo dzieci – Panie Arku Pan jest Przewodniczącym Rady 

Rodziców, ile tam było dzieci, które czekały za ścianą. -  Warunki, które zostały stworzone, tutaj z 

Panią Justyną,  Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej spotykaliśmy się dwukrotnie, ja Panią 

zapraszam, jak pani znajdzie czas, podejdziemy tam zobaczyć ten oddział. Jest to ta największa 

sala, która ma hol , z boku są ubikacje. Nie ma innego miejsca - proszę Państwa – lepszego do 

warunków. Wyposażenie, które w tej chwili żeście włożyli, są nowe zabawki, dlatego pytali 

niektórzy  czy jesteśmy w szkole czy jesteśmy w Przedszkolu. Jesteśmy w Przedszkolu, ten oddział. 

Tym dzieciaczkom naprawdę Ja podpisuję się tutaj dwoma rękoma, że nie braknie niczego. Jeśli 

będzie potrzeba dokupić jeszcze jednej zabaweczki, to deklaratywnie mówię, że to kupimy. Ten 

oddział jest i myślę, że rodzice się przekonają do tego, że jest ten oddział. Stołówka , którą razem 

rok temu podpisaliśmy się pod tym, że wracamy do stołówki szkolnej. Proszę Państwa – uśmiech 

tych dzieciaków, około 150 jedzących. Proszę Państwa – posiłki są dobre, takie jak w Przedszkolu, 

dzieci stojące w kolejce pytają się szczególnie przy potrawach mącznych czy to już jest z dokładką. 

Myślę, że załoga, która tam jest tych Pań daje od siebie, proszę mi wierzyć, wszystko. Wszystko, 

tym bardziej, że zostało zamówienie złożone na tę maszynę  dużą, przy okazji za te same pieniążki, 

które mieliśmy zabukowane będzie lodówka, zamrażarka jeszcze bodajże krajalnica, czyli za ten 

pakiet to samo wybierała Pani szefowa na kuchni, czyli jak będą jakieś „ale” to powiedziałem to 

Pani będzie miała pretensje. Tak to funkcjonuje. Warunki, wyposażenie w szkole jak wiemy 

przyjeżdżają tutaj zarówno z Czech ze szkoły jak i z Niemiec, my ich jeżeli chodzi o wyposażenie, 

to bijemy,  nie ma co tutaj ukrywać. Miałem przyjemność  być z Panem Przewodniczącym i z 

obecnym Dyrektorem zakładu w szkole w Niemczech, zobaczyć te warunki, to my naprawdę  

mamy wszystko troszeczkę lepiej. Jeszcze lepiej, jeszcze raz tutaj do Pani Dyrektor, że te wyniki 

jeszcze w tych konkursach poprawią się, to będzie dobrze. Wierzę, ze te dzieci są zdolne. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Bogusława Proskórnicka : Panie Wójcie i szanowna Rado 

obiecuję, ze dołożymy wszelkich starań, żeby przedstawić lepsze wyniki. Powiem tak, zależy mi 

bardzo, bo proszę Państwa to jest nasza praca, wiadomo, każdy jak pracuje chciałby mieć efekt. 

Nieraz różnie z tym bywa ale obiecuję, że postaramy się zrobić tak, żeby było w dobrze. 

Wójt : Ja myślę, że ten przekaz Pani też skieruje dla grona pedagogicznego, do tych nauczycieli, bo 

to też jest ich później ocena. Też człowiek jest dumny jeśli w tej gazecie lokalnej czy 

ogólnopolskiej  gdzieś się znajdzie ta migawka, że jest to dziecko, ten dzieciaczek z Tułowic, z 

Gminy, który gdzieś tam był. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jedna kopia tych materiałów będzie w biurze Rady 

do wglądu jesli8 ktoś dokładnie chce pooglądać te wyniki. Aby to przesłać emailem to jest za duży 

plik. 

Ad.17. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego   

      2016/2017 - Przedszkole 

Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że prosił na wniosek Romana Kopija,  w czerwcu była 

tez prośba o statystyki liczb dzieci , rozmawiali o tym telefonicznie. Zapytał Panią Dyrektor 

Przedszkola czy ma to przygotowane. 



Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach: tego akurat nie mam, bo nie było tego w 

planie ale jestem w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat. 

Odnosząc się do punktu 17 wczoraj do Pana Wójta została przekazana kopia protokołu z zakresu 

kontroli bezpieczeństwa i higieny w Przedszkolu. Kontrola została przeprowadzona z osobą ze 

służby BHP , wiec Przedszkole pod tym względem jest przygotowane. 

Jeśli chodzi o organizację Przedszkola, to już Państwo pewnie wiecie , bo wspominałam o tym na 

poprzednich spotkaniach tak jak było planowane mamy 6 oddziałów, 5 dwudziestopięcio- 

osobowych, jeden piętnastoosobowy. Wszystkie dzieci, które przystąpiły do rekrutacji zostały 

przyjęte na ten rok szkolny. Mamy 4 oddziały mieszane rocznikowo, czyli 2,5 i 3,  3 i 4,  4 i 5,   5 i 

6 , poza tym jeszcze dwa oddziały jednolite  pięciolatków i  czterolatków. 

W dalszym ciągu będzie  pracować 10 nauczycieli, w okresie wakacyjnym dwie nauczycielki 

uzyskały kolejne stopnie awansu zawodowego wiec w nowy rok wchodzimy z takim składem jak: 5 

nauczycielek dyplomowanych, 3 mianowane, 2 nauczycielki kontraktowe. 

Jeśli chodzi o ceny posiłków nic się tu nie zmienia, zostają przy stawce 4,90 – trzy posiłki dziennie, 

w dalszym ciągu będzie prowadzona pomoc psychologiczno – pedagogiczna w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo. W ramach tych godzin odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej , z logopedii, w 

zależności od problemów z jakimi się borykają dzieci. 

Zgodnie z planem w sierpniu został przeprowadzony – nie będę  tego szumnie nazywała  remontem, 

było małe malowanie, został odświeżony hol dolny, górny oraz klatka schodowa wiec jest bardziej 

kolorowo i świeżo, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Zapraszam do odwiedzenia Przedszkola.  

Jeśli chodzi o bazę materialną, to tak jak było w planie na ten rok wzbogaciliśmy ogród 

przedszkolny o nowy sprzęt do zabaw, poza tym nic więcej nie było planowane i nie możemy sobie 

na więcej pozwolić, bo środków dodatkowych nie posiadamy. Jesteśmy gotowi do nowego roku 

szkolnego. 

Jeśli chodzi o te  statystyki, ja już też wspominałam kiedyś, że  to nigdy nie jest tak, że te dzieci, 

które są zameldowane, urodzone tutaj, one fizycznie tutaj są.  Na ogół jest tak, że części ich nie ma 

ale z kolei jest sporo dzieci napływowych. Z moich obserwacji w ostatnich latach wynika, że to 

mniej więcej się wyrównuje. Jest rocznik mniej liczny z kolei drugi w jakiś sposób to nadrabia. 

Statystyki na najbliższe trzy lata gdybyśmy mieli się kierować tymi urodzeniami dzieci oscylują  w 

okolicach między 160 z hakiem a nawet do 200 dzieci. W wieku przedszkolnym, bo przypominam, 

że zmienił się znów paragraf dotyczący wieku przedszkolnego, znów wiek przedszkolny obejmuje 

dzieci od 3 do 6 roku życia, więc biorąc pod uwagę trzy kolejne lata szkolne, biorąc te statystyki, to 

możemy liczyć na to, że będzie,  ja nie gwarantuję, bo ja tego tez nie wiem ile tych dzieci fizycznie 

przyjdzie, ja się opieram na danych pobranych z Urzędu, to tak jak powiedziałam w granicach sto 

sześćdziesiąt z hakiem do dwustu na jeden rok szkolny. Na dzień dzisiejszy mamy naszych 140 

plus 21 w szkole. Na mnie bym nie liczyła a jest raczej intencja do podwyżki. 

Radna Justyna Paszkowska : ja mam pytanie, w przyszłym roku szkolnym ile oddziałów dzieci 

sześcioletnich jest planowane. 

Dyrektor Przedszkola: w tym momencie mamy jedną grupę jednolitą pięciolatków czyli jest 

dwadzieścia pięć dzieci plus w mieszanej grupie jest 10 dzieci czyli razem 35. 
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Radna Justyna Paszkowska : czyli musza być znowu dwa oddziały gdyby wszyscy chcieli zostać w 

Przedszkolu 

Radny Roman Kopij: mamy w szkole zapewniony oddział sześciolatków 

Radna Justyna Paszkowska : będą dwa oddziały sześciolatków, w szkole obecnie mamy tylko jeden 

oddział sześciolatków 

Radny Roman Kopij: ale będą dwa. 



Skarbnik Gminy: od przyszłego roku mamy obowiązek wszystkie trzylatki przyjąć i jak będą 

sześciolatki, trzeba będzie planować aby wszyscy byli w szkole, bo trzylatki muszą przyjść, to już 

jest obowiązek, w tym roku to było można a nie musisz ale  w przyszłym roku już trzeba. 

Radny Krzysztof Kiraga: niedosłyszałem, jaka jest w Przedszkolu opłata za trzy posiłki. 

Dyrektor Przedszkola: 4,90, tutaj oczywiście tez jest możliwość dla dzieci z rodzin uboższych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje ale tylko obiad – stawka 2,90 i tylko jest możliwość 

finansowania tego obiadu. 

Przerwa. 

Ad.18. Informacja Sołtysów  o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2016 r. 

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że : 

- 1 maja odbyło się zebranie Rady Sołeckiej z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Panem 

Fredericem Coppin, tematem były głównie ustalenia dotyczące zorganizowania spotkania 

integracyjnego mieszkańców powiązanego z „Dniem Dziecka” , 

- 28 maja odbył się „Dzień Dziecka”, który powierzyli osobie profesjonalnej , robił to wodzirej, 

który prowadził dla dzieci różne gry, konkursy i zabawy. Poleciła wodzireja, stwierdziła, ze jest to 

naprawdę fajna rzecz, wodzirej miał wiele pomysłów, dzieci były tak zajęte, tak umęczone, 

wszyscy byli zadowoleni. 

- w czerwcu zaczęli kosić zborze  i przygotowywali je na koronę żniwną. 

Większość prac, które będą robić w Sołectwie odkładają na III kwartał w związku z tym, że są 

uzależnieni od wykonawcy, chcą wykładać kostkę pod wiatą i inne prace, których wykonanie  

zaplanowali z funduszu sołeckiego. 

Sołtys  Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że: 

- w II kwartale 2016 r. drużyna mężczyzn z Szydłowa uczestniczyła w „Oldbojach piłki nożnej”, 

byli zaproszeni przez Tułowice, 

- w czerwcu odbył się festyn dla dzieci, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego, były tam 

konkursy i zabawy dla dzieci, zamki, zjeżdżalnie. Dzieci zostały ugoszczone poczęstunkiem i 

słodyczami. 

 Rada Sołecka raz w miesiącu spotyka się aby omawiać bieżące sprawy  wioski. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że w Skarbiszowicach podobnie 

maj był takim miesiącem organizacyjnym, przygotowywano „Dzień Dziecka”,  

- 29 maja odbył się „Dzień Dziecka”, mieszkańcy a w szczególności dzieci wzięły udział w tym 

dniu, były tańce, były koniki, wszystko było darmowe, dzieci zostały obdarowane prezentami. 

- czerwiec odbył się pod takim znakiem spotkań już pod katem korony, spotykali się  by ustalić kto 

i co będzie robił, 

Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Monika Matusik poinformowała, ze: 

 - w sołectwie w Ligocie  początkiem maja pod wiata stanęły dwa nowe stoły z ławkami, 

- odmalowany został plac zabaw. 

- stanęły dwie tablice informacyjne, które zrobił radny z Ligoty, 

- w czerwcu odbył się „Dzień Dziecka” , też było dużo atrakcji podobnie jak u koleżanek, były 

dmuchawce, były prezenty,  

- omawiano także sprawy związane z wykonaniem korony żniwnej oraz sprawy bieżące, 

 

 

- 14 - 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że miesiąc kwiecień i maj, to były takie 

miesiące martwe, ale miesiąc czerwiec był bardzo atrakcyjny, głownie dla dzieci, bo  był tez „Dzień 

Dziecka”, były różne zabawy i konkursy. Główną atrakcja były właśnie dmuchawce tak jak i w 

innych sołectwach. 

Był też zorganizowany przez Panią Barbarę Pasoń  trzydniowy obóz dla dzieci, dzieci spali pod 

namiotami na boisku, były tam też organizowane różne zabawy , ognisko, dyskoteka. 



Główną atrakcją dla dzieci była też wycieczka po lesie . 

Mieszkańcy przygotowywali się także do wykonania korony żniwnej. 

Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformował, że Rada Sołecka w II kwartale spotkała się dwa 

razy. Została wykonana wiata. Wraz z Dyrektorem ZGKiM zorganizowano „wyścig ślimaków”  

Było tez zorganizowane ognisko w parku przy ul. Świerczewskiego. Były tez przygotowania do 

wykonania korony żniwnej. 

Ad. 19. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2016 r.  

Przewodniczący  Komisji Gospodarczo – Budżetowej przedstawił sprawozdanie   z działalności  

Komisji za II kwartał 2016 r. ( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodnicząca  Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska przedstawiła sprawozdanie   z 

działalności Komisji za II kwartał 2016 r. ( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Z uwagi na nieobecność  na Sesji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Ptaka 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Roman Kopij. 

Pan Roman Kopij poinformował, ze Komisja pracowała przed Sesjami, spotykano się w celu 

opracowania dostarczonych materiałów. 

Razem z komisja Społeczną członkowie Komisji uczestniczyli w spotkaniu w szkole odnośnie 

sześciolatków. Komisja rozpatrywała skargę na Wójta. 

Były dyżury radnych, z tego co wie, to do tych dyżurów pewnie wrócą , bo frekwencji nie było, 

była zerowa, tutaj musimy się zastanowić co dalej z ta sprawą. Członek Komisji bierze udział w 

Komisji Statutowej. 

Zaznaczył, że myśli, ze jak Pan Przewodniczący wróci, to przedstawi dalszy plan działania i to co 

jeszcze Komisja ma w zanadrzu. 

Komisja rozpatrywała  także temat rewitalizacji osiedla, był tam problem z asfaltem, w tej chwili ta 

droga została w części naprawiona, w sobotę miniona firma wykonała nową wylewkę na odcinku 

drogi. Na wstępie były jakieś tam uwagi od mieszkańców, z tego względu, że nasze władze były  

poza Tułowicami, zmotywowano go do zajęcia się sprawą. Mieszkańcy mieli uwagi, że warstwa 

asfaltu jest za cienka , okazuje się, ze raptem wszyscy są w Tułowicach drogowcami i  w ogóle  

wiedzą  o technologii, ale to już pomija, te komentarze, natomiast wylewka tam była prawie 2,5 cm.  

