
 Protokół Nr XXVII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 października 2016 r.  

 

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu gminy Tułowice i trwało od godz.1600 do 

godz.1840. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych  

( nieobecny był radny Krzysztof Kiraga – 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 , Sekretarza Gminy , Panią Skarbnik Gminy, kierowników Urzędu,  kierowników 

jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego i sołtysów .  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

na Sesję 19 października . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Radna Justyna Paszkowska zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Sesji punktu 14. Podjęcie 

uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce  oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie 

Gminy Tułowice. 

Wyjaśniła, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni dyskutowali na temat  projektu uchwały i 

ustalili, że w tej chwili nie ma takich podmiotów, które by się kwalifikowały do otrzymania takiej 

dotacji w związku z tym, uznano, że należy wstrzymać się z podjęciem takiej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przegłosowanie zgłoszonego wniosku . Zapytał kto z 

radnych jest za przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 14. 

Podjęcie uchwały w  sprawie wysokości i zasad ustalania  oraz rozliczania dotacji  celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów  na 

terenie Gminy Tułowice. 

14 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 uwzględnioną zmianą: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 września 2016 r. 

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

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

7. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tułowice. 

10. 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” 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – 

etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 

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

przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów 

przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do wykonania 

inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”. 

14. Informacja o  wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. 

15. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2017 r.  

16. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

17. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

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

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

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

21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 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 XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2016r.  

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

Statutem.  

Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy 

głosowało 14 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 września 

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 26 września 2016r., głosowało 13 radnych a jeden radny 

wstrzymał się od głosu.. Protokół  został przyjęty.  

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 6 października 

2016 r.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych zgodnie ze 

statutem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 6 października 2016r., głosowało 13 radnych a jeden 

radny wstrzymał się od głosu.. Protokół został przyjęty.  

 

Ad. 6. 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 XXVII/134/16. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że radni na temat podjęcia tej uchwały rozmawiali  na 

posiedzeniu Komisji. Stawki podatków zostały na poziomie 2016 r.  



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 XXVII/135/16. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka - Bień poinformowała, że program 

nie jest nowym dokumentem, jest to dokument uzupełniony i dostosowany do obowiązujących 

przepisów. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie jest realizowany w Gminie Tułowice od 2011 r. Program kierowany jest do ogółu 

społeczeństwa w tym ofiar zagrożonych przemocą w rodzinie a także do wszystkich instytucji, 

które realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Monitoring realizuje się 

poprzez sprawozdawczość i Zespół Interdyscyplinarny przekaże jak co roku do 31 marca Radzie 

Gminy protokół z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zwróciła się z prośbą o przyjęcie tego Programu, który jest załącznikiem do przedłożonej uchwały. 

Zaznaczyła, ze Program był poddany konsultacjom społecznym w okresie od 4 do 17 października 

br., nikt z mieszkańców nie zgłosił żadnych uwag. 

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 XXVII/136/16. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pani Aleksandra Żalik na wspólnym posiedzeniu 

Komisji przedstawiła i omówiła przedłożony plan.  

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 XXVII/137/16. 

 

Ad.10. 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” 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pan Sekretarz na wspólnym posiedzeniu Komisji 

wyjaśnił potrzebę podjęcia takiej uchwały i dlaczego taka sytuacja wynikła. 

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 XXVII/138/16. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej  

w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin 

Brzeski” 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji także 

rozmawiano na ten temat. 

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 XXVII/139/16. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na 

przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów 

przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji rozmawiano też 

na ten temat. 

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 XXVII/140/16. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do 

wykonania  inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”. 

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 XXVII/141/16. 

 

Ad. 14. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r.   

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że informacja o wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

została szczegółowo omówiona przez Wójta i Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała uchwałę Nr 299/2016  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z 22 września 2016 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2016 r.  Opinia jest pozytywna. 

Wójt Gminy dodał, że w niektórych sprawozdaniach jak widać, na niektórych zadaniach 

inwestycyjnych było małe zaangażowanie np. inwestycja dot. budowy remizy, ta inwestycja weszła 

dopiero teraz jesienią i dopiero teraz środki są wydatkowane.  

