Protokół Nr XXVI
posiedzenia Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 września 2016 r.
B -000441 – 1,06,25
Posiedzenie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Skarbiszowicach i trwało od godz.1600 do
godz.1720. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych
( nieobecna była radna Małgorzata Pasierbek – nieobecność usprawiedliwiona) a radny Krzysztof
Mróz spóźnił się na posiedzenie Rady.
Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność.
Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy Pana Andrzeja Wesołowskiego wraz z małżonką,
radnych Rady Gminy Tułowice ( w związku z tym, że jest to Sesja wyjazdowa, Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił radnych), Sekretarza Gminy Pana Wiesława Księskiego, 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 23 września. . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji
punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice
na obszarze Gminy Tułowice, ze względu na skomplikowaną tematykę i potrzebę uzyskania
dodatkowych wyjaśnień zgodnie z wolą przedstawicieli części mieszkańców i przedsiębiorców
zlokalizowanych w ciągu projektowanej linii na tym odcinku.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie zgłoszonego wniosku . Zapytał kto z
radnych jest za przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 7. Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze
Gminy Tułowic . 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, nie było głosów przeciwnych ani
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Radny Jan Bojkowski zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji
Rady Gminy, chodzi o doraźną Komisję Rady Gminy do spraw opracowania Statutu Gminy, chodzi
tu o przedłużenie terminu opracowania Statutu z uwagi na potrzebę opracowania nowego statutu a
nie tylko zmian jak to było wcześniej zakładane.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie zgłoszonego wniosku . Zapytał kto z
radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy
13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących
się. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad z uwzględnionymi zmianami :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016r.
4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia
2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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Gminy,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Tułowice”
10. Podsumowanie dożynek 2016 r. w Tułowicach Małych, dożynek powiatowych w
Komprachcicach i dożynek wojewódzkich w Ujeździe
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy między Sesjami.
13. Odpowiedzi na listy, interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej,
14.Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji,
15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 13 radnych, brak było głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2016r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych zgodnie
ze Statutem.
Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady Gminy
głosowało 13 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia
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 22 sierpnia 2016r. głosowało 13 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 ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr XXVI/129/16.
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 ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr XXV/130/16.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji
Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt uchwały.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin
zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr XXV/131/16.
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przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin
zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr XXV/132/16.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Tułowice”
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin
zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr XXV/133/16.
Ad.10. Podsumowanie dożynek 2016 r. w Tułowicach Małych, dożynek powiatowych w
Komprachcicach i dożynek wojewódzkich w Ujeździe
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin w imieniu Rady Gminy podziękował za
Dożynki 2016 r. , nie tylko za te, które się odbywały w Tułowicach Małych ale również za Dożynki
Powiatowe i Dożynki Wojewódzkie. Podziękował panu Wójtowi, Sołtysom, Radom Sołeckim a
szczególnie Pani Sołtys Tułowic Małych Halinie Krawczyk, Pani Dyrektor i pracownikom TOK
oraz wszystkim, którzy pracowali przy organizacji Dożynek.
Podziękował też dla Tułowic Małych, Szydłowa, Skarbiszowic i Goszczowic za wyróżnienie i
ogólnie dla wszystkich sołectw, ogólnie to był sukces dla wszystkich.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że dołącza się do tych
podziękowań a szczególnie dla Pani Sołtys Tułowic Małych za udekorowanie bloków.
Poinformował, że zdjęcia z Dożynek można zobaczyć na stronie Gminy. Zaznaczył, że na Sesji nie
ma Pani Dyrektor TOK, która jak gdyby bezpośrednio była odpowiedzialna za organizację tej
imprezy. Następnie odczytał przekazane przez Panią Dyrektor rozliczenie kosztów poniesionych na
organizację Gminno – Parafialnych Dożynek w Tułowicach Małych w dniu 28 sierpnia 2016 r. oraz
rozliczenie kosztów poniesionych z tytułu wyjazdów delegacji na organizowane dożynki na
Opolszczyźnie oraz do Czech, które stanowią załącznik do protokołu.