– wylano  tego asfaltu. Naprawdę jest teraz idealnie tam zrobiona, nawet widać po tym rowku 

odprowadzającym wodę jaka tam jest grubość tej warstwy, a po drugie była wcześniej warstwa 2 

cm. Czyli w sumie ta nawierzchnia technologicznie ma od 4 do 5 cm. , taka jest technologia z 

relacji Pana Kierownika tej firmy, która to robiła. Myśli, że ten pierwszy etap tej naprawy zrobiony 

jest „super”. Ten odcinek był naprawdę tragiczny, był spękany na całej długości.  

Radny Józef Sukiennik zapytał jaki był koszt. 

Radny Roman Kopij odpowiedział, ze tego szczegółu nie zna. 

Wójt Gminy: to jest w ramach gwarancji, rok temu co było powiedziane, kolejny etap czyli ten 

odcinek tutaj wzdłuż Orlika będzie wykonany – piątek, sobota, jeśli będzie pogoda, będą 

podniesione studzienki, bo automatycznie, tak jak tutaj Pan Roman powiedział, że to jest wyżej i 

żeby ktoś tam samochodem nie wpadł, będą wyregulowane studzienki. Do 1000-lecia w tej chwili 

jest zrobione, od tego ronda przy Elsnera na rogu wzdłuż Orlika będzie wykonany, ale proszę 

Państwa ja to podkreślam po raz enty, taki asfalt, takie drogi miały być na całej drodze. 
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Radny Krzysztof Kiraga: chodziło o to Panie Wójcie,  my żeśmy byli z całą Komisja wtedy i 

właśnie tylko ta cała Tysiąclecia, tamte drogi na osiedlu naprawdę dosyć fajnie są zrobione. 

Wójt Gminy: tylko ten odcinek tutaj był zrobiony tą technologią. Ja mówiłem tutaj, właśnie chyba 

odpowiadałem na zapytanie Pana radnego Ptaka, chyba w kwietniu, w maju, powiedziałem, że po 

wakacjach firma  to wykona. Ta część tutaj przy Orliku maja wykonać  w piątek, sobota jeśli 

warunki pogodowe pozwolą 



Ad. 20. Informacja z działalności  Rady Gminy za II kwartał 2016 r.  (D 100433  - 0, 14,00) 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin omówił przedłożone sprawozdanie, które 

stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Tułowice Pan Andrzej Wesołowski: Szanowni Państwo, dwa miesiące przerwy, to 

troszkę tych tematów było, ja myślę , że jeśli taka informacja, wreszcie poszło do Komornika za to 

wykonanie zastępcze tego Orlika, zaopatrzonego już w klauzule wykonalności, jest  jedna spółka z 

tych znana, są osoby, myślę, że , jest to wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego 

wierzytelności  ewentualnie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej plus  nieruchomości 

tych wspólników tej spółki, która jest na terenie województwa Opolskiego w miejscowości Kietrz. 

To jest te sto kilkanaście tysięcy, które wówczas Gmina ten Orlik nie czekając na wykonanie 

rękojmi, gwarancji, taki dokument do Komornika, będziemy żywnie czekać na odpowiedź co Pan 

Komornik nam w tej kwestii odpowie. 

Proszę Państwa może na wstępie chciałem podziękować wszystkim, tym, którzy byli zaangażowani 

w te Dożynki, szczególnie tutaj sołectwu Tułowice Małe, bo to po raz pierwszy było, ja już 

rozmawiałem, kiedyś trzeba zacząć, prawda. Myślę, że z perspektywy tej niedzieli, Państwo tu 

byliście w większości, widzieliście , to chyba same sołectwo sprzedało się tak w cudzysłowiu 

mówiąc – bardzo dobrze. Było dużo ludzi, pogoda była, myślę, ze dobrze, że nie mieliśmy tego 

namiotu, gdybyśmy zaopatrzyli w namiot to chyba byłby problem duszności, te parasole zrobiły 

swoje, pogoda, wszystko było. Pogodę wiadomo kto zamawia na Dożynki, to już wszyscy wiedzą, 

tak, że wielkie dzięki wszystkim Sołectwom, wszystkim ludziom zaangażowanym, Państwu 

Radnym za jakiekolwiek działanie i wsparcie. Myślę, że o tym będziemy jeszcze proszę Państwa 

gdzieś tam rozmawiać.  

Tutaj był wniosek Pana Przewodniczącego rady odnośnie oznakowania , wysłałem pismo do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich Departament Infrastruktury odnośnie  oznakowania poziomego 

krzyżówki w Tułowicach Małych, chodzi o oznakowanie tych „stop” ewentualnie „ustąp” 

malowanych. Rzeczywiście, tam jest to, ta krzyżówka nowa, tam się leci, nie wiadomo kiedy 

wyhamować, poprzednio były te dziury, to człowiek sam wyhamowywał, w tej chwili jest szeroko. 

Poszło takie pismo o oznakowanie tej drogi. 

Z ważniejszych wydarzeń, przed wykonawcą spotkałem się  z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, zanim firmy wyszły, to dwie firmy wykonywały chodniki zarówno tutaj w ciągu 

Ligoty Tułowickiej od ulicy Gruszkowej jak i tą zatokę autobusową. 1 lipca, tutaj już 

sygnalizowałem spotkałem się z Panem Nadleśniczym Bojkowskim w sprawie, rozmawialiśmy co 

można  było, co może Gmina, co może Nadleśnictwo w kwestii posadowienia  oświetlenia tej 

drogi. Wszyscy wiemy czyja to jest droga, co my tam możemy. Jestem w posiadaniu tych 

dokumentów, które tutaj Pan Radny mówił, że jest taka możliwość  ale powiedziałem, że po 

Dożynkach się spotkam z Panem Nadleśniczym , myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu. 

Przekażę Państwu informację, co rzeczywiście można (wybudować).  

5 lipca byłem w tej Lokalnej Grupie Rybackiej w której również Pan Roman zasiada. Lokalna 

Grupa czy Partnerstwo w tej chwili jest na samym końcu, jeżeli chodzi  o jakąś aktywność. 

Rozmawiałem z Panem Prezesem Roszukiem, czekają na wytyczne, rozporządzenia. Partnerstwo 

Borów coś się ruszyło, rusza się, już się ruszyło, bo pierwsze pieniążki  dosraliśmy z Euroregionu  
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Pradziad, tam już są pieniążki. Natomiast jeślibym chciał powiedzieć cos o Grupie Rybackiej, to 

ryby są w uśpieniu, tak mówiąc, bo tak potocznie się mówi na tą Grupę Rybacką  - Ryby.  

Rok temu mieliśmy proszę Państwa we wrześniu  tutaj u mnie spotkać się z Prezesem Roszukiem 

odnośnie zadania jakiego tutaj jednostka samorządu terytorialnego Tułowice chciałaby zrealizować, 

jednego chociażby projektu, rok minął  a ja nie mam Państwu co do opowiedzenia w tej kwestii. 

Tutaj Pan Roman chyba jest gwarantem tego, że  tak jest. 



Proszę Państwa szóstego spotkaliśmy się nad  stawem, słynnym stawem,  w tej chwili słynnym 

stawem, bo tak wielu oczu, którzy przejeżdżają w Goszczowicach, zarósł. Był Sołtys, był  Radny, 

był Pan Kosterkiewicz, który ten staw już  zarybił. Pan Sołtys deklaratywnie podkreślił, ze po 

Dożynkach zajmie się. Tutaj dzięki uprzejmości łódka, chyba jest dalej aktualne, że można 

wypożyczyć. Czeka tutaj. Myślę, że za jakiś czas podjedziemy i coś tam się zmieni. Nie wiem czy 

te ryby dalej są?. Żaby są.  

& proszę Państwa spotkałem się wreszcie z projektantem, jeśli chodzi o te światła w Tułowicach 

Małych, kto był na Dożynkach, widział, że tam lampy zabłysły. Proszę Państwa chcę przekazać, ze 

ja ich nie zabieram, one zostaną, będzie prawdopodobnie jedna  wyłączona,  ta, która świeci na tą 

wiatę, na ta kukurydzę. No chyba zasadności w tej chwili, jak będą imprezy ona to tak się 

dogadamy z Dyrektorem żeby, no bo ona oświetla to pole kukurydziane. Jedno ramię świeci na 

garaże, drugie na wiatę. Ale tu jeszcze porozmawiamy, jeszcze tam nie zabieramy. 

Proszę Państwa byłem na spotkaniu nadzwyczajnym, walnym Aglomeracji Opolskiej a myślę, że 

Państwo śledzicie prasę, ciągle coś tam się dzieje wobec tej Aglomeracji, a szkoda, że pewne 

działania w Aglomeracji  przekładają się też ,  tu trzeba podkreślić, na ta politykę, która od trzech 

kwartałów toczyła się wobec sołectw, które zostały przejęte przez miasto. Nikt nie słuchał głosu 

ludu, ludzie w  dziewięćdziesięciu czterech – pięciu procentach byli za  tym, żeby to zostało. 

Obawiam się proszę Państwa, że to nie koniec tych działań tych gmin, podkreślałem 

niejednokrotnie, że  mamy szczęście, że mamy las, bo nie byłoby Szydłowa, nie byłoby proszę 

Państwa  pewną metodologią przejmować Kopalni Rutki – bazaltu, nie byłoby specjalnej strefy, 

resztę byśmy mieli tutaj, z Sołectwem Goszczowice, Skarbiszowice i tak dalej. Proszę Państwa, tam 

nikogo nikt nie pytał, proszę wierzyć, jeden dekret, wszystko. Od pierwszego stycznia jeśli się nic 

nie zmieni, wiem, ze skarga ma być dalej, chyba nawet do Strasburga, co to da, ale dopóki są jakieś 

nadzieje. Proszę Państwa nawet Proboszcz się zdziwił, że chodnik na Opolskiej jest, bo akurat w 

ubiegłym roku był praktycznie  przed tą kapliczką skończony ale był zdziwiony tutaj Pan Radny, w 

ubiegłym roku Pan Arek pytał się czy dalsza część będzie skończona, chyba jest skończona. Jak 

ekipa przyszła na tą drugą część robić, przyszedł jeden mieszkaniec, że tam były nasadzenia, 

rabatki. Ja mówię, no wie Pan, oni zrobią i rabatki będą. Przyszedł, przeprosił, może emocje. Jest 

chodnik i są nasadzenia tutaj prywatnie zrobione przez osoby wokół tej kapliczki. 

Proszę Państwa ja już podkreśliłem, że przy zmianie tego budżetu te 10 tysięcy dajemy na ten 

projekt, na ten  FOGR czyli Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na projekt do drogi poligonowej w 

Goszczowicach.  Proszę mi wierzyć, że każda większa ulewa, to od razu Goszczowice się śnią, czy 

znów coś nie popłynie z tej góry. Ja pamiętam o Skarbiszowicach, tu wpierw obiecałem Państwu, 

myślę, że to ,  temat jest już od kilku lat mówiony, koszty oczyszczania, a tam z góry leci wtedy 

przy tych dużych ulewach.  

Ja myślę że ktoś widział tutaj w TOK-u otwarcie tego wernisażu. Pani Dyrektor, wernisaż, 

zapraszała Pani wszystkich. Jedna praca pojechała  do Niemiec już, z wizerunkiem tutaj naszego 

pałacu , do Burmistrza, w biurze Burmistrza, bardzo mu się podobała, zapraszam, bo wystawa 

jeszcze  jest czynna. 

Proszę Państwa 19 lipca, ja już tu mówiłem niektórym Państwu, że spotkałem się  z Panią 

Burmistrz Niemodlina, żeby ostatecznie  zapytać się o kwestię ścieżki pieszo – rowerowej. Niestety 

Gmina Niemodlin nie przystąpiła nawet do Aglomeracji dziewięciu gmin, które jeden wspólny  
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projekt pod patronatem Powiatu – przystąpienia do tej budowy ścieżki. Byśmy mieli proszę 

Państwa dodatkowe punkty przy ocenie za partnerstwo. Niestety my jesteśmy zainteresowani 

ścieżką, bo to nasi mieszkańcy tam jeżdżą, nasi mieszkańcy tam giną. Proszę Państwa my nie 

możemy inwestować na gruntach nie swoich, to jest chyba zrozumiałe i oczywiste.  



Tak jak tutaj Pan Przewodniczący Komisji powiedział, rozmawialiśmy w takim węższym gronie, 

wcześniej, zanim tu z Państwem na Komisji było w sprawie tych taryf za wodę, był Pan 

Przewodniczący rady, Wiceprzewodniczący również , Pan Przewodniczący Komisji. 

Wydaliśmy zgodę, pozwolenie dla Klubu Sokół, żeby w rundzie jesiennej rozgrywał znów na 

boisku w Tułowicach, oni jakoś tam szczęścia do tego boiska nie mają, co im firma zrobi to woda 

stoi. Po raz kolejny, kto z Państwa był w Niemodlinie, piękny obiekt, inwestycja duża, duże 

pieniądze wydane a boisko, popadało, woda stoi, tak, że tutaj można zobaczyć ekipę z Niemodlina 

ale już o klasę niżej, tak, że drużyna spadła, bo każe się , że może za 2 lata może tu coś będzie 

robione, będzie zagrażać nam boisko w Ligocie, ale trudno powiedzieć „nie”, jeździli do Graczy, 

gorzej było, taniej, nie wiem. Wydałem zgodę na to żeby można było korzystać ale tylko na mecze. 

Proszę Państwa na osiedli, jeśli tutaj, nie wiem, może wyprzedzę pytanie Pana Radnego, już tam się 

pojawił taki nie garaż ale taki mały boks. Wyraziłem zgodę  tyko dla Państwa, to jest  3x2  takie 

pomieszczenie  dla osoby niepełnosprawnej na taki pojazd, żeby ten człowiek mógł też wychodzić. 

To już nie jest dziecko, dorosły mężczyzna i Państwo, ten chodzik który dostają dofinansowanie też 

zewnętrzne na to, jego  pięć razy , sześć razy złożyć i rozłożyć, bo on nie wejdzie do piwnicy, za 

siódmym razem z tego chodzika by nic nie było. To jest mały boks, Pan Józef wie o czym mówię. 

Powiedziałem, to ma być estetycznie, daliśmy jeszcze tutaj z Komunalki te płytki do tego, żeby 

sobie Państwo wyłożyli, tak że, ja już miałem mieszkańca w domu, który powiedział, że ja 

wyraziłem zgodę na budowę garażu. Ja mówię, niech Pan podejdzie i krokami zmierzy, że to jest 

trzy na dwa. Państwo są zadowoleni. 