 

Ad.15. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2017 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wyniki ankiety  

wypełnianej na posiedzeniu Komisji zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji w 

dniu 24 października 2016 r. , następnie odczytał pismo skierowane do Pana Wójta dotyczące 

informacji o odbytym wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 6 października 2016 r. na temat 

budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy jeszcze raz  omówił wyniki ankiety i przedstawił wnioski 

do budżetu Gminy na rok 2017 i lata następne zawarte w załączniku do odczytanego pisma.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze mogą rozmawiać na różne tematy, spierać się, 

dyskutować merytorycznie ale cieszy się, że radni poparli przedstawioną przez Niego na 

posiedzeniu Komisji wizję budżetu. Poinformował tez, ze otrzymali już częściowa informacje 

dotycząca subwencji i dotacji dla Gminy na następny rok i uważa, że nie jest źle.  Stwierdził, że 

zadania które radni uznali jako priorytetowe będą się starać w ramach  budżetu na przyszły rok 

uruchomić, natomiast nie jest powiedziane, że w ramach wolnych środków nie będzie można 

zrealizować jeszcze innych  zgłoszonych zadań, które w tej propozycji się nie znalazły. Zaznaczył, 

że aby zrealizować wszystkie zgłoszone wnioski  to budżet musiałby być o około 1,5 raza większy. 

Poruszył także sprawę inwestycji – świetlica wiejska w Szydłowie, zaznaczył, że tłumaczył Panu 

radnemu Krzysztofowi Mróz, że to nie inwestycja wypada tylko patrząc na procedury, 

uruchomienia i faktyczny start programu jeśli chodzi o projekt świetlicy i środków, to będzie 



przyszły rok. Wójt poinformował, że PKP jest co najmniej o pół roku opóźnione, Urząd 

Marszałkowski ma pewne zadania typu drogi i kolej, ma pieniążki, pół roku już jest wszystko za 

późno, czemu to jest wstrzymywane, opóźniane, bo tak to trzeba powiedzieć. Natomiast sama  

infrastruktura, trasa, wystarczy wyjść na tory koło Szydłowa , Skarbiszowic , te podkłady jak 

wyglądają, to każdy wie.  

Następnie Wójt przedstawił informację z dworca w Tarnowie Opolskim, gdzie bliźniaczy dworzec 

został wyremontowany jakimiś niewielkimi środkami, umyto cegły, w środku zamontowano ścianki 

z karton – gipsu. Wójt zaznaczył, ze po przerwie pokaże także plany obwodnicy Niemodlina, 

stwierdził, że wypowiedź Pana Marszałka z przed dwóch dni może znów zaniepokoić włodarzy 

zaprzyjaźnionej Gminy, że zadanie znów spadło. Bardziej realny w tej chwili jest pomysł zjazdu z 

autostrady na wysokości Prószkowa. Jeśli to zadanie wejdzie jako priorytet, to trzeba mieć 

świadomość, że Niemodlin będzie znów przesunięty w czasie. Na stronie Niemodlina pokazuje się 

filmik, który przedstawia jak wygląda tam natężenie ruchu, jest to zasadne i od wielu lat jest to tak 

szachowane.  

Wójt jeszcze raz podziękował radnym za poparcie jego propozycji do budżetu, stwierdził, że wie, 

że nie wszyscy są zadowoleni ale wie, że wspólnie mogą osiągnąć więcej. 

Radny Roman Suchodolski zaznaczył, że jeśli projektant, który będzie robił projekt przedszkola 

powie, że tam nie ma miejsca żeby wszystko mieściło się w jednym budynku to trzeba budować, 

żeby Przedszkole mieściło się w jednym miejscu, żeby był jeden Dyrektor, żeby było wszystko 

wspólne a nie , żeby cześć przedszkola było w szkole  a część w Przedszkolu. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy stwierdził, że mówił, że po wizji lokalnej projektant musi 

określić, czy jest szansa zaspokojenia potrzeb i wygospodarowania jakiegoś łącznika, małej 

dobudowy, czegokolwiek, czy szatni czy czegoś innego, są jakieś  pomysły, czy to zaspokoi 

potrzeby, jeżeli nie, to czeka nas budowa dwóch oddziałów co najmniej. Taka jest perspektywa, bo 

w tym roku to już za wiele się nie zrobi. 