Radny Roman Kopij na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że impreza była udana a
frekwencja dosyć wysoka jak na taką małą miejscowość.
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk jeszcze raz podziękowała Panu Wójtowi, za to, że
cały czas namawiał ich, było to skuteczne, bo impreza doszła do skutku. Myśli, że nie muszą się
wstydzić, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania ale oczywiście też dzięki pomocy innych.
Złożyła podziękowania radnemu z Tułowic Małych Panu Fredericiwi Coppin, który przekazał im
materiały do dekoracji, zafundował t schirty dla sołectwa no i na każdy telefon odpowiadał chętnie.
Pan Zastępca Przewodniczącego też jako Prezes Spółdzielni przyczynił się do wyglądu
miejscowości, Sołtysi tez odpowiedzieli na jej prośbę, nie zostawili jej samej w razie potrzeby, też
jest im wdzięczna. Myśli , że nie mogą się powstydzić niczego, że wszystko wyszło tak jak trzeba i
tym wszystkim, którym powinna podziękować, to chciała jeszcze raz podziękować.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w tym roku Dożynki Powiatowe zbiegły
się z Dożynkami Wojewódzkimi. Podzielili się z Panem Przewodniczącym, który pojechał na
Dożynki Wojewódzkie a ze względu na to, że akurat w Komprachcicach jest znajomy Wójta
jeszcze z czasów prywatnych, to Wójt uczestniczył w Dożynkach Powiatowych. Organizatorem
było Sołectwo Polska Nowa Wieś. Zaznaczył, że ktoś, kto tam był to widział to, wystrój , to jest
troszkę inna miejscowość, tam wszyscy wyszli, wszyscy się bawili, wszyscy pokazali to co mają
najładniejsze, tak samo jak nasze miejscowości, tylko, ze wiadomo, że Dożynki Powiatowe to jest
już inna ranga. Przedstawiciele naszej Gminy tak jak w ubiegłym roku, tutaj jest Pani obecna, która
powiedziała, że Wójt przyniósł im szczęście, bo Sołectwo Szydłów w tym roku było trzecie w

-4kategorii tych koron, bo korony muszą być wykonane misternie, musza być cztery zboża, tak jak
stanowi regulamin. W tym roku w Powiecie trzecie miejsce zdobyło Sołectwo Szydłów. Wójt
poinformował też że, Zespół Szumiący Bór bardzo dobrze zaprezentował się na Dożynkach
Powiatowych , były nawet bisy. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że mamy czym się
pochwalić.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej pan Krzysztof Kiraga przekazał kilka uwag z pobytu na
Dożynkach Wojewódzkich. Poinformował, że pewne uwagi były przekazane na zebraniu jak
ustalano fundusz sołecki. Zaznaczył, że były pewne niejasności. Koron było prawie 37 na
Dożynkach Wojewódzkich a wiec wybór był przeróżny. Konkurencja była naprawdę bardzo duża,
co do oceny mieli różne wątpliwości. Zaznaczył, że nie chcieliby aby jak kiedyś którekolwiek z
sołectw będzie jechało na Dożynki, to żeby nie wyglądali jak „ubodzy, biedni” tak jak oni
wyglądali, bo nie mieli strojów. Oni jako reprezentanci Gminy Tułowice nie mieli własnych
strojów. W tym momencie mają w funduszu sołeckim zarezerwowane środki na zakup dla Pań
jakichś ładnych dekoracji, bo nie było praktycznie innych koron tylko Panie, które szły w
korowodach , one były wszystkie ładnie ubrane oprócz naszej Gminy. Podziękował Panu
Przewodniczącemu, który ich wspomógł bo brakło im jednego Pana i niestety 1,5 kilometra musiał
nieść z nimi koronę. Zaznaczył, że było też niedociągnięciem chyba ze strony organizacyjnej, bo
im zabroniono używać wózków do jazdy z koroną, to było 1,5 km niesienia, gdzie 33 korony
jechały a tylko trzy korony były niesione, to było coś nie tak. Im wyraźnie zaznaczono, że nie mogą
wieźć a wszyscy wieźli, mieli piękne wózki, ustrojone oprócz ich, gdzie musieli po prostu ją nieść.