Byłem w międzyczasie tutaj z Panią Dyrektor w Beli, podpisaliśmy  dalsze porozumienie, jutro 

przyjeżdżają Czesi, bo tak, to są fajni ludzie ale ich tak troszkę chyba żeśmy zmotywowali do tego 

działania, bo tam Starosta pyta się pracowników na jakim są etapie pisania projektu, to oni się 

zaczęli oglądać tak jak, no i to jest pokłosiem tego, dostali zaproszenie, jutro przyjeżdżają i nie 

wyjada jak, nawet Pani Dyrektor tutaj deklarowała nocleg, prawda i to chyba Pani podtrzymuje, 

tak? Nocleg, że nie wyjadą proszę Państwa, bo do 15 września projekt na przyszłoroczne,  staramy 

się jak Państwo wiecie o dofinansowanie obchodów 25-lecia. Naprawdę tam można dostać fajne 

pieniążki no i malutki wkład własny. Jutro przyjeżdżają , ale tylko na pisanie proszę państwa 

projektu. 

Spotkałem się 18 sierpnia właśnie z Prezesem , opornie to troszkę było ale pierwszy etap zrobiła ta 

firma . Powtarzam się, piątek, sobota jeśli będzie pogoda, przyjadą, skończą tą odległość, 

wyregulują i myślę, że zostanie, dalej będzie ta rękojmia, gwarancja  gdzie będzie się coś działo, 

wiadomo będzie to uzupełnianie . 

Państwo widzieli awarię, która może, do Kościoła Ci, którzy z osiedla idą, awaria  przy  

Przedszkolu, miała być jedna rura tak jak przy remizie, trzy studzienki, dwie nie na mapie, każdy 

popodłączane.  Stoi wieloletni kierownik ZGKiM, te stare rzeczy tylko otworzyć, to amerykanka, 

przy Przedszkolu to samo się okazało, tam widać, ta wyrwa, która jest na rogu. 

Zostały usunięte te jarzębiny. Najważniejsza informacja  dla mieszkańców, tutaj nie ma Pana 

Krzysztofa radnego, na ulicy Elsnera zaświeciły się dwie lampy, oczekiwane ponad 22 lata. Na 

razie nie ma jakichś tam informacji od mieszkańców, ale one świecą i oby tak dalej. To jest to 

przejście – trójka z Orlika w kierunku środka osiedla. 

W międzyczasie zrobiłem sobie 22 tutaj z Panem Dyrektorem Sulikowskim rekonesans po Gminie, 

od Szydłowa przejechaliśmy te włości, trochę żeśmy tam chyba powykaszali, przynajmniej ta droga 

kolejowa. Jesteśmy tu na etapie, niedługo myślę, że to be4dzie nasza, udało się, jest wszystko na  
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dobrej drodze, to porozumienie  jest tutaj czytane. Tam jeden punkt taki jest niezgodny ale wróciła 

Pani, która się zajmuje tą działką, gospodarka i  ta sprawa myślę, że nabierze już finału. 



23 tutaj spotkałem się  z naszym Posłem, który tak nas wspiera, był 23 i był na Dożynkach, mówi, 

ze już dwa razy w tygodniu jest w Tułowicach, co to za moc sprawcza, deklaruje się , zresztą 

mieszka tu nie daleko od nas, w sąsiedniej Gminie i swoja pomoc świadczył. 

24 sierpnia spotkałem się w Urzędzie Marszałkowskim, mamy zapewnienia, czekam na pisemną 

deklarację bardzo ważnej rzeczy. W tej chwili remont w Niemodlinie, co się dzieje, 

doprojektowywane jest przebudowa, nie remont, nie budowa tylko przebudowa bo budowa to by 

trwało kolejne lata – odcinek Tułowice Małe skrzyżowanie do Tułowic do torów, to jest odcinek 

1,5 kilometra. Przebudowa, projekt przebudowy, łączony projekt, kwestia roku półtora roku, 

całkowicie nowa nawierzchnia, ta wywalona, z przebudową, droga z prawdziwego zdarzenia. Na 

prośbę moją na etapie projektu, też  sobie tak wymyśliłem, nie mam tu tego rysunku ale wyjazd z 

Tułowic, za przejazdem po prawej stronie zatoka, ten jeszcze istniejący stary przystanek i dojście 

do tych działek tam na wysokości wyjazdu z Biedronki. Nie Ci mieszkańcy tam przechodzili po 

lewej stronie, tylko tu już chodnik wzdłuż torów , drugie wejście jest naprzeciwko wyjazdu z 

Biedronki, na ogrody działkowe, tutaj za przejazdem. Powiem tylko tyle, że jeśli to się ziści to 

będzie sukces nas wszystkich ale to, że tutaj spotykam się z pewnymi osobami  to ma jakieś tam 

przełożenie, bo to chyba tak czasami trzeba i działam. 

Jedziemy bodajże szóstego z Panem Ratusznym, taka informacja dla Pani Pasierbek, na spotkanie 

już prawie z projektantami , stacja kolejowa PKP będzie robiona, nasze uwagi do projektu oraz 

kolejne uwagi do projektantów ale oni maja tą wizualizację już zrobioną i na tej wizualizacji 

przystanek w Goszczowicach jest. 

Z takich ważniejszych spraw to tyle, jeśli są jakieś pytania. Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie  

przy Dożynkach. 

Przewodniczący Rady Gminy prosił, ze jeżeli będą pytania to prosi w sprawach różnych. 

Ad.22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

      Rady Gminy  między Sesjami. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij: 

Ja skomentuję  nasza działalność w tym okresie właśnie, bo mimo, że miesiąc lipiec był miesiącem 

urlopowym ale  mieliśmy parę spraw do załatwienia, jedna z takich ważniejszych spraw to było 

Sołectwo Goszczowice, akuratnie trafiło się tam parę problemów. To tez świadczy o tym, że tutaj 

razem z władzami, z Panem Wójtem Rada współpracuje, że te wszystkie problemy chcemy 

wspólnie rozwiązywać,  jakieś niejasności, nieporozumienia. Spotykamy się na bieżąco z Panem 

Wójtem, myślę, że jest to bardzo dobra współpraca i tak będzie. 

Ja byłem osobiście na spotkaniu z Panem Wójtem, nasza Pani radna Małgosia była, Pan Sołtys z 

Goszczowic odnośnie tego stawu. Tam nawet jadąc kiedyś z pracy to w porę wyłowiłem Panią 

redaktor, która już tam chciała  nas gdzieś tam umieścić w prasie, że zaniedbania mamy straszne na 

tym stawie, ale jest to jakiś tam problem, który trzeba powoli rozwiązywać. Pan Prezes 

Kosterkiewicz  wpuścił bardzo dużą ilość tego narybku takiego lipcowego, takich małych ryb żeby 

stwierdzić fizycznie czy one przeżyją . Maja tam warunki spartańskie ale żyją, tak, ze mam 

nadzieję, że to będzie jakiś zaczątek tego, ze ta woda się nadaje do hodowli. 

Padła deklaracja pana Sołtysa, bo też mieliśmy później zebranie takie ze społeczeństwem 

Goszczowic, no bo tam było parę niedomówień, chcieliśmy sprawę wyjaśnić, była tez Pani radna 

nasza z Goszczowic, Pan Sołtys opowiedział jak ta działalność jego wygląda, wysłuchaliśmy też 

uwag mieszkańców. Myślę, że wnioski wyciągnięto, tam ta współpraca jakoś się poprawi i z Panią 

radną i z Panem Sołtysem, bo w sumie to jest chyba bardzo istotna współpraca. Tak osobiście do 

naszego kolegi Waldka żeby jednak poprawić te relacje i będzie super naprawdę, bo jest to nie duża 

miejscowość a w sumie niepotrzebne jakieś takie są niesnaski , naprawdę trzeba by to jakoś 

załagodzić, to już  tu tą twardą męską ręką sołtysa trzeba to po prostu załatwić. 

- 19 - 

Pan Przewodniczący był na otwarciu Biura Poselskiego  naszego Pana Posła Kostusia. 



Tutaj na Dożynkach Panie tam wzięły Pana Posła twardo w krzyżowy ogień pytań, każdy był 

ciekawy co tam było. Była to bardzo fajna rozmowa, też w niej uczestniczyłem od początku, bo Pan 

Poseł akurat przyjechał. jak czekaliśmy na korowód, razem tam parę spraw powiedzieliśmy. Jest to 

osoba, która jest żywotnie zainteresowana pomocą dla Tułowic aczkolwiek z jego już takich 

osobistych relacji, które tam zauważa w Warszawie , to są te relacje takie nieciekawe, ale mam 

nadzieję , ze społeczeństwo kiedyś samo zweryfikuje te wszystkie działania. 

Puki co, deklaracje są, myślę, że gdybyśmy byli miastem, to może biuro byłoby u nas ale, że akurat 

jeszcze jesteśmy tą wsią to biuro jest w Niemodlinie. Natomiast wiadomo, ze Pan Poseł mieszka 

pod Opolem a niedługo będzie mieszkał już w Opolu, tak, ze jednak te nasze protesty do niczego 

nie doprowadziły, klamka zapadła, będą te miejscowości które protestowały, będą włączone do 

Opola, to już jest pewnik, tak , ze raczej nic tam nie nawojowaliśmy. Z tych deklaracji, tam nasza 

Pani Małgosia  ostro go wzięła, żeby się zdeklarował z ta stacja, to realnie powiedział,  że jest dobra 

wola ale na razie jak Państwo wiece, to  jak to mówiła  ta nasza pracownica na ostatniej Komisji, że  

wszystkie nabory, wszystkie programy na razie są wstrzymane tak, ze wszystko to się może jednak 

pośliznąć o rok ale mam nadzieje, ze tam będzie walczył, tak, że obwodnica Niemodlina, raczej też, 

tak z jego wypowiedzi wynikało, że to raczej będzie problematyczna żeby powstała w najbliższym 

czasie. No ostro idzie obwodnica Nysy, tam inwestycja naprawdę postępuje w tempie 

błyskawicznym. W Komisji Budżetowej był Pan Przewodniczący, tak, że, w sprawie tych praw 

miejskich mieli spotkanie, większość Państwa byli z Komisji. Również  byliśmy z Panem 

Przewodniczącym i Przewodniczącym Komisji Budżetowej u Pana Dyrektora Komunalki na 

spotykaniu odnośnie tych taryf za wodę i ścieki, tak, że ten temat żywotnie naprawdę 

rozpracowaliśmy, żebyście   Państwo nie myśleli, że to coś zrobiliśmy, wbrew czemuś, naszym 

przekonaniom, tak, że myślę, że temat jest zbadany, ze Pan Dyrektor jasno, bardzo  przejrzyście 

sprawę nam całą wyświetlił, tak, że mam nadzieję, że jakiegoś tam buntu społecznego nie będzie z 

tego tytułu, że taką uchwałę podjęliśmy, bo jest to wiadomo zawsze wrażliwy temat ale mam 

nadzieję, że to będzie dobre. 

Był wyjazd do Wendeburga, zaprzyjaźnionej Gminy, no wydali taka książkę z taka reklamą, Jeżeli 

ktoś biegle czyta po niemiecku, to bardzo chętnie przekażę. 

Nasi przedstawiciele byli w Gminie Wendeburg, Gmina 875 lat, czyli taki jubileusz, tak, że byli 

tam na uroczystości takiej fajnej. 

Wójt Gminy Andrzej Wesołowski: trzeba podkreślić Proszę Państwa, że połowę czasu spędziliśmy 

w samochodzie. Szczególnie w tamta stronę, remont na autostradzie, dzięki sprawnej klimatyzacji 

to jakoś można było przetrwać.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Roman Kopij: były przed nami Dożynki, tez tam 

uczestniczyliśmy. Ja osobiście byłem zaangażowany też trochę w upiększenie tam tych Małych 

Tułowic ale to już z tytułu mojej pracy zawodowej ale tam raz mi sie udało być razem na kontroli 

Pana Wójta, jak tam był, sprawdzał te przygotowania, tak, że myślę, że Pani Sołtys coś tam więcej  

jeszcze nam powie, jakie tam odczucia społeczne były. Myślę, że fajna impreza, kto był, no byli 

nasi przyjaciele z  Beli. Musimy jakoś bardziej się zaangażować w wizyty takich gości bo to jednak 

więcej trochę czasu im poświęcać, ale czuli sie dobrze, bo Panie były bardzo zabawowe, 

potańczyły, tak, ze myślę, że wyjechali w dobrych nastrojach. Ja jeszcze byłem osobiście na 

spotkaniu z Panem Wicepremierem Morawieckim, Pan Wójt tez był tylko juz na innym profilu, bo 

samorządowym, ja na biznesowym. Takie miał dwa spotkania, to kiedyś już mówiliśmy o tym, tak, 

że innowacje, stawiają na innowacje czyli biznes, to wszystko co było do tej pory, to wszystko jest 

złe, idziemy na nowe otwarcie, IV RP, wszystko co było dotychczas, to nieważne. Nic się w Polsce 

nie wydarzyło, dopiero się zacznie dziać. 

Wójt Gminy Andrzej Wesołowski: Proszę Państwa i  to jest tutaj bardzo ważne, bo zarówno na tej 

części, na której ja byłem w Urzędzie Marszałkowskim na Ostrówku, to padło takie sformułowanie,  
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już nie osiem lat ostatnich tylko dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, cały okres tutaj tej 

samorządności, to naprawdę proszę Państwa no nie buduje. Nie osiem ostatnich rządów tych, tylko 

cały okres po.. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Roman Kopij: to ja byłem trochę zdumiony wypowiedzią Pana 

Wicepremiera, bo tak to łatwo sobie powiedział i taki był zdegustowany, że samorządy budują te 

ścieżki rowerowe, to wszystko, że to tak troczę rozrzutnie gminy idą, bo są inne ważniejsze cele. 

Tak, ze jak gdyby dał do zrozumienia, że te ścieżki rowerowe to nie będzie taki łatwy program do 

zrealizowania ale mam nadzieję, że może im się coś ....... Tak, że  na razie są te programy 

sztandarowe, szukają pieniędzy , wzywają społeczeństw, wszystkich do rozliczenia z podatku, ze 

wszystkiego, tak, że szukają kasy. 

Mieliśmy parę spotkań z Przewodniczącym, bo korespondencji było mało tym razem, bo wakacje, 

tak, że później będziemy, to co wpłynęło to Państwu przedstawimy, tak że, był taki okres trochę 

luźniejszy od  tych problemów, a resztę to w sprawach tutaj  różnych sobie poomawiamy, to tyle. 