 

Ad.16. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przedstawił informację o złożonych  oświadczeniach 

majątkowych złożonych Wójtowi Gminy. 

Poinformował, że, w wyniku analizy oświadczeń majątkowych złożonych  za 2015 rok stwierdził, 

że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy złożyły wskazane 

oświadczenia (wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. ) w terminie i w 

komplecie. 

Oświadczenia majątkowe złożyli także: 

- Pan Tadeusz Cwynar  w dniu rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę , 

- Pan Jacek Sulikowski w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. 

Oświadczenia  zostały złożone wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. 

,w terminie i w komplecie. 

W wyniku przeprowadzonej analizy merytorycznej złożonych oświadczeń nie stwierdził naruszeń 

przepisów prawa a analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopii 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie dała podstaw do wszczęcia postępowań. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że Pan Przewodniczący 

Rady Gminy dokonał obligatoryjnego obowiązku, czyli sprawdził wszystkie oświadczenia. Takie 

pismo skierował do wszystkich radnych. 9 czerwca poinformował o kontroli oświadczeń. Później 

oświadczenie złożył  Pan Michał Luty, także była o tym mowa. 

Urząd Skarbowy na dzień dzisiejszy dostarczył trzy informacje o pozostałych radnych nie ma 

informacji z Urzędu Skarbowego  ale jeżeli obligatoryjny obowiązek jest do końca miesiąca, to 

jeżeli ta informacja przyjdzie to radni zostaną o tym poinformowani emailem. Będą informowali na 

bieżąco o tym, co Urząd Skarbowy wynalazł w przesłanych oświadczeniach. 



Następnie Pan Roman Kopij odczytał: 

-informację Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2016 r. dotyczącą analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Tułowice Pana Andrzeja Wesołowskiego i 

Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice Pana Frederica Coppin. 

Analiza przedmiotowych oświadczeń nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do 

wszczęcia postępowań w sprawie. 

-informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z dnia 11 października 2016 r. dotycząca 

analizy złożonego oświadczenia majątkowego Zastępcy Kierownika USC w Tułowicach Pani 

Barbary Saga. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono błędów formalnych. 

-informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 26 września 2016 r. 

dotycząca analizy złożonego oświadczenia majątkowego Sekretarza Urzędu Gminy Tułowice Pana 

Wiesława Księskiego. W analizowanym oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Ad. 17. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski poinformował, 

ze dotyczy to osób skierowanych od 1 .10.2015 r. do 30.09.2016 r. do wykonywania prac w 

poszczególnych gminach. W Gminie Tułowice w tym okresie było skierowanych 13 osób w 

wymiarze 2.504 godzin. Obecnie prace wykonuje 8 osób, pozostało do wykonania 1674 godziny, 

nie zostały skierowane 3 osoby z obowiązkiem odpracowania 1260 godzin. 

Dyrektor ZGKiM zaznaczył, że nie mają kompetencji ani możliwości żeby zmusić te osoby do 

odpracowania godzin, nie wszystkie sumiennie chodzą i nie wszystkie sumiennie odpracowują wiec 

te 1600 godzin, co jeszcze pozostało w tym roku, to może się okazać, ze jest ich więcej. 

Poinformował, ze regularnie raz w miesiącu do Kuratora do Opola wysyła informacje odnośnie 

przebiegu odpracowanych kar przez te osoby, oni to tam rejestrują i odpowiednio reagują.  

Następnie odczytał fragmenty informacji Prezesa Sądu Rejonowego  w Opolu  dotyczącej 

nadzorowania wykonywania kary ograniczenia wolności  oraz pracy społecznie użytecznej prze I 

Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sadzie 

Rejonowym w Opolu dotyczące ilości skierowanych osób do prac społeczno użytecznych oraz 

fragment dotyczący współpracy Kuratorów z zakładami w których takie prace są wykonywane. 

Współpraca układa się dobrze. 

 

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

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że : w lipcu było ścinanie i suszenie 

zboża do korony żniwnej, w sierpniu robienie korony, prace związane z przygotowaniem Dożynek, 

dekoracja Sołectwa. Spotkanie rady Sołeckiej w mieszkańcami – głównym tematem były sprawy 

organizacyjne związane z Dożynkami. 28 sierpnia w Tułowicach Małych odbyły się Dożynki 

Gminno - Parafialne. 