To były takie małe niejasności ale impreza była naprawdę ładna, sam Ujazd jako miejscowość to
jest miasto, był ładnie przygotowany, były owacje od publiczności, która zbiegała się na całej trasie
przejścia korowodu. Ogólnie było naprawdę bardzo ładnie, miłe wspomnienia, tylko te małe
niedociągnięcia, nie z ich winy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zaznaczył, że na Dożynkach Gminnych
byli zaproszeni goście z Beli pod Pradziadem, my też reprezentowaliśmy nasze Tułowice na
imprezie w Beli, tam Pani Dyrektor TOK jak gdyby reprezentatywnie była ubrana w strój typowo
śląski więc ten akcent tej polskości został zaznaczony tym strojem ludowym.
Tam Czesi przykładają uwagę do tych rzeczy, do zespołów takich właśnie ludowych, mają swoje
piękne stroje ludowe, bawią się tam naprawdę dobrze . Naszą zasługą czyli przyjezdnych gości było
to, że na nasze potrzeby otworzono kościół, bo w tej miejscowości są dwa kościoły i generalnie
ten w którym odbywała się msza, to praktycznie jest nieczynny. Wie to od księdza z którym
rozmawiał, ksiądz pochodzi z Cieszyna i biegle mówi po polsku. Pan Roman Kopij stwierdził, że
wiele rzeczy można od Czechów zapożyczyć, bo wszyscy bawią się tam bardzo ładnie, na jednym
poziomie, nie ma tam sceny tylko zespoły chodzą miedzy ludźmi i razem się bawią i tańczą.
Atmosfera jest tam taka rodzinna, miła a jak na taką małą miejscowość to frekwencja była
niesamowita. Zaznaczył, że warto to partnerstwo z Czechami podtrzymywać, tym bardziej, ze
razem z ta Gmina jest pisany wspólny program dotyczący wykorzystanie środków unijnych.
Uważa, że to partnerstwo może kiedyś zaowocuje.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederyk Coppin w imieniu Pana Wójta i Rady Gminy
podziękował Pani Sołtys Skarbiszowic i Pani Helenie Gala oraz Panu Radnemu Krzysztofowi
Kiraga za przygotowanie oprawy Sesji, Sołtysowi Goszczowic i Pani Sołtys Szydłowa za
najpiękniejsze korowody oraz pozostałym Sołtysom za zaangażowanie w organizacji Dożynek.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij podziękował Panu Przewodniczącemu
Rady Gminy.
Ad.11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że ma informację dla Pani Sołtys
Skarbiszowic o powiadomienie mieszkańca z folwarku, który na zebraniu wiejskim prosił o
postawienie tablicy informacyjnej. Tablica jest gotowa i w najbliższym czasie będzie zamontowana.
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Tułowicach znaleziono granat i kilka sztuk amunicji, wezwana została jednostka z Brzegu, która
przeszukała i zabezpieczyła teren.
Pan Wójt stwierdził, że w międzyczasie odbyło się kilka Dożynek , w Gminie, w Czechach też była
nasza delegacja.
Wójt poinformował, że spotkał się z przedstawicielami Sołectwa Goszczowice. Spotkanie odbyło
się w Remizie, tematem spotkania były sprawy stawu, wejścia jednostki do systemu ratownictwa.
26 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskiej Straży Pożarnej i Gmina
Tułowice odnośnie wejścia do Systemu. Wynikiem tego może być włączenie jednostki do Systemu
Ratownictwa. Wójt zaznaczył, że jesteśmy jedyną gminą w województwie i jedną z niewielu w
kraju która nie ma jednostki OSP należącej do Systemu Ratownictwa. Przypomniał, że OSP
Goszczowice była kiedyś w Systemie i musiała być wyprowadzona z tego Systemu. Stwierdził, że
kilkuletnia praca zaowocowała, i myśli, ma taka nadzieję że w granicach 2 lat zostanie
zreaktywowana druga jednostka w Tułowicach, którą też powinniśmy wprowadzić do Systemu.