Wójta Gminy Andrzej Wesołowski: Szanowni Państwo  myślę, że dwie takie rzeczy zostały 

odświeżone tutaj w Tułowicach, zapomniałem powiedzieć, to jest mianowicie pomieszczenie 

rehabilitacyjne Caritasu, Ci którzy z Państw mieli okazje być, zobaczyć, włożyliśmy tam pieniążki i 

te pieniążki mówiąc wprost widać, bo podłoga została wymieniona, ściany. Caritas trochę się 

dołożył ale zaprosiłem na piątek na trzynastą, przyjeżdża tutaj szef Caritasu Dyrektor Dreszler 

porozmawiać, bo to, tu  jak Pani Helena powiedziała dwa miesiące temu, to oni mieli dawać ale już 

dołożyli do tych kabin, jest całkiem inne wejście, czuć świeżo, jest odnowione, myślę, ze to nie jest 

koniec tej inwestycji tam. Drugą rzeczą, która została otwarta, dzisiaj były przenosiny poczty, 

budynek w środku jest wyremontowany. Ja wczoraj powiedziałem dla Pana z Radia Opole, że nie 

będę robił, zaczynał od elewacji, bo mi tłumaczył w Niemodlinie, że tam kamienica została 

pomalowana ale nie pozwolono tam otworzyć drzwi do tego budynku. Kamienica za 90 tysięcy ale 

drzwi, nie można było wejść do kamienicy. Ja powiedziałem, że my zrobimy wpierw w środku a 

elewacja, tu Pani Kierownik się śmieje bo Pani wie o co chodzi. Ja powiedziałem, że my zrobimy 

od środka, Proszę Państwa, powtarzam się, to co Poczta zrobiła, to jest ich inwestycja, jesień, okres 

jesienno - zimowy, Zakład Komunalny wejdzie, podzieli tam te włości, pomaluje i kanalizację, 

będziemy chcieli szybko  tych ludzi tam ulokować. W przyszłym roku jest odwodnienie piwnic, jest 

jednak woda,  osuszyć to. Natomiast trzecim etapem jakby kolejnym jest elewacja i dach. Poczta 

zostaje. Poczta w tym samym miejscu, w tym samym budynku jest od 1 lipca 1885 r. i myślę, ze 

tutaj deklaratywnie Państwo zapraszam, nie jestem tam żadnym powiązany ale Poczta od dzisiaj już 

przyjmuje, elegancko jest zrobione, tylko tyle. Dziękuje. 

Ad. 23.Odpowiedzi na listy i zapoznanie się  z otrzymana korespondencją  od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Frederic Coppin: dzisiaj dostarczyłem dla wszystkich rejestr listów 

emailem. Przepraszam, ze tak późno, bo myślałem, że wysłałem 24 sierpnia a dostałem informację, 

że te emaile nie doszły. Dzisiaj wysłałem emailem rejestr listów a wersję papierową, dam do Biura 

Rady Gminy.  Przypomnę zaległe listy. Była taka prośba od wnioskodawcy z  ul. Kosciuszki 7 o 

wygospodarowanie większej przestrzeni podwórka. Dostałem informację, że ten Pan już 

zrezygnował z tej prośby. Bardzo dużo tutaj odpowiedzi na różne listy, jeżeli chodzi o drogi 

wojewódzkie, dużo odpowiedzi wyjaśniła Pani Żalik na  posiedzeniu Komisji 22 sierpnia, wiec 

teraz nie będę o tym mówić, bo ona odpowiadała prawie na wszystko, te plany na przyszły rok, 

wszystko jest w trakcie wiec mi się wydaje, że wiedza Rady teraz jest naprawdę pełna. 

Był wniosek od Pana radnego Romana Suchodolskiego o złożenie projektu na rozbudowę i 

dobudowania drugiego skrzydła Przedszkola.  

Ten temat będzie poruszany we września, Pan Wójt powiedział, że zaprosi Komisję Społeczna na 

rozmowy na ten temat we wrześniu. 
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Była też sprawa cmentarza, to też Pani Żalik mówiła, że szuka dofinansowania na rewitalizację 

cmentarza przy Kościele Zmartwychwstania Pańskiego. 

Była prośba od mieszkańców  Kościuszki 7, wydaje mi się, że był to pierwotny wniosek od Pani 

radnej Bernadety Żytkiewicz - prośba o rozpatrzenie możliwości podłączenia instalacji gazowej do 

budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 7. Informacje dotyczącą tej prośby ma Pan Sulikowski. 

Dyrektor ZGKiM Jacek Sulikowski: wywiad, który był przeprowadzony przez zakład, to 

mieszkańcy chcieli za pierwszym razem, za drugim razem połowa się rozmyśliła, natomiast 

byliśmy w Gazowni, pytaliśmy. Gazownia by podłączyła nawet gdyby był jeden mieszkaniec, było 

jedno mieszkanie, do jednego mieszkania,  natomiast nie da rady podłączyć tam gazu  na obecna 

chwilę ponieważ warunki jakieś tam w Gazowni na to nie pozwalają. Także to jest sprawa w 

gazowni gdzieś na długa przyszłość, natomiast Gazownia mogłaby ten problem przeskoczyć swój 

ale boją się innych problemów ze strony kominiarza. Po prostu jest zbyt mała ilość kominów, które 

muszą być i wentylacyjne i gazowe  żeby podłączyć.  Trzeba by całkowicie przebudować dwa 

piony i te kominy dostawić, a to koszt inwestycji jest bardzo duży. Aktualnie zakładu na to nie stać 

żeby cos takiego zrobić. Tak, że kominiarz kategorycznie napisał, że nie ma takiej możliwości 

technicznej. Tam dość sporo tych kominów brakuje, bo zasada jest taka, że komin gazowy musi być 

osobny do każdego mieszkania,  nie może być w wspólnym pionie. Tam ilość tych pionów jest zbyt 

mała a stan dachu, wszystkiego to Państwo widzą, to nie jest tak prosto przerobić. Na obecną 

chwilę nie ma technicznych warunków podłączenia gazu do tego budynku, chyba, że się problem 

kominów rozwiąże. 

Przewodniczący Rady Gminy Frederic Coppin: był wniosek od Pana radnego Romana 

Suchodolskiego  o zmianę kierunku jazdy na niektórych drogach w Tułowicach. Dzisiaj będziemy o 

tym rozmawiać. 

Była taka prośba o stanowisko w sprawie sportu. Pani Dyrektor była u nas na Komisji, Pani 

Dyrektor wyjaśniła i się zobowiązała żeby rozmawiać o tym na Radzie Pedagogicznej, jeśli chodzi 

o drogę służbową, że nie powinno być bezpośrednio do nas i tak dalej. 

Dyrektor GZSZ Pani Bogusława Proskórnicka : Rada Pedagogiczna juz o tym wie. 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad możliwości przyznawania dla pierwszoklasistów , to 

chodzi o wyprawki - była już odpowiedź, Pani Dyrektor wszystko tłumaczyła. 

Radny Roman Kopij: to ja przekażę korespondencje, którą otrzymaliśmy, może tak będziemy od 

razu na bieżąco odpowiadali. 

Mamy tu wniosek od Pana radnego dotyczy sprawy przewozu mieszkańców Gminy z Tułowic do 

Niemodlina i zakupieniem tego busa. Proszę Pana Wójta, żeby ten temat od razu nam wyjaśnił, 

żeby było łatwiej, bo tak na bieżąco, żeby Pan Wójt nam powiedział o kosztach. 

Wójt Gminy: Proszę Państwa w tej chwili przez rok tutaj nasz przewoźnik lokalny świadczył te 

usługi przewozu dzieci do szkół, było to też powiązane tutaj, jeśli cos powiem nie tak, to proszę 

mnie sprostować Panie Zbyszku, też jednocześnie były te usługi świadczone,  poprzez bilety można 

było dostać się do kilku miejscowości, praktycznie z każdej miejscowości dojechać. Nowy konkurs, 

który był ogłoszony tutaj przez szkołę na dowóz dzieci na kolejny rok szkolny wygrała inna firma. 

Tutaj kategorią była cena i ta cena przeważyła. Cena jest niska, że można się zastanawia ć w czym 

ten wic tutaj tkwi. Zakup jednego busa to nie tylko jeden kierowca, bo jeden kierowca  z 

uprawnieniami na przewóz, bo to już jest, musi mieć uprawnienia na autobus, to nie da rady bo jak 

zachoruje, dostanie kataru czy będzie chciał wziąć urlop  to musi ktoś jego zastąpić. W tej chwili, 

bodajże w ubiegłym tygodniu Prudnicki przewoźnik "Awiwa" też chce tutaj wejść na rynek, bo 

pytał się o możliwość przez Ligotę, oni tą drogą jadą do Niemodlina. Był taki moment, że nikt tutaj 

nie jeździł a może to wróci. W tej chwili koszt zakupu tego autobusu, bo to musi być większy 

autobus - Panie Zbyszku - bo z jednej miejscowości, z Szydłowa czy z Goszczowic ile tych 

dzieciaczków jeździ,  trzydzieści kilka, prawda?. No to musi być autobus, tego bus nie załatwi.  
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Pytanie jest takie, jeśli nas stać w przyszłym roku wsadzić do budżetu, kupić autobus, ale jeden 

kierowca tego proszę Państwa, miejmy świadomość nie załatwi. 

Gdzieś on musi być na stanie, Państwo przed przyszłorocznym budżetem staniecie na wagę, przed 

chwilą tutaj. 

Radny Zbigniew Paradowski: ale na jakiej zasadzie by jeździł ten autobus do Niemodlina. To jest 

inna Gmina, to trzeba się starać .. 

Wójt Gminy Andrzej Wesołowski: to jest inna rzecz techniczna,  proszę Państwa, ja mówię 

staniemy tutaj przed dylematem przy budżecie przyszłego roku, bo mieliśmy spotkanie pokłosiem 

tych stawek za wodę, właśnie tam na żywo na Stacji uzdatniania z firmą projektową i dostali 

zielone światełko żeby pewna rzecz pewien element już projektować. Proszę Państwa staniemy za 

chwilę przed wyborem, mówimy o wodzie, o tym dla nas najważniejszym, najistotniejszym, bo nie 

daj Boże jakby się coś zadziało, to wtedy ani Wójt ani radny ani nikt tu nie pomoże. To będzie 

droga wyboru proszę Państwa. Jeśli będzie taka wola, to myślę, że jest to sprawa otwarta ale mówię 

- przyszłoroczny budżet w oparciu o to, że  zewnętrzne środki, wszystko jest wstrzymane, ono 

gdzieś tam ruszy może, jeśli nas z UNI nie wykluczą, czy sami się nie wykluczymy, bo polityka 

rządzących w tej chwili Państwo wiecie jaka jest i jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. Wiem, ze 

nie zadowoliłam Pana tą odpowiedzią Panie radny ale w tej chwili ja na ten temat nie odpowiem. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij: myślę, że Pan Wójt wyczerpująco to 

zrelacjonował. Nasz kolega Zbyszek zajmuje się transportem i kiedyś nam opowiadał jakie to trzeba 

przebrnąć procedury, żeby przekroczyć granice  gminy, to nie jest wszystko takie proste i 

oczywiste. 

Ja mam takie pytanie, bo mnie nurtuje zawsze ta sprawa jak te wnioski mamy my jako Rada 

załatwiać, bo jest to wniosek kierowany do Przewodniczącego Rady Gminy. Jest tak skierowany 

ten wniosek. Ja mam pytanie do Pana Mecenasa - skoro my teraz mamy jako Rada takim 

wnioskiem się zająć , czy my go mamy rozpatrywać w drodze głosowania czy Pan Wójt odpowie, 

czy mamy to skierować na odpowiednią drogę , no bo to tak, żebyśmy wypracowali jakąś drogę 

działania, żebyśmy nie brnęli w jakaś polemikę zbędną.  

Radca Prawny Pan Tomasz Surma: jeżeli chodzi o te połączenie, to wy nie możecie tutaj narzucać 

nic Wójtowi, możecie w formie apelu czy jakiejś tam deklaracji , takie coś złożyć. Ja uważam, że 

aby coś takiego podjąć, to fajnie byłoby też mieć opinię o kosztach, ile to będzie w budżecie i 

wtedy możecie - jeżeli chcecie - taki wniosek - z odpowiedniej liczby radnych jest złożony  - jako 

formę apelu czy deklaracji, to w tym zakresie można. 

Radna Justyna Paszkowska : bo ja podejrzewam, że pytanie było co z tymi wnioskami robić, są 

propozycje zmiany Statutu i  w Statucie będzie dokładnie zawarte jakie jest postępowanie  w 

przypadku wniosków, zapytań i interpelacji i tam po prostu, ja mam nadzieję, ze wszyscy radni się 

zapoznają  i będą wiedzieli. Ja tylko mam nadzieję, że Pan  Radca Prawny mnie poprze - wnioski 

są, mogą być kierowane do Przewodniczącego, ale Przewodniczący oczywiście musi taki wniosek 

przekazać dla Wójta i to Wójt praktycznie odpowiada, bo Przewodniczący  się tym nie zajmuje. 

 Radca Prawny : zależy jaki to jest rodzaj wniosku, jeżeli to jest wniosek w formie jakby zajęcia się 

sprawą, to owszem do odpowiedniej komórki Pan Przewodniczący kieruje ale jeżeli na przykład 

jest wniosek w formie podjęcia uchwały intencyjnej czy apeli, to wtedy można tylko jako projekt 

uchwały. 

Radny Roman Suchodolski: ale my radni podlegamy pod Pana Przewodniczącego i do niego 

kierujemy listy, 

Dyskusja. 

Radny Roman Suchodolski: wniosek Pana Romana Suchodolskiego w sprawie - w związku z 

planami przekształcenia Tułowic składam wniosek do Przewodniczącego Rady, żeby zaplanował na 

posiedzenie Rady rozpatrzenie mojej propozycji zmiany kierunku jazdy na niektórych drogach w 

Tułowicach, ulicę Pocztową na jednokierunkową od  ulicy Kościuszki do ulicy Zamkowej, ulicę  
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Zamkową na jednokierunkową od ulicy Pocztowej do 1 Maja oraz złożenie wniosku do Dyrekcji 

Dróg Powiatowych o poszerzenie ulicy 1 Maja na odcinku  około 150 mb. Jadąc tą drogą pojazdy 

wysokogabarytowe np. autobusy mają trudności z wymijaniem się. Dodatkowo informuję, że ulica 

Pocztowa w planach ma być poddana rewitalizacji.  

Jak gdyby tutaj z tej wypowiedzi, no  to było to moje pytanie, jak się mamy do tego odnieść, 

dlatego Państwo uregulujemy sobie, to od  razu, żeby już do tego tematu nie wracać, tak, że tu jest 

pismo Pana Wójta, które otrzymał Pan Suchodolski i Przewodniczący Rady Gminy, skoro 

Przewodniczący Rady Gminy w piśmie miał się tą sprawą zająć to dlatego pozwolę sobie to pismo 

przeczytać, żebyście Państwo też wiedzieli. 

Pan Roman Kopij odczytał pismo w którym  Pan Wójt informuje, że nie przewiduje się w obecnej 

chwili wprowadzenia zasadniczej zmiany organizacji ruchu w obrębie ww ulic. Na ukończeniu jest 

wykonanie projektu ograniczającego parkowanie na ul. Zamkowej od strony ul. 1 Maja w obrębie 

pływalni, zostaną tam także postawione znaki zakazu zatrzymywania się.  

Proponowane  zmiany kierunku jazdy mogłyby spowodować naruszenie obowiązującego od wielu 

lat  porządku komunikacyjnego w tym rejonie oraz niezadowolenie wielu użytkowników tych dróg. 