We wrześniu było plecienie wieńca na wyjazd i branie udziału w Dożynkach w Beli pod 

Pradziadem. 

20 września zebranie wiejskie na temat funduszu sołeckiego oraz jego realizacji. 

Sołtys  Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że: 

-w sierpniu 2016 r. została przygotowana korona żniwna przez mieszkankę Szydłowa, która brała 

udział w tegorocznych Dożynkach Gminno – Parafialnych, korona z Szydłowa brała również udział 

w Dożynkach powiatowych i zajęła tam III miejsce. 

Rada Sołecka oraz Zespól Szydłowianki przygotowywali dekoracje na korowód. 

We wrześniu odbyło się zebranie wiejskie celem ustalenia funduszu sołeckiego. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że w Skarbiszowicach lipiec i 

sierpień upłynął na przygotowaniach do Dożynek, mieszkańcy spotykali się w celu przygotowania 

korony. Brali udział w Dożynkach Gminnych jak również w Dożynkach Wojewódzkich. 



7 września kilku mieszkańców Skarbiszowic pomagało pracownikom z ZGKiM w rozbiórce wiaty 

autobusowej, 19 września odbyło się spotkanie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego oraz w 

sprawach wioski. 

30 września w Skarbiszowicach odbyła się Sesja Rady Gminy,  wcześniej odbyło się kilka spotkań 

Rady Sołeckiej w celu przygotowania posiedzenia.  

Podziękowała za wymianę wiaty autobusowej oraz za dodatkową tablicę informacyjną oraz nowe 

kosze.  

Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Monika Matusik nie uczestniczyła w posiedzeniu Rady Gminy, w 

związku z tym informację o istotnych dla sołectwa  Ligota Tułowicka sprawach w III kwartale 2016 

r. przekazał radny Lesław Kałwa, który poinformował, że w lipcu odbył się piknik rodzinny z 

okazji powitania lata,  sierpień minął na przygotowaniach do Dożynek Gminnych. 

Dla Sołectwa został zakupiony nowy sprzęt – rzutnik wraz z ekranem, zestaw do siatkówki oraz 

akcesoria sportowe dla najmłodszych mieszkańców. 

We wrześniu odbyło się zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. 

Na bieżąco wykonywane są prace porządkowe na potrzeby sołectwa. 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że w lipcu mieszkańcy Goszczowic 

zaczęli przygotowywać zboża do korony dożynkowej, w sierpniu wykonywano koronę dożynkową 

i przygotowywano korowód dożynkowy.  

W sierpniu odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Pana Wójta, przewodniczącego rady Gminy i 

jego zastępcy, tematem zebrania był staw w Goszczowicach, jego zagospodarowanie. 

Mieszkańcy Goszczowic brali udział w Dożynkach Gminno – Parafialnych . 

We wrześniu odbyło się zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. 

Również we wrześniu Rada Sołecka zorganizowała spotkanie integracyjne w celu podziękowania 

mieszkańców w pracach związanych z przygotowaniem do Dożynek. Mieszkańcy pomagali także 

przy pracach porządkowych przy stawie. 

Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformował, że Rada Sołecka w lipcu  wraz z Ogródkami 

Działkowymi zorganizowała zabawę taneczną, w sierpniu trwały przygotowania do Dożynek. 

Z funduszu sołeckiego zostały wykonane  skwerki. 

Pan Andrzej Reszka poinformował, że 26 listopada organizują zabawę andrzejkową na która 

wszystkich zaprasza. 

 

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że w III kwartale jako 

Przewodniczący Komisji kontaktował się z Dyrektorem ZGKiM, zgodnie z planem mieli tam 

przeprowadzić kontrolę,  protokół sporządzili już co prawda w IV kwartale ale te czynności są z III 

kwartału. Następnie odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w ZGKiM.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że Komisja 

Społeczna w sierpniu brała udział w spotkaniu dotyczącym starania się o statut miasta, udział w 

posiedzeniu Komisji Statutowej, udział w Dożynkach Gminnych w Tułowicach Małych. 