Wójt poinformował, że uczestniczył w szkoleniu OC, w ubiegłym roku nie miał takiej możliwości,
bo były kontrole i musiał być na miejscu.
19 września Pan Wójt spotkał się po raz drugi w Nadleśniczym Panem Bojkowskim w sprawie
oświetlenia drogi do baraków, sprawa ciągnie się już od kilku lat. Chęci są zarówno z jednej jak i z
drugiej strony tylko problemy są natury własnościowo gruntowej, uzasadnienie tego, że
nadleśnictwu ta droga jest potrzebna. Myśli, ze szybciej można by w Tułowicach Małych podjąć
temat doświetlenia odcinka drogi, bo tam odbywa się wywózka z lasu a to trzeba połączyć właśnie
z ta gospodarką leśną. Nie umniejszając tego, że jest tam posadowiona leśniczówka, są mieszkańcy
osiedla. Wójt stwierdził, że jego skromnym zdaniem może coś z tego wyjść.
Wójt poinformował, że na zaproszenie 21 września w Urzędzie zebrali się wszyscy przedsiębiorcy
posadowieni na tak zwanym „starym Porcelicie” , był tez na spotkaniu Pan Przewodniczący Rady
Gminy. Zaprosili na spotkanie także projektantów, bo przed wakacjami Rada Gminy przeznaczyła
w budżecie 20 tys. zł. na projekt, ale żeby zrobić ten projekt tam trzeba zrobić inwentaryzację.
Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu zadeklarowali się, że pozwolą projektantom wejść na ich
tereny aby zinwentaryzować to, co znajduje się poniżej gruntu.
Wójt poinformował też, że jako przedstawiciel Gminy był na spotkaniu samorządowców gdzie
doszło do porozumienia i jak się nic nie zmieni to nasza Gmina będzie mogła z Lokalnej Grupy
Rybackiej otrzymać środki w kwocie 300 tys. zł. na zagospodarowanie na naszym terenie. Pod
uwagę jest brane zagospodarowanie stawu w Tułowicach Małych, tu trzeba spotkać się z Polskim
Związkiem Wędkarskim. Brane jest także pod uwagę przynajmniej w minimalnym zakresie
zagospodarowanie trzech stawów tj. w Goszczowicach, w Ligocie i w Skarbiszowicach. Są
pieniądze, na dzisiaj są to pieniądze wirtualne, zostały zapisane w tym okresie programowania do
2020 r. , jest to światełko, że ta infrastruktura nad stawami, nad jeziorami tez nabierze troszkę
kolorytu.
Wójt poinformował, że tak jak rozmawiano na posiedzeniu Komisji udało się zaaranżować
spotkanie w Niemodlinie na 10 października 2016 r.
Zaznaczył, że zapraszał Panią Burmistrz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy do Tułowic
ale spotkanie będzie w Niemodlinie. Zaproponował aby na spotkanie pojechał Wójt, Pan Sekretarz,
Pan Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy i jeszcze jedna lub dwie
osoby z Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Spotkanie będzie dotyczyło dwóch
tematów: ścieżki pieszo – rowerowej i budowy obwodnicy. Przypomniał, że tak jak już mówił
wcześniej, zwrócił się z pismem do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad o
uwzględnienie przy biegu obwodnicy tej ścieżki pieszo – rowerowej. W tej kwestii jada 10 na
spotkanie do Urzędu Miasta i Gminy w Niemodlinie.
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i spraw różnych. Zaznaczył, że to mieszkańcy sołectwa decydują o tym na co te pieniądze chcą
przeznaczyć. Podkreślił, że nowy klomb w Tułowicach jest właśnie sfinansowany ze środków
Sołectwa Tułowice. Podziękował, że na przyszły rok Sołectwo Tułowice też dokłada , tak samo jak
w innych miejscowościach Sołtysi dbają o te swoje małe wspólnoty, wiedzą gdzie co jak
zorganizować. W Tułowicach Małych i w Szydłowie Sołectwa dokładają środki do oświetlenia.
Te tematy takie dofinansowywane przez Sołectwa będą miały niejako priorytety przy realizacji.