Odnośnie rewitalizacji ul. Pocztowej są prowadzone rozmowy na zebraniach radnych. 

Wójt w piśmie zaznaczył, ze popiera wniosek radnego o poszerzenie ul. 1 Maja w Tułowicach, w 

tej sprawie Gmina od kilku lat prowadzi rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu. 

Radny Roman Kopij: wiadomo, że tam są tereny prywatne i tam ciężko tą drogę poszerzyć. 

Radny Roman Suchodolski: tam żadnego terenu nie ma, tam jest pas drogowy. 

Radny Roman Kopij: Panie  radny, skoro Pan Wójt pisze, to chyba sprawdził w geodezji mapę i te 

granice są, to chyba  każdy  wie, może my myślimy inaczej ale te liczniki gdzieś tam są.  

Wójt Gminy: Proszę Państwa może ja dodam komentarz - po lewej stronie róg budynku, który też 

idzie przy ulicy, ja myślę, że większość Państwa widzi teraz oczami wyobraźni , tam już szerzej nie 

ma, to i tak rozmawiałem z Panem Ratusznym ile to trwało lat, żeby ten łuk poszerzyć. Tutaj po 

lewej stronie jest budynek, jeśli Pan dostanie zgodę mieszkańców na, nie wiem, na wyburzenie, to 

Panie Romanie, tam jest kolizja, jest wąskie gardło, tego nikt nie neguje ale taka sama sytuacja jest 

w Goszczowicach, tu jak się wjeżdża po prawej stronie. Jest posesja, też jest ograniczenia, za 

chwilę gdzieś Remiza, nie wszystko można po prostu zrobić. 

Radny Roman Kopij  - dokończył czytanie pisma -  tutaj Wójt czuwa nad ta sprawą i mam nadzieje, 

że doprowadzi do jakiegoś finału, tak, ze trochę czasu i cierpliwości. 

Następny wniosek Pana Romana Suchodolskiego, wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

Rady po przerwie wakacyjnej , wniosek w porozumieniu z Panem Wójtem i Skarbnikiem Gminy 

możliwość przyznawania dla pierwszoklasistów naszej Gminy wyprawek z przeznaczeniem na 

zakup przyborów szkolnych na rok szkolny. 

Radna Justyna Paszkowska ; to już było na Komisji. 

Radny Roman Kopij: ale Państwo pozwolą, że ja będę kontynuował swoją myśl, dlatego to czytam. 

Przeczytałem dlatego, że mamy dzisiaj nowy wniosek Pana Romana w tejże właśnie sprawie samej, 

dlatego pozwoliłem sobie historycznie przypomnieć o czym rozmawialiśmy. Pani Dyrektor 

udzieliła pełnej odpowiedzi. Dziś wniosek wpłynął o następującej treści: Nawiązując do wniosku z 

dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej , 

rząd daje pieniądze na zakupy książek itp. lub daje możliwość otrzymania stypendium. Rozdziałem 

pieniędzy zajmuje się Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół. Ponownie proponuje wprowadzenia na 

obrady Rady Gminy przyznania dla każdego pierwszoklasisty, gdy jest pasowanie na ucznia, 

skromnego bonu finansowego 100 do 200 zł. , który byłby wręczany na uroczystym apelu przez 

Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Takie skromne bony nie nadwyrężyłyby budżetu 

naszej Gminy a świadczyłyby, że radni  myślą o najmłodszym pokoleniu, powinno to być tradycja 

naszej Rady w następnych latach. 
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Dlatego przeczytałem ten pierwszy i ten drugi bo one jakby łączą się z sobą, myślę , że tak, tam 

odpowiedzi udzieliła nam Pani Dyrektor , przyznaliśmy wtedy , że jest tak jak gdyby trochę rolą 

Państwa  dbać o nasze dzieci, bo nie wszystkie samorządy będą dźwigały, my naprawdę mamy 

wiele wydatków, patrząc po tych wnioskach, co Pan Roman pisze no to budżet by naprawdę musiał 

być kosmiczny, żeby to wszystko zrealizować. Ja akurat nie wiem, czy to co Państwo daje dla 

dzieci, czy to jest mało. Ufundowaliśmy stypendia za dobre wyniki nauczania. Myślę, że tutaj Rada 

Gminy naprawdę wykazała się dobrą wolą. Stworzyła Regulamin tych stypendiów. Myślę, ze to nie 

jest tak, że my nie dbamy o nasze dzieci, bo akurat tu Pan Wójt i Rada jak gdyby na te wszystkie 

działania naszych dzieci, osiągnięcia, wyniki nauczania, naprawdę jesteśmy otwarci i tak, że jeszcze 

serwowanie takich wyprawek, to nie wiem jak to Państwo Radni się do tego odniosą. Jak ten 

wniosek mamy teraz też załatwić, to tak nie bardzo wiem, czy możemy to dzisiaj załatwić, jakimś 

głosowaniem czy inna formą. Dlatego moje pytanie było, bo musimy temat w jakiś sposób załatwić.  

Albo przyjmiemy to do przyszłego  budżetu, będziemy o tym rozmawiali na tej naszej Komisji 

Budżetowej gdy będziemy tworzyli budżet i przenosimy ten wniosek na ten czas. Dlatego to 

pytanie moje było takie, bo nie bardzo wiem jak się do tego odnieść. Może Pani Skarbnik coś 

powie. 

Wójt Gminy: Proszę Państwa ja też mam tu wniosek radnego, ale tylko do mnie - mogę powiedzieć, 

mogę - Pan radny z Ligota, Pan Lesław Kałwa  do mnie z pytaniem, zapytaniem zwrócił sie 

odnośnie możliwości finansowania - Państwo znacie to, dojazdu tych dzieciaków, to dotyczy 

Ligoty i zarówno Tułowic Małych, gdzie te odległości  dla dzieci mniejszych trzech kilometrów nie 

ma, większych czterech. Proszę Państwa zająłem się osobiście tą sprawą, mam praktycznie gotowy 

projekt uchwały, to pod Państwa rozwagę też będzie, nawet znalazłem protokół pokontrolny, to jak 

z tymi działkami, ja się tym dobrze zająłem, tak, że, żeby później gdzieś tam nie jechać na 

tłumaczenie. Wystąpienie pokontrolne NIK-U, Najwyższej Izby Kontroli, tak tylko brzmi, to są 

normalni, tacy sami ludzie. 

W tej kwestii dotyczącej możliwości organizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu, bo to jest bardzo ważne, opieka i bezpieczeństwo dzieci. To, ze ustawodawca nie 

dał możliwości finansowania , ja odpowiem szczerze, że w tej chwili na rozpoczęciu roku 

szkolnego  robimy diagnozę potrzeb, z jednej i drugiej strony. Pani Skarbnik już tak krzywo na 

mnie spogląda, ale damy radę, ja złożę na Sesji wrześniowej projekt uchwały. To będzie rola rajców 

żeby  dofinansować dowóz tych dzieci, chodzi o  bezpieczeństwo. Tułowice Małe  i z Tułowic. To 

może być mój wniosek i taki trafi,  proszę Państwa. Najwyższa Izba Kontroli nie ma do tego nic w 

gminie jakiejś w Polsce.  

To jest list Pana radnego, który chciałby aby akurat z jego strony dojeżdżały te dzieciaczki. 

Radny Zbigniew Paradowski: rano jada pół godziny wcześniej, to te dzieci, co do Przedszkola się 

nie zawiezie bo one pojadą teraz z Goszczowic pół godziny wcześniej a w II półroczu pojadą 

odwrotnie, z Szydłowa. 

Wójt Gminy: Szanowni Państwo, to rodzice mają się zdeklarować czy z tych dwóch sołectw, nie 

tylko jak będzie padało one wsiądą tylko czy one stale będą jeździć. Ja tu rozmawiałem z Panią 

Sołtys, rok rozpocznie się szkolny, deklaracje rodziców. Ja  tutaj przygotuję też projekt uchwały 

pod Państwa tez rozwagę. Panie radny, Pan zadowolony jest z odpowiedzi, ja na piśmie dam. 

Radny Lesław Kałwa : tak. 

Wójt Gminy: ale to mówię proszę Państwa, stoimy przed wyborami, będziemy stali przed 

wyborami. 

Radna Justyna Paszkowska: Panie Romanie ja mam do Pana pytanie, bo ja nie rozumiem, a 

dlaczego tylko dla pierwszych klas. 

Radny Roman Suchodolski: bo przy pasowaniu tylko jak rozpoczyna naukę, po te 100 złotych. 

Głośna dyskusja. 
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Radny Roman Kopij: będziemy mieli Komisje specjalna, jak w poprzednim roku, gdy tworzyliśmy 

budżet, ja myślę, że taki wniosek zostanie  akurat adekwatny do takiej Komisji, żeby. Jeżeli będzie 

na kolor czerwony to przejdzie, jeżeli będzie na kolor zielony czy jakiś inny to nie przejdzie. No i 

tyle. 

 Panie Romanie to co, na Komisji Budżetowej, bo i tak ten rok nie załatwimy. Nic w tym wniosku 

mnie nie razi tylko ta jedna uszczypliwa .... Trochę bardzo tak chwytliwie, za serce, że radni prawda 

myślą, tak że , dlatego mówiłem, że my  myślimy, naprawdę.   

Następny wniosek Pana Romania dotyczy oświetlenia tej ulicy na baraki. Już kilkakrotnie ten 

wniosek wracał, jest ponownie, dlatego będziemy o nim też rozmawiali. Ja osobiście byłem u Pana 

Nadleśniczego, był Pan Wójt również na rozmowie u Pana Nadleśniczego, tutaj wspólnie chcemy 

ten temat jakoś załatwić ale niestety z relacji Pana Nadleśniczego i wobec sytuacji w jakiej są Lasy 

Państwowe i co się dzieje tam w Zarządzie, Dyrekcji w ogóle, tak, ze jak w całym kraju, wiadomo, 

co się dzieje. Partia rządząca wszędzie obsadza stanowiska, teraz to już pomijam te stanowiska ale, 

to nie tak do końca jest jak to jest napisane, ze jest jakaś tam możliwość takiego programu 

wspólnego, bo taki program nie istnieje. Program w nadleśnictwie jest jedynie taki, że jeżeli byłaby 

to inwestycja wspólna z gminą, która by  usprawniła gospodarkę leśną Nadleśnictwa, czyli budowa 

jakiejś drogi, wspólnego przedsięwzięcia to tak. Natomiast oświetlenie ulicy takiej, która nie służy 

w ogóle do celów leśnych, bo ta ulica ma oznakowanie do 2,5 tony, czyli tam ani wywózka drewna 

nie następuje ani nic, czyli Nadleśnictwo w żadnym wypadku, tam Zarząd chyba w Katowicach  

czy gdzie tam podlega organizacyjnie, nie interesuje mnie to za bardzo, nie będzie takiej woli żeby 

Nadleśnictwo partycypowało w kosztach. Gdyby to była odwrotna droga, od Opolskiej, od tyłu do 

Leśnictwa, bo tam jest wywóz drewna i ten ciężki sprzęt jeździ , to pewnie tak. Natomiast  tutaj Pan 

Nadleśniczy powiedział, że mimo szczerych chęci, on całym sercem byłby za tym wnioskiem ale 

formalnie tego Nadleśnictwo nie będzie w stanie załatwić, tak, że to jedynie tylko może kiedyś w 

budżetach naszych, jeżeli  będziemy mieli pieniądze, to może jakieś tam solary  czy coś może i 

postawimy ale to jest kwestia przyszłego budżetu. To jest odpowiedź Pana Nadleśniczego, to chyba 

wie , co mówi. 

Wójt Gminy: ja od Pana Nadleśniczego dostałem te dyrektywy łącznie z tym załącznikiem do tego 

Zarządzenia z maja br. to jest to świeże, co Pan Roman mówił, tylko tutaj dwie zwrotki 

podkreślone:  mający  na rzecz zmniejszenia dla społeczności lokalnej, regionalnej możliwości 

związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej, skutków powstałych w wyniku jej 

prowadzenia. 

Tutaj nie ma, tak ja to przeglądałem. Natomiast deklaratywnie podejdę do Nadleśniczego , bo być 

może się światełko zapali, to i tak Nadleśnictwo, Dyrekcja w Katowicach w  szczęśliwym jest tym, 

że tam Dyrektor został ten sam, który jest i się ostał, bo przez lasy tak jak przez agendy rządowe 

przeszedł taki wiatr pół roku temu, że  nie kompetencje, nie fachowość, nie wiedza tylko jakieś tam 

inne uwarunkowania. 

Radny Roman Kopij: następnie wpłynęły apele jak zwykle do Pani Beaty Szydło dotyczące 

zasiłków wyrównawczych, tak, że gminy starają się żeby jakoś tą sprawę w miarę  załatwić. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje możliwość spłaty kredytu przez Gminę 

Tułowice. 

O tym mówiliśmy już tez chyba wcześniej, jest to oficjalne. 

Pan Poseł - to zaproszenie było na otwarcie. 

Taryfa wpłynęła do nas, to Pan Dyrektor też już wszystko opowiadał. 

Opolski Klub Husarz - radny Roman Kopij -  odczytał pismo dotyczące użyczenia pomieszczenia 

na strzelnicę sportową.  

Jeżeli Pan Wójt by chciał parę słów w tej sprawie, to bardzo prosimy. 

Wójt Gminy: Proszę Państwa takie samo pismo do mnie wpłynęło, tutaj imienne, funkcyjnie. Ono 

wpłynęło 25 lipca. Przyjemność taka niewątpliwą, spotkałem się z Panem podczas tego pożaru 1  
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sierpnia tutaj na ulicy. Powiedziałem, że temat jest aktualny, bo jest znany nam już poprzez tutaj 

nieobecnego Pana radnego. W tej chwili już nie mówi się o budowie  strzelnicy dużej, tylko takiego 

mniejszego pomieszczenia. Powiedziałem, że to jest temat jakiś, gdzieś. Proszę Państwa 

pomieszczenie 15 na 15 to tak pierwsze co mi przyszło na myśl, to stodoła   w Skarbiszowicach. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik: to pomieszczenie jest mniejsze niż Sala widowiskowa a sala 

widowiskowa ma 11 m. na 9.  

Radna Justyna Paszkowska: oni chcą to wynająć i płacić za to, czy oni chcą aby im to po prostu 

zrobić., podarować. 

Głośna dyskusja.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska: ciekawe skąd tego budżetu napełnimy, wszyscy za darmo, 

dać. 

Radny Michał Luty: a mamy takie pomieszczenie?. 

Radny Krzysztof Mróz: my musimy je znaleźć, bo to takie zadanie nam ustawiono. 

Radny Roman Kopij: jeżeli by Klub Husarz powiedział , że jest takie pomieszczenie na terenie 

Tułowic, jeżeli by sami znaleźli takie pomieszczenie, to może łatwiej byłoby się zastanawiać. 