We wrześniu udział w zebraniach wiejskich w Tułowicach i w Goszczowicach, udział w zebraniu 

mieszkańców ul. Jaśminowej i okolicznych posesji  w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 

110 kV, udział w spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Opole i Częstochowa w sprawie przesunięcia 

linii elektroenergetycznej 110kV, zapoznanie się z wynikami sprawdzianu w Szkole Podstawowej 

oraz wynikami egzaminu gimnazjalnego, było to przedstawione przez Panią Dyrektor na Sesji wiec 

już nie było potrzeby drugi raz się tym zajmować. Zapoznanie się z problemami socjalnymi 

mieszkańców naszej Gminy oraz działaniami prowadzonymi na rzecz dużej rodziny. Udział w 

uroczystym apelu na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Zespole szkół w Tułowicach. 

Zebranie z rodzicami w Publicznym przedszkolu w Tułowicach i organizacja święta „Pieczonego 

ziemniaka” w Goszczowicach. Dodatkowo radna - członek Komisji Społecznej Pani Małgorzata  

 



Pasierbek reprezentowała radę Gminy w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Radni 

uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach Komisji Rady jak i w Sesjach Rady Gminy i ze względu 

na dodatkowe działania nie przewidziane w  planie pracy członkowie Komisji Społecznej 

zdecydowali, że przewidziane zadanie  w planie pracy na III kwartał 2016 r. – analiza 

funkcjonowania stołówki szkolnej zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. Pani Justyna 

Paszkowska poinformowała, ze ostatnio była na tej stołówce ale chce, żeby cała Komisja  się 

zebrała, tak, że to będzie zrealizowane w IV kwartale. 

Ze względu, ze w posiedzeniu nie uczestniczy  przewodniczący Komisji Gospodarczo – 

Budżetowej pan Krzysztof Kiraga, informacje o działalności Komisji za III kwartał przedstawił 

radny Roman Kopij, który poinformował, że Komisja opiniowała projekty uchwał na Sesje Rady 

Gminy, opiniowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, opiniowała taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  pomagała w organizacji  

pracy  dot. „burzy mózgów” , opiniowała zgłoszone propozycje inwestycyjne do prognozy 

finansowej Gminy  na 2017 r. Opiniowała zgłoszone wnioski do budżetu prze4z radnych i 

jednostki. W najbliższym czasie zrobią przegląd wszystkich siłowni zewnętrznych w sołectwach 

oraz przegląd podjazdu do Remizy Strażackiej w Goszczowicach. 

 

Ad. 20. Informacja z działalności Rady Gminy za III kwartał 2016 r.  

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 Pan Andrzej Wesołowski przedstawił zdjęcia z drogi na poligon w Goszczowicach po 

ulewie oraz zdjęcia stawu w Goszczowicach. Poinformował, że coś tam podtruwa ryby. 

Następnie przedstawił plany budowy obwodnicy Niemodlina, poinformował, że węzeł Niemodlin 

(ślimak) będzie leciał na naszej granicy, kiedyś jak będzie zrobiona ta droga. Zaznaczył, że pismo, 

które z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych otrzymali, to akurat tu na tym etapie nic nie będzie 

zmieniane. Ma być zmieniany, przebudowany zjazd drogi, skrzyżowanie na Brzęczkowice, będą 

trzy takie, na Sosnówce, przy Gminie Tułowice. Inwestor, który zjawił się tutaj, czyli Firma Lotos, 

oni mieli bardzo dobrą informację, że ta obwodnica kiedyś powstanie, bo kto z tych ludzi 

zjeżdżających z obwodnicy pojedzie  tankować do Niemodlina. Wójt zaznaczył, że jeżeli ta 

obwodnica będzie zrobiona to tę końcówkę drogi oni tez zrobią.  Następnie odczytał pismo, które 

otrzymał 4 października z Zarządu Województwa Opolskiego i od Marszałka w sprawie 

przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Tułowice Małe – Tułowice do stacji PKP. 

Zadanie ma wejść do przyszłorocznych naborów. 

Wójt zaznaczył, że pół roku chodzenia, jeżdżenia a sam znalazł sobie informację taką – wywiad dla 

Radia Opole z marca 2015 r.  „ nie odpuszczę tego remontu, jak mnie wyrzucą drzwiami to będę 

wchodził oknem” – stwierdził, że taka była jego wypowiedź dla Radia Opole. 