Przed dwoma tygodniami odbyły się dni sportu , w czwartek był dzień sportu w Szkole
Podstawowej a w piątek w Gimnazjum. Były zaproszone dzieci z czeskiej Beli pod Pradziadem.
Szkołę w tym czasie odwiedził także olimpijczyk z Olimpiady w Moskwie, przedsiębiorca, Pan
Janusz Trzepizur, który poprowadził zajęcia z uczniami, pokazywał jak w prosty sposób można
każde dziecko zachęcić do sportu, każde dziecko znalazło tam cos dla siebie. Nauczyciele
wychowania fizycznego także mogli w tego pokazu coś wynieść, zobaczyli jak można
poprowadzić lekcje praktycznie angażując wszystkie dzieci.
Wójt poinformował, że do ZGKiM została zakupiona nowa przyczepa, dokupiony został także
nowy sprzęt do obsługi dróg w czasie zimy.
Wójt poinformował także, że mamy duże możliwości realizacji w przyszłym roku budowy drogi do
Tułowic, tak samo
utworzenie przystanku kolejowego w Goszczowicach jest Studium
Wykonalności, myśli, że dla mieszkańców Goszczowic przystanek ten ułatwi poruszanie się, dojazd
do szkół czy zakładów pracy.
Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy między Sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy pan Frederic Copin przypomniał, że w poniedziałek 26 września br.
Pan Roman Kopij przedstawił sprawozdanie z działalności do 23 września br.
Poinformował, że w tym tygodniu Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego przygotowywali
dzisiejsze posiedzenie Sesji.
Ad.13. Odpowiedzi na listy, interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji
Wspólnej,
Przewodniczący Rady Gminy pan Frederic Copin poinformował, że 23 września dostarczył dla
wszystkich rejestr listów, aktualna kopia jest w segregatorze w Biurze Rady Gminy.
26 września na wspólnym posiedzeniu Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący również
przedstawili odpowiedzi, które otrzymali do 23 września br. Od wtorku Przewodniczący Rady nie
otrzymał żadnych innych odpowiedzi.
Ad.14.Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji,
Przewodniczący Rady Gminy pan Frederic Copin poinformował, że 23 września dostarczył dla
wszystkich zaktualizowany rejestr listów, aktualna kopia jest w segregatorze w Biurze Rady
Gminy.
26 września na wspólnym posiedzeniu Wiceprzewodniczący Rady Gminy również przedstawił te
listy, które wpłynęły do 23 września br. a od wtorku wpłynęło kilka listów.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w tym okresie wpłynęły następujące listy:
- w sprawie linii elektroenergetycznej, te pisma radni już omawiali na posiedzeniu Komisji,
- pismo od Komisji Statutowej o przesuniecie terminu zakończenia prac nad Statutem, ta sprawa też
była omawiana na posiedzeniu Komisji,
- wniosek od Pani radnej Małgorzaty Pasierbek i trzy wnioski od radnego Pana Józefa Sukiennika.
Pan Roman Kopij stwierdził, że to są wnioski dotyczące spraw inwestycyjnych a 6 października
będzie posiedzenie Komisji na temat projektu budżetu na 2017 r. i myśli, ze te wnioski wtedy
odczyta i trafią one pod obrady Rady Gminy.
- odczytał pismo Pani Elżbiety Gali dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z
świetlic wiejskich i wiat przez harcerzy na zbiórki harcerskie.
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- odczytał pismo Pani Agnieszki Hubacz dotyczące prośby o dofinansowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 sprawowanej przez opiekunów dziennych zatrudnionych przez firmę Elephant.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Kopij stwierdził, że sprawa dla radnych jest znana, jest to
firma, która zajmuje się opieka nad dziećmi do lat 3, jest to prywatna inicjatywa ale oczywiście
takie wsparcie tez może być stosowane przez gminę. Ten temat był rozważany, radni są
zorientowani, że taka firma jest i stara się o dofinansowanie, jest to do przemyślenia na przyszłość.
Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Michał Luty złożył podziękowania na ręce Sołtysa Tułowic Pana Andrzeja Reszkę dla
mieszkańców Tułowic za hojne wspieranie działalności OSP Tułowice. Poinformował, że ze
środków funduszu sołeckiego, które w tym roku OSP otrzymała wsparcie finansowe, za otrzymane
środki zostały zakupione mundury koszarowe dla kobiet oraz torba medyczna, która lepiej aby się
nie przydała ale czasem może być bardzo potrzebna.
Na rok 2017z funduszu sołeckiego przydzielono dla OSP Tułowice 4 tysiące złotych na zakup
mundurów galowych dla strażaków, aby biorąc udział w różnych uroczystościach mogli się godnie
reprezentować.
Radny Jan Bojkowski poruszył sprawę przejazdów kolejowych, zapytał Pana Wójta czy jest cos
nowego w tej sprawie, miało być spotkanie z przedstawicielami kolei, czy doszło ono do skutku.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział, że zebranie się odbyło ale mimo zaproszeń
frekwencja była bardzo słaba, poza pracownikiem Urzędu, Panem Sekretarzem, dwoma strażakami
zawodowymi przyszło dwóch mieszkańców – jeden z Tułowic - rolnik i jeden z Szydłowa.
Zaznaczył, ze zdawało mu się, ze będzie więcej osób zainteresowanych, szczególnie rolników,
niestety spotkali się, tylko porozmawiali. To pismo – odpowiedź na otrzymaną umowę , Wójt
stwierdził, że sam nie wie co to jest, czy można to nazwać umową, bo w umowie to są dwie strony
umowy, są prawa i obowiązki, natomiast zapis na 10 stronach tej umowy, my nie mamy żadnych
praw tylko obowiązki, jest wypisanych 20 punktów co my mamy robić, a jeśli tego nie będziemy
realizować, to są kary od trzech do pięciu tysięcy złotych.
Na okoliczność tego spotkania została sporządzona notatka służbowa, żadna decyzja na spotkaniu
nie zapadła. Osoba, która przyjechała na spotkanie z ramienia PKP nie była przygotowana do
spotkania. Padła jednak informacja, że nad każdym przejazdem można się pochylić indywidualnie.
Będzie w tej sprawie kolejne spotkanie o którym wszyscy zostaną poinformowani.
Wójt zaznaczył, ze nie zgadzają się z tymi zapisami po za tym, że oni za darmo przeszkolą osobę
będzie jakby obeznana z tym, stwierdził, że to mu pachnie jakimś etatem kolejnego urzędnika w
Urzędzie. Martwią go te klucze, kto by miał szczególnie tutaj w Skarbiszowicach, jak się
przekracza, a już płacenie czynszu plus kaucje, która ma wnieść , nie wie za co. Wójt stwierdził, że
chętnie radnym ten projekt 10 stron przekaże. Czytając ten projekt trzy tygodnie temu w PLK na
spotkaniu w sprawie rewitalizacji linii, były tam inne osoby, bo wiadomo, że PKP i PLK to każdy
odpowiada za cos innego, za koszenie, za tory, za tabór, za budynki itd. Na tym spotkaniu
przeczytali te trzy punkty takie najbardziej nas nurtujące, to tez się ludzie uśmiechali. Wójt
poinformował, że nie podpisali tej umowy bo chcą dalej rozmawiać z przedstawicielami PLK, ale
chcą rozmawiać z osobami decyzyjnymi, które są w stanie coś rzeczowo w tej sprawie powiedzieć.
Radny Krzysztof Kiraga podziękował Panu Wójtowi i Panu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej za ekspresowe tempo przy pomocy rozbiórki tego przystanku.
Wójtowi podziękował za dotrzymanie słowa czyli likwidację tego zabytkowego przystanku w
Skarbiszowicach, nowy przystanek już nie będzie straszył dzieci i będzie widoczny z daleka a
Dyrektorowi ZGKiM za ekspresowe położenie kostki.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 6
października 2016 r. , o spotkaniu w Ceramice w dniu 24 października o godz. 15 00 i o wspólnym
posiedzeniu Komisji po spotkaniu o godz. 1600, oraz o Sesji w dniu 27 października.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI
Sesji Rady Gminy.
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