Wójt Gminy: jest to pomieszczenie po tej tutaj tak zwanej Tułowiczance, tam nie ma na szerokość 

tyle, bo tam nawet na długość. 

Radny Roman Kopij: jedynie ta hala w Porcelicie. 

Radna Justyna Paszkowska: tam miała być siłownia. 

Wójt Gminy: to jest tu, tam Pani Dyrektor wie, ze to jest jakaś realizacja, natomiast  z takiego 

pomieszczenia proszę Państwa. 

Radny Roman Kopij: mam nadzieję, że Pan Wójt zasugeruje dla Pana prezesa tego Klubu, żeby 

ewentualnie się poświecił i takie pomieszczenie może wyszukał, albo też wskazał gdzie, co. 

Wójt Gminy: wskazać do adaptacji czy do czegokolwiek. Jestem już po pierwszych rozmowach, 

takich, że gdzieś to jest tam. 

Głośna dyskusja. 

Radny Roman Kopij : tu przeczytam, nasz kolega Leszek Kałwa napisał pismo do nas – dotyczy 

włączenia do porządku obrad Komisji wspólnej, wniosek dotyczy koszenia traw na terenie sołectw 

naszej gminy. 

Rozumiem, że Leszek mówisz o wszystkich sołectwach. 

Radny Roman Kopij – czyta pismo –„ Proponuję zwiększyć środki pieniężne w przyszłorocznym 

budżecie na utrzymanie czystości w naszej Gminie, żeby prace  koszenia traw na terenie całej 

Gminy wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej. W całych Tułowicach ani sołtys ani radni nie 

organizują koszenia, wszystkie prace związane z koszeniem wykonuje Zakład Komunalny na 

polecenie Dyrektora i Wójta. Natomiast w sołectwach utrzymanie czystości jest obowiązkiem 

Sołtysa i  Rady Sołeckiej. Problem w sołectwach polega na tym, że mimo posiadania sprzętu do 

koszenia oraz środków finansowych, brakuje ludzi do wykonywania tych prac  w czynie 

społecznym. Każdy chce mieć jakąś zapłatę za pracę  a z pieniędzy sołeckich trzeba się rozliczyć 

fakturą. Chciałbym aby cała nasza Gmina korzystała z usług ZGKiM oraz sprzętu jakim dysponuje. 

Niejednokrotnie ludzie maja pretensje do radnych, ze prace nie są wykonywane w odpowiednim 

czasie  na terenie sołectw. Proszę Pana Przewodniczącego oraz wszystkich radnych o poparcie 

mojego wniosku.” 

Radny Roman Kopij: ja tylko tak ku woli wyjaśnienia, bo wszyscy widzimy, że się w Tułowicach 

kosi w ramach ZGKiM ale to chyba taka inna procedura, to nie jest to jak gdyby rola pewnych 

rzeczy, która dotyczy sołectwa. Jest to problem, bo pewnie  taki problem jest w każdej gminie, 

raczej w każdym sołectwie. 

Radny Krzysztof Mróz: ja tu w 100 procentach popieram ten wniosek. Pani Skarbnik mówi, że, co z 

tymi kosiarkami. Kosiarki zakupiliśmy  z funduszu sołeckiego i one są wykorzystywane  do  
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naszych parków, do naszych skwerków. Natomiast pobocza dróg gminnych, na których są chaszcze 

i duże zakrzaczenie, nie jesteśmy w stanie wykosić tym sprzętem, który posiadamy.  

Proszę nam wierzyć, my nie chcemy dużo, dwa razy w sezonie, w zupełności nam to wystarczy. 

I dziękuje, że Pan poruszył, ja to chciałem już też poruszać. 

Radny Roman Kopij: ja myślę, że to Leszek miałeś tą samą intencję, nie jakieś ogólne place. 

Radny Lesław Kałwa : tereny, które są własnością Gminy, np. obrzeża boiska, bo boisko kosi Klub 

sportowy, ale te obrzeża boiska. Chodzi mi o to, bo mimo, ze sołtys ma fundusz, to musi się 

rozliczyć, nikt nie chce za darmo tego wykonywać, a sołtys będzie kombinował jakieś lewe faktury, 

później będą nie wiadomo po co jakieś niepotrzebne podejrzenia. Chodzi o to, żeby rozwiązać w 

ten sposób… 

Radny Roman Kopij: jest to taka procedura, że Pan Dyrektor może kosić oczywiście, tylko my 

musimy mu stworzyć finanse na ta działalność, czyli ten wniosek jakby do przyszłego budżetu. 

Przyszły budżet to będzie tragiczny. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska:  przecież mamy tez te osoby na pracach interwencyjnych, są 

osoby, które mogą pracować, macie Państwo sprzęt, przeznaczyć trochę więcej na paliwo, 

ewentualnie trochę w budżecie też zaplanujemy i będzie to wykoszone. Ja nie wiem, przecież w 

każdej wiosce jest jakaś osoba przydzielona do porządków, no to co się wreszcie dzieje. 

Radny Krzysztof Mróz: no i one pracują, no i te osoby.. 

Skarbnik Gminy: no i przy czym pracują, przy boisku, przy tych rzeczach, które powinny być . W 

Skarbiszowicach jest to pięknie prowadzone i pilnują i boiska. 

Radny Roman Kopij: i nie wykosi tych poboczy?. 

Radny Krzysztof Mróz: no, nie wykosi poboczy kosiarką , która posiadamy. 

Radny Roman Kopij: nie, ja mówię kosa spalinową.  

Sołtys Marianna Mierzwiak:  ale tam są też drzewa takie małe, które rosną. 

Radny Krzysztof Mróz: są krzaki, których nie da rady zrobić.  

Radny Roman Kopij: a Jacek chyba tez takiego sprzętu nie ma. 

Pan Jacek Sulikowski, tak i  nie,  natomiast podobny problem mieliśmy tutaj z terem PKP, terenem 

gminnym i też nie mamy sprzętu, który tam te drzewa przetnie, albo to robimy ręcznie albo kogoś 

najmujemy. Tak, że tam akurat  były dość spore drzewa, natomiast takie jakieś krzaki teoretycznie 

jesteśmy, tylko proszę zauważyć, że obecnie jeżeli chodzi o ilość osób mogących to wykonywać, to 

ja i tam musiałbym mieć kogoś przynajmniej na umowę zlecenie dodatkowego, bo aktualnymi 

siłami tego nie jestem w stanie zrobić. I tak jedną osobę, na ten czas koszenia my mamy na umowę 

zlecenie  i to praktycznie co roku ta sytuacja się powtarza , dlatego, że same Tułowice plus te 

odłogi, co tam nas dotyczą, że tak powiem, jako zakładu, to jest to sporo. Można zrobić w ten 

sposób, że kosić dwa razy w roku ale potem mamy trawę trzymetrową a to się nie opłaca. 

Radny Krzysztof Mróz: mam jedno pytanie, czy z funduszu sołeckiego Tułowic, miasta Tułowice 

prawie, że są wydatkowane środki na koszenie tej trawy?. Dlaczego my mamy z tego rezygnować, 

gdzie mamy naprawdę, inne te. 

Skarbnik Gminy: ale spokojnie,  bez emocji, Tułowice nie kupiły żądnego sprzętu. 

Wójt Gminy: Sołectwo Tułowice przez kilka lat , tutaj Pan Sołtys jest gwarantem, na przykład 

bardzo dużo kamienia do lasu było, była melioracja rowów, w tej chwili wsparli straż oprócz tych 

zabaw, przeznaczone są pieniążki – 5 tysięcy z funduszu sołeckiego, 5 tysięcy w tym roku 

przeznaczyła na drzewa, zakrzewienie i to będzie realizowane. Proszę Państwa to jest temat, który 

dotyczy doraźnie to tutaj w tym momencie Zakład musiałby mieć co najmniej jedna osobę 

dodatkowo. To jest temat do dyskusji. 

Radny Roman Kopij: ja zakładam, że są takie osoby, które pracują na terenie. 

Pan Jacek Sulikowski: tak ale z tymi osobami to jeszcze weźcie Państwo jedną rzecz pod uwagę, no 

nie każdy ma kwalifikacje do tego.. 

 Głośna dyskusja. 
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Radny Krzysztof Kiraga: to nie jest tak, bo tak jak Dyrektor powiedział, osoby, które maja 

wykonywać te prace, one muszą mieć uprawnienia. Jeżeli osoba, to musi być na etacie, czyli po 

prostu tak, musi mieć odpowiedni ubiór, strój, to są koszty, ale z drugiej strony, tak jak mówię, my 

dzięki Bogu jesteśmy cała wioska wzdłuż drogi powiatowej, mało mamy tych odnóg, jest moja 

droga i jest jeszcze tam pod lasem i może trochę na folwarku ale  z drugiej strony, tak jak Szydłów, 

gdzie jest rozciągnięty, są Goszczowice, gdzie mają wiele bocznych dróżek, weźmy Ligotę tak 

samo mają te ronda, te inne, to jest problem. Bo w Tułowicach, ja dziękuję Panu Wójtowi, bo 

mieliśmy problem jak jechałem drogą ze Skarbiszowic na Tułowice, na tym rozjeździe na Małe 

Tułowice. Przede mną dwa samochody by się strzasły, bo Powiat, dzięki Bogu teraz wykosił, to jest 

drugi raz w roku, i prosiłem Wójta, bo mówię dwa samochody przede mną by się strzasły, bo tam 

były takie chaszcze, takie krzewy, nawet jadąc drogą powiatową, te chaszcze wychodzą już na 

drogę.  Samochód, który jedzie osobowy, on nie pojedzie poboczem, bo on sobie podrapie lakier. 

Kwestią jest jedno , trzeba znaleźć środki na koszenie na sołectwach, nie mówię, bo oni z tych 

małych elementów, skwerów i tak dalej, tak jak my mamy utrzymane to w Skarbiszowicach, ale 

dróg, poboczy, dróg miękkich. Jakaś duża dobra kosa, odpowiednia osoba, sprzęt i temat 

zamknięty. Jeżeli ona by przeleciała trzy razy czy cztery razy w skali roku, to te drzewa nie zdążą 

odrosnąć.  

Radny Roman Kopij: jest to na Komisje Budżetową, kwestia jest tylko sprzętu. 

Radny Roman Kopij: czy tam Państwo mieliście jakieś uwagi, przekazaliście do Sekretarza 

odnośnie  tego listu radnych o prawa miejskie, bo jeżeli tam były uwagi  to prosiłbym o przekazanie 

do Pana Sekretarza. Uwagi, to można dla niego czy drogą mailową  czy w inny jakiś sposób, jeżeli 

tam coś Państwo będziecie mieli do tego litu, to można te uwagi swoje zgłosić.  O taryfie już 

mówiłem. Zaproszenia mamy, Pan Wójt i Pan Przewodniczący będą uczestniczyli w Dożynkach 

Powiatowych i Wojewódzkich. Zaproszenia przyszły, tak, że będziemy reprezentować  nasza 

Gminę na tych działaniach. 

Komisja Statutowa teraz jakby coś na ten temat zabrać głos. 

Radny Jan Bojkowski : to znaczy ja krótko tylko powiem, Komisja Statutowa już działa od dawna, 

bo gdzieś od 2015 r. i zbliża się termin, który mamy do końca października. Różnie to bywało, 

zmienił się skład Komisji, był Przewodniczącym Pan Jacek ale wiadomo, nie mógł być radnym to i 

nie mógł być przewodniczącym Komisji. W każdym razie spotkaliśmy się kilka razy. Ostatni raz na 

początku sierpnia, czytaliśmy „toczka w toczkę, zdanie w zdanie” , mieliśmy aktualny Statut i 

chodziło o to, co nam przeszkadza. Te wszystkie obiegi korespondencji, zapytania i tak dalej, jak to 

ująć, żeby usprawnić pracę i żeby nie było takich niepotrzebnych długich dyskusji. Miedzy innymi 

tam propozycja jest taka, żeby takie wnioski jak Pan Suchodolski składa, to nie, że prze 

posiedzeniem rzucić je na ręce Przewodniczącego i rób co chcesz z tym, tylko samemu ładnie 

odczytać, a najlepiej jeśli jeszcze ktoś się wgłębi w temat i żebyśmy my tez już trochę więcej 

wiedzieli, to trzeba napisać, ze jak chce się  jakieś stypendia   czy tam inne rzeczy, to można zadać 

sobie chociaż trochę trudu i policzyć, ile ludzi, ile to nas będzie kosztować, a tak, ktoś musi robić to 

za wnioskodawcę.  Jak ktoś składa wniosek, to już taki bardziej konkretny, ile trzeba na to środków, 

nieraz wyjdą jakieś sprawy inne jeszcze, nie, że coś się nie da zrobić  tylko bo prostu przepisy na to 

nie pozwalają. W każdym bądź razie po ostatnim posiedzeniu Pani Justyna zredagowała już te 

nasze propozycje, w obecnej chwili zostało to przekazane i dla Wójta i dla pani Teresy. Pani Teresa 

z tego co wiem przekazała to Radcom Prawnym, którzy temu nadadzą ostateczny kształt i sprawdzą 

czy jest to zgodne wszystko z przepisami. W każdym razie chcielibyśmy, czekamy jak Radcowie 

nam to zrobią , to chcielibyśmy we wrześniu na Komisji Wspólnej już to przedstawić., te wszystkie 

zmiany. 

Radny Roman Kopij: muszę powiedzieć, że dostaliśmy już projekt , w większości jest tu na 

czerwono, tak, że poprawki są. Pani Justyna widzę, nauczycielka z zawodu, pojechała czerwonym. 

 

- 29 - 



No i właśnie jest, te interpelacje o których Pan Jan Mówił, są fajnie opisane. Zabrania się 

zakłócania porządku obrad sesji, tez na czerwono. 

Radny Roman Kopij: tu jeszcze chodzi o jeden wniosek, aktualny i świeży wniosek. Pan Roman 

Suchodolski, dotyczy remontu dróg polnych. Wniosek o wprowadzenie na obrady Rady możliwości 

zgłoszenia na sporządzenie projektu do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – remontu drogi 

polnej Aleja Dębowa. Długość drogi to około 1,5 km., jest dojazdem do 25 działek polnych, stan 

drogi jest fatalny, co można potwierdzić wizja lokalna na tej drodze. 

Pani już nam tłumaczyła, że raczej, jeżeli ten projekt nam się uda zrealizować w tych 

Goszczowicach, no bo taki  projekt przygotowują. Myślę, że nie możemy teraz w trakcie rzucać 

nowych rzeczy, bo jeśli ten projekt Goszczowicki przejdzie, to raczej w tym roku, jeżeli będzie 

możliwość  no to może, ale to jest przyszłość. Odkładamy do pamięci na jakąś tam Komisję.  

Ad.24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

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

pytania. 