Wójt poinformował, że na wysokości wyjazdu z Biedronki na wprost są ogrody działkowe, tam jest 

prośba żeby ci ludzie, którzy wychodzą z tych ogrodów działkowych, oni idą tak sobie przez to całe 

skrzyżowanie, to w ramach tego projektu ma być przebudowane, przejścia dla pieszych tutaj w 

ramach tego projektu przy tkz. „Babci”, tutaj przy szwalni przebudowany ten chodnik, 

skomunikowany ze ścieżką pieszo – rowerową, która  w ramach innego projektu będzie robiona, 

zatoka po lewej stronie, to będzie taki fajny kawałek. Stwierdził, że wierzy, jest optymistą, że ten 

odcinek 1,5 km. Drogi będzie zrealizowany. 

Wójt poinformował, że 11 byli w Niemodlinie, Pan Wiceprzewodniczący już mówił jaki był 

wydźwięk tego spotkania, zaznaczył, że powtarza, „że do tanga trzeba dwojga”. Poinformował, że 

jesteśmy w konsorcjum 8 gmin, które wspólnie  realizują, tam się pojawia Lewin Brzeski ale oni 

pierwsi napisali i tak temat został nazwany, my jesteśmy w tym projekcie tych ścieżek, brakło tutaj 

tej Gminy sąsiedniej ale polityka ich jest taka a nie inna, nie możemy realizować zadania na nie  



swoim gruncie. Nie w porządku byłoby gdybyśmy zaprojektowali tę ścieżkę, która by leciała od 

Małych Tułowic do wysokości tablicy, bo to wyglądałoby trochę śmiesznie.  

Wójt poinformował, że zwrócił się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg żeby ewentualnie gdzieś 

oni ujęli ją i napisali, że to nie jest ich zadanie, nie ich droga, nie ich włości, że uderzać do zarządcy 

drogi czyli dróg wojewódzkich. 

Wójt poinformował, że spotkał się z projektantami na nasza pocztę, kupiliśmy ten budynek i mamy 

pomysł w ciągu dwóch, trzech lat żeby ten budynek był. Pierwszym etapem  między grudniem 

styczniem projektanci zwróciliśmy się z zapytaniem do tych projektantów, którzy projektują  

inwestycje  związane z  muzeum porcelany, są to młodzi ludzie, ich interesują takie stare 

przebudowy, robią studium, to będzie podział na te mieszkania, osuszenie piwnic, bo tam jest 

trochę podmokłe a ostatnim elementem będzie elewacja łącznie z wykonaniem dachu. 

Wójt  spotkał się  z szefami partnerstwa ochrony Grupy Rybackiej Bory Niemodlińskie co my w 

zasadzie w tym nowym okresie programowania możemy jako Gmina, samorząd zrobić. Nie za 

wiele dedykowane jest  dla gmin. Stwierdził, że ostatni okres programowania był lepszy, widocznie 

tak jak Marszałek namawiał, zatrudnienie, innowacje, budowanie firm, tworzenie miejsc pracy. My 

jako samorząd, gmina, nie za bardzo możemy, możemy zatrudniać dodatkowo, rozrastać aparat ale 

tym akurat nie jesteśmy zainteresowani, nie dla nas w większości te wnioski są dedykowane.  

W ramach Borów Niemodlińskich to tutaj troszeczkę sporna dyskusja jest, taka, że możemy coś 

wyremontować, co do końca nie jest nasze, bo grunt jest nasz ale te rzeczy sakralne w większości 

nie są nasze, czasami na gruncie prywatnym, ale możemy załatwić sobie rzecz, która od kilku lat 

tez się pojawia, chodzi o upamiętnienie  tych grobów, zrobienie takiego spacerniaka, żeby 

elementem spaceru po Tułowicach był grób Szlegelmilchów. Udało się namówić przy okazji 

Parafię Tułowicką, Proboszcza żeby też On pomny jeszcze projektu, który robił w Goszczowicach, 

duże zadanie, pieniędzy niewiele było, bo tam tylko uznaniowo pewne rzeczy co były w środku, 

20%. W tej chwili to są inne pieniądze, 85% parafia, nie może być to gmina tylko parafia sama 

wystąpi o ogrodzenie. Na temat ogrodzenia, Proboszcz optymistycznie do tego przystał, 85% 

kosztów kwalifikowanych łącznie z projektem. 