Była interpelacja Pana Sukiennika, dotyczyła różnych spraw  na ul. Świerczewskiego 7, willa w 

Parku nr 5, 5a i 5b. To Pan Dyrektor Komunalki się zobowiązywał, zorganizować  do 10 września 

takie spotkanie z podmiotami, będziemy rozmawiać o różnych tematach. Będziemy rozmawiać o 

gazie, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na drodze do Pszoku, będziemy mówić o garażach, 

będziemy mówić o śmietnikach, o oświetleniu,  to będą różne te tematy do poruszania. Data i gdzie 

to będzie robione to jeszcze nie wiemy ale o wszystkim poinformuję na bieżąco  

Były różne pytania właśnie od Pani Pasierbek, tam cały czas chodziło o ten staw, ale już 

rozmawialiśmy, Pan Romek tez rozmawiał. 

Pytanie od Pana radnego Krzysztofa Kiragi , to cały czas chodziło o przystanek, ta sprawa jest już 

zamknięta, trawnik już jest zamówiony, ludzie tam będą pomagać, Urząd zapłaci za sprzęt, to 

wszystko jest w trakcie załatwiania. 

Ad.25. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik: Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, z wielkim smutkiem 

przyjmuję wiadomości, które Pan Wójt nam tutaj przekazuje ustnie, że wtedy się spotkał w 

Niemodlinie z Panią burmistrz, w innym terminie znowuż się spotkał, no bo zabiega o tą alejkę, 

żeby nam było bezpieczniej zarówno i mieszkańcom Niemodlina jak też Tułowic. Niepokojącym 

jest fakt, że ginie dużo osób, w krótkim czasie już zginęło trzy osoby. Jak tak dokładnie policzyć, to 

chyba około 10 w krótkim okresie czasu. Tak dalej być nie może, ja rozumiem Pana Wójta, że nie 

możemy inwestować w obcy teren i tak dalej ale ja uważam, ze można się jakoś dogadać. To, co 

nam Pan Wójt przekazuje, to są słowa Pani Burmistrz, z całym szacunkiem dla tej Pani ale być 

może Rada jest innego zdania. Może Rada Miasta i Gminy w Niemodlinie jest innego zdania, 

dlatego też stawiam wniosek ustny, wniosek formalny ażeby zaprosić tutaj Panią Burmistrz z Radą 

Gminy i te sprawy omówić, bo nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie ginęli. Ostatnio zginął 

młody człowiek, 31- letni, teraz zginął kolejny, tak być nie może, ludzie o tym mówią i są 

niezadowoleni. Mówią w ten sposób Panie Wójcie, bo Pan Wójt mnie na tyle zna, bo już razem 

pracowaliśmy w poprzednich kadencjach, że jak to jest, że nie można się dogadać z Niemodlinem. 

Ja uważam, że można a wiec spróbujmy, jak to nie odniesie efektu no to wtedy może program dla 

reportera u Pani Elżbiety Jaworowicz lub inne działania, no coś musimy robić, ale będziemy mieli 

wtedy podstawę, bo protokół będzie z tej Sesji, żeby dalej działać, w ten czy inny sposób, 

oczywiście w granicach prawa. W związku z tym ja bym prosił o przegłosowanie tego wniosku, ja 

myślę że, bo jeszcze chciałem dodać, ja rozmawiałem z rodziną w której zginął człowiek, no 

przykra ta rozmowa była, dlatego tez myślę, że poprzecie mój wniosek i prosiłbym o 

przegłosowanie tego wniosku żeby zaprosić tutaj właśnie Panią Burmistrz i Radę z Niemodlina i – 

omówić tę sprawę, tego bezpieczeństwa, tej ścieżki. Jak wiemy tutaj, Pan Wójt też wspomniał, że  
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sprawa obwodnicy, no znów się oddala w czasie a tutaj ta ścieżka, to nie chodzi o to, żeby ja tam 

wybrukować, żeby tam ja wyasfaltować, chodzi o to, żeby było trochę tłucznia, trochę drobnego 

kamyczka, żeby bezpiecznie rowerem przejechać. Ludzie się boją, z mojego bloku jedna Pani jeździ  

rano do pracy do Niemodlina, z banku Pani jeździ tutaj, z Niemodlina do nas. Też by prosiła, też by 

rowerem jechała 

Wójt Gminy: Pani z banku była u mnie i sama obiecała, że pójdzie do Pani Burmistrz , po tej 

informacji, która tutaj pod tablicą, ona dojeżdża  tutaj z pracownikami, że pójdzie do Pani 

Burmistrz. Pierwsze spotkanie, które było pół roku temu  w obecności zastępcy tutaj, ja byłem z 

pracownikiem Urzędu, no to było takie, właściwie deklaracja, że to nasi pracownicy jeżdżą. Po tym 

spotkaniu przyszło pismo podpisane przez radnych powiatowych tutaj z naszego terenu, z 

Niemodlina i Pani nasza radna, że wniosek był o ścieżkę Lipno – Tułowice Małe, co  się 

uśmiechnąłem i powiedziałem, proszę Państwa my cały czas mówimy o ścieżce pieszo rowerowej 

do Niemodlina. 

Radny Krzysztof Kiraga: Proszę Państwa z tego co pamiętam, to jest od 16 czy 17 lat, moja 

pierwsza kadencja, mieliśmy wspólne spotkanie z radnymi z Niemodlina, było jeszcze za św. 

Pamięci Pana burmistrza Chalimoniuka, była rozmowa, już ten etap był cały czas na topie. Pan 

Kosterkiewicz nawet był uprzejmy w pewnym momencie dać swój pas gruntu, tam gdzie są te 

topole, żeby na ty terenie była wybudowana ta ścieżka. Później drugi kolejny Pan Burmistrz, to 

samo, spaliło to na panewkach. Powiem szczerze, sam miałem na swoim własnym przykładzie, 

niewiele brakowało a tez bym osobę potracił. Wracałem wieczorem, był nieoświetlony i przed 

Małymi Tułowicami niewiele brakowało, uratowały mnie tylko odblaski na pedałach. I dlatego cały 

czas, odkąd  byłem radnym, zawsze był ten temat  na pierwszym etapie, i wiem, że jak podchodzą 

radni. Byłem kiedyś na Sesji na radzie Gminy w Niemodlinie, oni mają inne problemy, ich to nie 

interesuje. Wierzcie mi szczerze, był Przewodniczącym Oleksa jeszcze wtedy, rozmawialiśmy, 

próbowaliśmy, zero, zero jakiegokolwiek zainteresowania. Ja nie mówię, żeby nie głosować, żeby 

tam nie próbować z nimi ale wierzcie mi szczerze, to jest walenie grochem o ścianę.  

Radny Michał Luty: ja mam tylko takie pytanie, czy wiadomo jak oni to tłumaczą, dlaczego oni  nie 

chcą partycypować. 

Wójt Gminy: to tak jak tutaj Pan Krzysztof, bo pierwsze spotkanie, to  wydźwięk był taki, mówi, 

no Panie Wójcie ale jak ja stanę na Radzie, to było w obecności pracownika  Urzędu i Zastępcy. 

Jeśli zgłoszę taki wniosek, to mi powiedzą, a u nas nie ma kanalizacji, u nas nie ma tego, ma inne 

troszkę problemy. 

 Radny Józef Sukiennik: w uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi, największą wartością jest 

zdrowie i życie człowieka, to wartość chroniona, dlatego są duże sankcje, za to jak ktoś naraża, czy 

spowoduje utratę zdrowia czy życia. Pan Radca Prawny chyba nie zaprzecza, i tutaj nie można mieć 

tłumaczenia, że ja mam takie czy inne sprawy ważniejsze, najważniejsze jest zdrowie i życie 

ludzkie. 

Wójt Gminy: Proszę Państwa  jeszcze dopowiem do tego projektu z Niemodlinem, bo tam liderem 

wiodącym jest Powiat i tu o to chodzi, problem z wywłaszczania, czyli zdobycia tego pasa na tą 

ścieżkę pieszo rowerową. Powiat ma inne możliwości niż my, dlatego myśmy się dołączyli do tego 

projektu z innymi gminami. Ja namawiałem Gminę Niemodlin, Gmina Niemodlin nawet do tego 

programu nie przystąpiła. Mamy praktycznie gotowy projekt tej ścieżki. 

Radny Roman Kopij: ja miałbym inny wniosek, może taki wniosek, że  my w to musimy włączyć 

kilka organizacji, to nie jest tak, że  my tu zaprosimy Panią Burmistrz i ona coś tam zadeklaruje a 

nawet nie wiem czy przyjedzie. Ja proponuje tak, że słusznie Pan tutaj zauważył, ze temat trzeba w 

jakiś sposób rozwiązać, nie ma nawet dwóch zdań, chociaż krokami zmierzyć mniej więcej jaki to 

koszt by był, żeby mieć wizję ile to kosztuje, milion, czy ile. Ja to już pomijam, bo to są szczegóły, 

ale spotkać się, powiedzmy Pan Wójt, tu my z panem Przewodniczącym, Pani nasza radna  
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Powiatowa, zaprosimy Dyrekcje Dróg Powiatowych, poprosimy … wojewódzkich, zaprosimy 

Panią Burmistrz i tutaj może być nasza Pani od tych grantów, w jakimś takim gronie, naprawdę 

technicznym, żeby się spotkać, omówić w ogóle jakąś wizję, czy to jest sens na takie zapraszanie 

tutaj, bo to nie wiele ono da. Jeżeli będzie jakaś deklaracja, bo tak wiadomo my musimy wtedy 

wiedzieć ile mamy pieniędzy, ile Niemodlin, czy będzie chciał wydać czy nie, czy droga 

wojewódzka będzie chciała taki projekt z nami  realizować. Wtedy będzie sens spotkać się w jakimś 

szerszym gronie i jakieś apele wypisać, ale musimy najpierw w takim gronie takie spotkanie 

najpierw zrobić, żeby od tego zacząć, bo  to na takim spektrum szerokim naprawdę niczego nie 

załatwimy, jeżeli tam drogi wojewódzkie nie wyrażą jakiejkolwiek woli, żeby z nami 

współpracować, to nic z tego nie będzie.  

Radny Józef Sukiennik: czyli rozumiem, że mój wniosek upada, 

Radny Roman Kopij: nie, ale żeby ten skład tego zebrania tutaj odnośnie tego Pańskiego wniosku 

zawęzić do pewnej grupy osób. Zaprosić województwo, powiatowych radnych i dopiero będziemy 

Państwu przekazywali jakie są nadzieje, żeby tą ścieżkę  ruszyć. 

Pani Helena Wojtasik: ja może bym zaproponowała, żeby obie Rady się spotkały. Cały czas się 

mówi, ze Rada musi podjąć decyzje, a gdyby obie Rady się spotkały… głośna dyskusja.  

Radny Roman Kopij: jak będzie wola pani Burmistrz, to wtedy jest sens aby rady się spotkały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Józefa Sukiennika, w 

powiększonym składzie. Zapytał,  kto jest za wnioskiem Pana  radnego Sukiennika. 

Wszyscy radni głosowali za wnioskiem radnego Józefa Sukiennika (  14 głosów za, 0 

wstrzymujących się, 0 przeciwnych). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że takie spotkanie będzie organizowane, zostanie 

podany termin. 

Rany Krzysztof Mróz: ja chciałbym nawiązać do podjętej niedawno przez nas uchwały, tutaj, w 

sprawie zawarcia porozumienia odnośnie Aglomeracji w chwili wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń, Panie Wójcie ja powiem tak, jak to dawniej się mówiło, Sołectwo Szydłów zobowiązuje 

się do dbania o te plandeki i te worki, które będą  ułożone na piętrze w naszej nowej świetlicy. 

Wójt Gminy: dziękuję tutaj za deklarację, Szanowni Państwo ja jeszcze jedno zdanie dopowiem do 

tej kwestii poprzedniej  tutaj, tej drogi. Proszę Państwa, to w środę w Urzędzie Marszałkowskim  

usłyszałem, ze jednak obwodnica Niemodlina będzie robiona, jest przeprojektowywana, trasa 

biegnie ta sama, myślę, że Państwo macie wiedzę, tu gdzieś, ktoś widział, cała rozjazdówka będzie 

na granicy Gminy Tułowice, tutaj ten ślimak cały będzie zrobiony, nie bez kozery tutaj wchodzę, 

chociażby ta inwestycja, która będzie doprojektowywana w tej chwili, ten odcinek, skrzyżowanie 

Tułowice małe do Tułowic, te 1,5 kilometra, to jest inwestycja proszę Państwa za około milion 

pięćset , milion siedemset  złotych, nie z naszych środków, tylko z Zarządu Dróg. W międzyczasie 

powiem Państwu, że nie patrząc na te rzeczy i tutaj tez poparcia ze strony Niemodlina oczekuję,  od 

Pani Burmistrz. Wysłałem pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie 

realizowała to przedsięwzięcie, bo usłyszałem u Marszałka w środę, że autostrada jest 

przeprojektowywana ale w zwężonym temacie, nie dwa pasy, tylko jeden pas, oszczędnościowo. To 

co powiedział, Pan Roman powiedział ( obwodnica, przepraszam , jeden pas) Pan Roman 

powiedział, że tutaj Pan Wicepremier na spotkaniu, przyjechał i sam stwierdził, że pół godziny się 

spóźnił, bo lepiej jakby obwodnica  wychodziła tutaj na wysokości Ochódz, prawda. 

Kolejne, proszę Państwa blady strach padł przynajmniej na zebraniu samorządowców, chociażby, 

że ta obwodnica Niemodlina może znów gdzieś na zasadzie słów piosenki „pojawia się i znika’. 

Pismo wyszło do Generalnej Dyrekcji, żeby, proszę Państwa jak ta obwodnica będzie na wysokości 

tablicy Gmina Tułowice, za zakrętem, to siłą rzeczy, rozpędu,  oni  ten zjazd do skrzyżowania do 

Małych Tułowic dociągną. Tutaj też wskazałem i to pismo wyszło do Pani Burmistrz jako by też 

poparciem z jej strony jako samorządu. Bo tutaj proszę Państwa musimy razem grać do jednej  
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bramki, bo zarówno ta obwodnica też nam coś da, a ona bliżej wychodzi proszę Państwa, bo 

rozjazd będzie na wysokości , jeśli się nic nie zmieni, tablicy Gmina Tułowice. Jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo, Panie Józefie ja się tu obiema rękami deklaratywnie podpisuję, robiłem co mogę, 

zaawizujemy to spotkanie w terminie, zaprosimy tutaj, możemy równie dobrze spotkać się tam, ja 

tam jeździłem dwukrotnie, myślę, że tu Pani Helena tez cos podpowie ze swojej strony. Po tym 

spotkaniu autentycznie przyszło pismo, że  drogę tutaj, chodnik żeby zrobić tą ścieżkę pieszo – 

rowerową  ale z lipna do Tułowic Małych, nie o tym żeśmy rozmawiali, nie o tym mówimy, nie o 

tym tutaj Pan Przewodniczący powiedział „ wałkuje się od iluś lat”. 

Radny Roman Kopij: to może dobry kierunek, bo by Lipno się przyłączyło do Małych Tułowic. 

Wójt : a to już żeśmy przerabiali. 

Radny Roman Kopij: a jak ścieżkę by mieli, to by przyszli do nas. 

Pani Helena Wojtasik: no oni chcą, cały czas chcą. 

Radny Roman Kopij: to trzeba im zrobić referendum jak nie umieją sami. 

Radna Justyna Paszkowska: ja mam cztery pytania, pierwsze pytanie – na jakim etapie jest 

projekt rozbudowy Przedszkola, czy w ogóle, bo cos tam słyszałam, że Komisja Społeczna się 

będzie spotykała z Panem Wójtem, czas był przeznaczony do końca roku, mamy już wrzesień. 

Tylko mam pytanie co z tym projektem, czy w ogóle będzie to robione. 

Wójt Gminy: ja mogę Pani odpowiedzieć, ale żeśmy rozmawiali troszeczkę na ten temat. 

Proszę Państwa myślę, że  od kilku miesięcy były  zawirowania  znów na Ministerstwie Edukacji, 

czy będą Gimnazja czy nie. Chyba ta klamka zapadła, szósta klasa w tej chwili, która idzie, między 

innymi tam mój syn jest i tutaj Pana Ziarki, który jest tutaj mieszkańcem, oni już będą tą szkołę 

powszechną edukować. Proszę Państwa wiąże się to z tym, dzisiaj była wypowiedź przedstawiciela 

Związków tutaj, Nauczycielstwa, Oddział Opolski Pana z Komorna pod Kędzierzynem. Proszę 

Państwa, jest rewolucja, 15, 16 lat funkcjonowania, można dywagować czy były dobre gimnazja 

czy nie, wszystko jest wywracane, między innymi tu. Proszę Państwa osiem klas, ja myślę tu Pani 

Dyrektor też ma wiedzę dosyć bogatą w tę kwestię,. Proszę Państwa jest świadomość, że będzie 

mniej tych klas, ten oddział , który w tej chwili, ten oddział dla tych sześciolatków przedszkolnych, 

dla sześciolatków jest w większym mieście ale za chwilę okaże się, że parę, kilka sal może być, 

Pani Dyrektor, pustych, wolnych. My w tej chwili proszę Państwa, na dzisiaj, to mogę powiedzieć, 

nie wycofamy się z tego, żeby w przyszłym roku te dzieci, prawdopodobnie druga klasa tam będzie 

dorobiona, aby te dzieci sześcioletnie wyszły. To co Pani Dyrektor tu powiedziała, ja pół roku 

wcześniej takie miałem dane odnośnie symulacji, ale tu jak Pani Dyrektor z Przedszkola 

podkreśliła, że to są dane statystyk urodzin, te dzieci kilkanaście nie ma, one są , migrują, ale trzeba 

popatrzeć na to, ze po danych statystycznych na 30 czerwca u nas mieszkańców jest praktycznie 

tyle samo, co rok temu, co dwa lata temu. To jest  rzędu wahanie kilka  w tą, kilka w tamtą.  Nam ta  

depopulacja  migracji nie grozi proszę Państwa, bo odległość, blisko z Opola, bliskość Aglomeracji, 

proszę Państwa, to że my mamy ten szynobusik a po tym remoncie jeszcze będzie szybciej. Ja 

powtarzam po raz enty dwadzieścia osiem minut z Opola, szynobus jedzie na Opole Główne. Ja 

tutaj deklaratywnie podpisałem się w przerwie, że w piątek z Panią przewodniczącą Komisji 

Społecznej spotkam się na terenie szkoły, przejdziemy po tym skrzydle, bo powtarzam, decyzja 

zapadła, osiem klas będzie i zrobi się pusta. To czy nauczyciele będą mieli pracę, czy nie no to już 

jest inna rzecz, natomiast tutaj pieniążki na projekt są, przejdziemy się i proszę Państwa we 

wrześniu padnie decyzja taka naprawdę proszę Państwa przemyślana dosyć dobrze. Bo to jest 

kolejna inwestycja, która wejdzie w oparciu, tutaj kolejne inwestycje czekają, proszę Państwa, tak 

samo tu się uśmiecha Dyrektor Zakładu Komunalki, że prosiłem, żeby pierwszy jakby etap projektu 

tych włości na stacji tez robi, ale to mówię, jesienią będziemy wybierać. Zaprosiłem Panią w piątek 

na spotkanie, na godzinę 14 , o trzynastej mam spotkanie w Gminie, później w Caritasie z 

Dyrektorem Caritasu Opolskiego Dreszlerem, będzie tam Pan Przewodniczący, Pan 
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Wiceprzewodniczący też chyba Pan zaprosi . To jest pokłosiem tego, co Pani Dyrektor  TOK-u 

mówiła, bo  w zapisie umowy pomiędzy Caritasem, było, ze to Caritas miał ponosić te nakłady 

aczkolwiek w tej chwili przekazał już tam 5 tysięcy złotych, widzą, ze  myśmy dali te pieniążki na 

te kabiny, które są nowe, jest tam, tak mówiąc w cudzysłowiu intymniej dla tych podopiecznych. 

Tak, ze we wrześniu decyzja zapadnie, środki są zarezerwowane. Czy to Panią satysfakcjonuje?. 

Radna Justyna Paszkowska: nie, ja rozumiem, że pieniądze są zarezerwowane, ja  wiem, że ja z 

panem rozmawiałam na przerwie ale  tutaj chciałabym aby to oficjalnie było powiedziane, projekt 

wstrzymany, natomiast oczywiście  pamiętamy o tym, że Przedszkole wymaga remontu, boi 

projekt, projektem i tutaj ja mam nadzieję, że to wszyscy mamy dalej na uwadze. Znaczy, tak, ja 

mam nadzieję, że Pan Wójt tutaj, chciałam żeby to było oficjalnie powiedziane, że Pan Wójt nie 

planuje przenieść całego Przedszkola do szkoły 

Wójt Gminy: proszę Państwa, ten remont, który został przeprowadzony przez tutaj Panią Dyrektor, 

myśmy w ubiegłym roku wpierw 30 później dokładaliśmy do szkoły proszę Państwa 20 tysięcy, 

naprawdę w Przedszkolu tych 50 tysięcy nie widać, bo większość to były rury i kanalizacja, nie 

widać. Powiem szczerze, wydane 30 tysięcy złotych w Caritasie, to ja widzę, proszę Państwa, są 

nowe podłogi, są odświeżone ściany, kable pokryte, poprzestawiane kabiny, w ogóle wszystko 

przerobione, tam widać a mniejsze środki, w Przedszkolu nie widać. Myśmy rozmawiali, bo proszę 

Państwa w Przedszkolu jak w holu stoimy proszę Państwa, tu na parterze, to pani Dyrektor, chyba, 

ze się cos zmieniło w przeciągu tygodnia, cztery pary drzwi ale każde jest, nie ma dwóch 

jednakowych drzwi, historyczne. Ja podpisuję się pod tym proszę Państwa, do szkoły dołożyliśmy 

w tej  chwili tyle, że musimy też zająć się Przedszkolem.  

Radny Roman Kopij: kiedyś jak moje dziecko było w Przedszkolu, już tam nie byłem dawno, nie 

pamiętam jak to teraz wygląda, ale osobiście szlifowałem i malowałem parkiety, na holu, w sali.  

Radna  Justyna Paszkowska: czyli ja mam rozumieć Panie Przewodniczący, że rodzice powinni się 

zająć ta sprawą, tak. Ale ja myślę, że te remonty, które są wymagane w przedszkolu, bo pamiętajmy 

o tym, że remont może dużo więcej pochłonąć  pieniędzy a to nie będzie widoczne, bo można 

pomalować, zrobić podłogi i tak dalej ale a w środku się będzie sypać. Mam nadzieje, ze w 

październiku wracamy do tematy i nie zapominamy o tym, bo pieniądze te, co były na projekt, będą 

zabukowane. 

Dyrektor Przedszkola: ja również mam taka nadzieje. 

Radna Justyna Paszkowska: drugie pytanie mam, co z budowa Centrum aktywności  sportowej, 

która w  wieloletniej prognozie  finansowana jest z Gminy Tułowice, tam jest przeznaczone w tym 

roku 95 tysięcy złotych, bo może mi umknęło, czy te pieniądze , czy one zostają.  

Skarbnik Gminy: są i będziemy realizować.  

Radna Justyna Paszkowska: będziemy realizować w tym roku? Ja przypominam, że były 

zaplanowane na te uliczki i tak dalej i czy ja mam rozumieć, że to jest już nieaktualne. 

Wójt Gminy: proszę Państwa , ja powiem jak sprawa wygląda, czekałem, byłem przekonany, że po 

zmianie Dyrekcji w Agencji pewne rzeczy wykopią, ale niestety tam mam znajomego, który był 

kierownikiem a już nie jest kierownikiem w Agencji, z dnia na dzień mu podziękowano, nie ma 

reakcji na tę naszą odpowiedź, która poszła odnośnie tego, ze broniliśmy się, że musimy te 

pieniążki zapłacić. Bo to dotyczy również włości, które mamy w miejscowości Szydłów. Ja 

pozwoliłem sobie coś zrobić, tutaj któregoś dnia pokazałem dla Dyrektora Zakładu Komunalnego. 

Proszę Państwa, na tych terenach, myślę, że część Państwa wie, można zrobić coś innego, można 

zrobić plac zabaw, Pan Dyrektor powiedział, że jemu się to podoba, Proszę Państwa, to jest mała 

kartka A4, zmieści się plac zabaw proszę Państwa , a można tam wydzielić piętnaście działek dla 

młodych ludzi pod budownictwo, z boku wydzielić plac zabaw. Wiąże to się ze zmianą studium, 

jakiś czas, w tej chwili można  w tych narożnych działkach, ale proszę Państwa ja bym chciał 

młodych ludzi zachęcić też, żeby tutaj się budować. Nie posiadamy żadnych terenów, ten teren jest  
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idealny, nawet jak trzeba by było zapłacić te pieniążki, im zwrócić jakieś tam pieniążki, wycena 

działki, nawet ja sprzedać poniżej tej wyceny, bo działki w Tułowicach wiemy ile kosztują przy 

samych torach, to są ceny zaporowe i chyba tam jest problem. Znaczy, to jest jakaś myśl, proszę nie 

traktować tego, że to proszę Państwa, to jest jakiś pomysł. Za te działki kupione, to można tam całą 

infrastrukturę zrobić łącznie z tym placem zabaw. To jest proszę Państwa jakiś pomysł.  

Radny Roman Kopij: bo u nas tereny budowlane się kończą 

Radna Justyna Paszkowska: jeszcze pytanie ostatnie, co z tym terenem za Ośrodkiem Zdrowia. 

Wójt Gminy: spotkałem się z Panem Dyrektorem ZOZ-u Panem Murawskim, jest dalej 

zainteresowany, był u mnie trzy tygodnie temu, poprosiłem Pana Ratusznego, żeby wszczął tą 

procedurę. Niefortunnie wówczas było, że sprzedawano te mieszkania razem z gruntami, częścią. 

W tej chwili każdy ma udział w tym gruncie i Pan Dyrektor ZOZ-u  jest dalej zainteresowany 

kupnem, posadowieniem, prosił też, żeby wcześniej  ogłosić konkurs, nie w grudniu, bo do końca 

roku Państwo powiecie, że kończy się umowa na ZOZ. On deklaratywnie  chciałby, żeby ten 

konkurs Gmina ogłosiła wcześniej, bo  jeśli by nie wygrał,  ktoś przyjdzie z zewnątrz, to też ma 

czas na jakieś tam swoje sprawy aby uregulować. Myśmy też mieli przekonanie, że tu jedna firma 

do przetargu na śmieci wystąpi, a nagle się druga zjawiła, nikt nie ma żadnej pewności. Wcześniej 

będzie ogłoszony konkurs na nowego, jeśli deklaracja trzy tygodnie temu, niecałe została 

podtrzymana. Pan jeśli wygrałby kolejny przetarg na jakąś tam czasową dzierżawę tego budynku, 

może podpisać się, że to nie ma nic wspólnego , bo on zostaje tutaj bo świadczy praktyki, natomiast 

ten budynek budowany, to jest w ramach programu rządowego ddom, czyli Dom dziennej opieki 

medycznej  dla osób starszych, schorowanych, dotyczy to tych osób, które wychodzą ze szpitala, 

rodzina nie jest w stanie takiej opieki dziennej świadczyć. Nie ma to nic wspólnego, on powiedział, 

że nawet może to w oparciu jakiegoś aktu notarialnego spisać, że on tym będzie świadczył coś 

innego ale na tamtym budynku przyszłym, tą deklarację podtrzymał.  

Tym bardzie, że Pan Wiceprzewodniczący powiedział, że Pan Wójt  będzie tą sprawę dalej 

kontynuował. Pan się nie wycofał z tej deklaracji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zanim zamknie obrady, to poda kilka informacji. 

Stwierdził, że tutaj nie chciałby zapomnieć nikogo ale najpierw chciałby podziękować za 

organizowanie Dożynek w Tułowicach małych. Chciałby podziękować dla Wójta, Pani Dyrektor z 

TOK-u. Zakładowi Komunalnemu, Pani Sołtys z Tułowic Małych, Radzie Soleckiej Tułowic 

Małych i pozostałym Sołectwom, wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniu imprezy. 

Poinformował, że 3 mają Dożynki w Czechach Bela pod Pradziadem, jest delegacja z Tułowic, 

jedzie również pan Wiceprzewodniczący. 

Poinformował, że 4 będzie na Dożynkach Wojewódzkich a Pan Wójt będzie  na Dożynkach 

Powiatowych, bo są w tym samym terminie. 

26 września o godz. 16 będzie posiedzenie Komisji Wspólnej  w Urzędzie Gminy a 30 września 

będzie Sesja wyjazdowa w Skarbiszowicach. 

6 października będzie burza mózgów jeśli chodzi o budżet 2017, prosi już aby każdy przygotował 

swoje pomysły. 

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk podziękowała Panu Wójtowi za wsparcie w tych 

Dożynkach, za to co zostało zrealizowane dzięki Panu Wójtowi , przystanek, lampy, Panu 

Dyrektorowi za tą elewacje na budynku gospodarczym,  naszemu Panu radnemu – 

Przewodniczącemu za sponsorowanie materiałów na dekoracje oraz za sponsorowanie koszulek z 

nadrukami, Panu Kopijowi za porządek, za malowanie tych naszych bloków,  a Państwu radnym 

dziękuję za akceptacje tych przedsięwzięć. Oczywiście przystanek mamy jeszcze piękny. Pani 

Dyrektor dziękuje za cenne wskazówki, porady, za pomoc. Dziękuje wszystkim, nie chciałabym 

nikogo pominąć więc dziękuje wszystkim. 

 

 

- 3 5 – 



Ad.26. Zakończenie obrad. 

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

Sesji Rady Gminy. 
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