Wójt poinformował, że 17 października spotkał się z przedstawicielem Grupy Rybackiej 

Opolszczyzna Prezesa Pana Roszuka, mieli się spotkać we wrześniu ubiegłego roku ale wszystko 

tak jak już mówił, że opóźnione jest rozdanie, spotkali się w październiku ale po roku. W spotkaniu 

uczestniczył też Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Pan Małecki, który jest szefem Koła 

w Tułowicach. Gmina ma pomysł na ścieżkę, spacerniak nad stawem Hutnik, od oczyszczalni, tam 

jakieś dwa pomosty, wiatę, zagospodarowanie. W międzyczasie powinna się pojawić ta ścieżka, to 

byłby taki powrót do Tułowic. Natomiast Polski Związek w ramach tych samych pieniędzy ale jako 

osobny podmiot starać się będzie o środki na wyczyszczenie  części stawu od drogi głównej, 

trzciny, tataraki w tym miejscu już trochę tego stawu zabierają. Jest to niezależny projekt ale 

będziemy  wspólnie tutaj jakby realizować po przeciwnej stronie projekty. Dogadali się z lokalnym 

wędkarzem, że w dniu jutrzejszym przejdą się po tym terenie i krok po kroku  w oparciu o tę 

koncepcję zagospodarowania,  która jest,  pewne rzeczy jeszcze na miejscu uzgodnią.  

Wójt zaznaczył, ze jak radni wiedzą, był taki szumny Kongres samorządowy w Opolu, byli zacni 

ludzie w władz obecnych,  wiele tam konkretów nie padło,  tylko rozwój, szkoda, że mówiono, ze 

nie tylko ostatnie 8 lat były słabe ale prawie 26 lat. Powtarza się to, co było na spotkaniu w 

Urzędzie Marszałkowskim. Stwierdził, że wydaje mu się, że jak wyjrzą przez okno nawet tutaj, w 

Tułowicach, to trochę rzeczy jednak jest zrobionych, czy w mniejszej miejscowości czy w 

sołectwach. Przekreślanie wszystkiego, że wszystko było źle.  

Wójt  poinformował, że był wcześniej  z Panią Skarbnik w Aglomeracji i podpisali taki dokument „ 

Solidarni wobec zagrożeń”. Zaznaczył, że Pani Skarbnik się wzbraniała do końca, bo  nie widziała 

zaangażowania finansowego. Po podpisaniu tego aktu, jeśli coś się dzieje na terenie którejś gminy z  

tych dwóch powiatów, jest jakieś zagrożenie, poprzednio to się odbywało tak, że znajomy wójt 

dzwonił do znajomego wójta i prosił o pomoc, pożyczenie plandek czy worków lub przysłanie 



strażaków bo tam się coś dzieje. Nasza Gmina  akurat nie leży na takim specjalnym terenie, nie 

mamy tych zbiorników wodnych i tak dalej, ale to co dzieje się , co podają media, to nigdy  nie 

można być pewnym, ze cos się nie wydarzy. Po podpisaniu aktu odbywa się to tak jakby z 

automatu, wszystkie jednostki tych gmin  biorą to co mają w swoim posiadaniu i jadą pomagać  do 

tej miejscowości, w której się coś dzieje. Zaznaczył, że musimy dokupić 474 worki. 

Wójt zaznaczył, że Remiza, która jest w Tułowicach, górę tej Remizy chcą doposażyć w ramach  

tego projektu. To nie będzie kolejna świetlica na wynajem tylko centrum na wypadek czegoś, to co 

kiedyś było mówione o Szydłowie, ze by tam to zrobić. To będzie takie pomieszczenie, które 

chcemy wyposażyć w ramach tego programu aglomeracyjnego wspólnie ze Strażą. Wyposażyć w 

łóżka, materace, żeby to było centrum, bo my w Gminie nie mamy takiego pomieszczenia na 

wypadek czegoś. Pierwsze, jak by się coś działo, to jest szkoła, są hale sportowe, Proboszcz też ma 

parę pokoi  ale my jako Gmina takim czymś  nie dysponujemy. 

Wójt poinformował, że 19 października wraz z Panem budowlańcem był w Tarnowie Opolskim. 

Przedstawił  zebranym zdjęcia  wyremontowanego tam budynku stacji PKP. Poinformował, że 

budynek był podobny do budynku stacji PKP w Tułowicach. Budynek w Tarnowie Opolskim 

odnowiono w ten sposób, że umyto elewację ( cegłę), w środku zamontowano ściany z karton -   

gipsu, odnowiono drzwi. W tym budynku obecnie mieści się kilka wydziałów  Urzędu Gminy. 

Wójt poinformował, że 21 października był na spotkaniu w PKP we Wrocławiu w sprawie 

uzgodnień ceny działki, która Gmina chce zakupić od PKP. Zaznaczył, że cena działki będzie o 

wiele mniejsza niż środki zabezpieczone na jej zakup w budżecie. Będzie to kwota mniejsza o 

około 25 tys. zł. Jest to wynikiem tego, że na spotkaniu w Urzędzie ustalono kwotę zakupu działki, 

negocjatorzy, którzy byli w Urzędzie pojechali  i przez telefon powiadomili, że cena będzie o wiele 

wyższa. Wójt zaznaczył, że się z tym nie zgadza, pojechał więc do Wrocławia, rozmawiał w tej 

sprawie z Zastępca Dyrektora. Poinformował, że jest to działka o pow. Około 0,5 ha, umowę  

zakupu chcą spisać jeszcze w tym roku. Zaznaczył, że z tego co wie, to były dwie osoby fizyczne, 

które tez chciały ta działkę kupić. Wójt poinformował, ze przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej 

przy stacji PKP ma powstać około 6 miejsc parkingowych oraz wiata na rowery. Będzie to taki 

początek  centrum przesiadkowego, które chcą utworzyć,  bo pociągu nam nikt nie zabierze. Trasa 

Nysa – Opole mimo wypowiedzi sprzed dwóch dni Marszałka na spotkaniu w Samorządzie 

Województwa PKP – PLK opóźnia rewitalizacje, Marszałek ma  pieniądze na rewitalizację tego 

odcinka. Gdzieś w Warszawie to wszystko tak ciężko idzie.  

Wójt przypomniał, ze radni byli na spotkaniu w Ceramice a za miesiąc są umówieni w firmie, która 

myśleli, ze ma zamknięte podwoje a jednak można tam wejść i zobaczą co robi mała, praktycznie 

rodzinna firma a robią duże rzeczy i dużej wagi. 

Wójt zaprosił zebranych na debatę z Policją, która odbędzie się w następnym dniu po Sesji o godz. 

14 . Wójt zaprosił też na uroczystości 11 listopada. Następnie poinformował, że kilka dni wcześniej 

odbył się koncert fortepianowo – pianistyczny  w wykonaniu ucznia GZSZ. Wójt stwierdził, że 

mamy się czym pochwalić. Zdjęcia z koncertu są na stronie internetowej.  

Wójt poruszył też sprawę projektu uchwały, który został zdjęty z porządku obrad a dotyczył 

dofinansowania  działalności związanych z opieką nad dziećmi do lat 3. Wójt poinformował, że 

spotkał się z osobami zainteresowanymi ta sprawą, wyjaśnili sobie pewne kwestie, w tej chwili nie 

ma potrzeby podejmowania takiej uchwały, bo my po drugiej stronie nie mamy tego potencjalnego 

biorcy. Taka uchwała byłaby martwa, osoby zainteresowane takimi dotacjami wiedzą w czym jest 

rzecz, Pani, która się tym interesuje ma jeszcze inny pomysł, chce  to rozbudowywać.  Jak się 

pojawi taka potrzeba to wrócą do tematu.  

Wójt poinformował, że oglądali budynek przedszkola, stwierdził, że remont jest tam potrzebny 

bezwzględnie. Stwierdził, ze wydane już na remont Przedszkola 50 tys. zł. to nie wiele było tam 

widać natomiast wydane na remont w Caritasie 30 tys. zł., to jak się tam wchodzi to trochę czuć i 

widać. Wójt zaznaczył, że  było pytanie jednej z Pań kucharek czy tą około 10 krotnie większą 

kwotę będzie widać . Stwierdził, że myśli, że za takie pieniądze to już będzie jakiś efekt, są 



pomysły, projektant przedstawi koncepcję , który ma jakąś wizje w oparciu o te małe 

pomieszczenia, które są w budynku. 

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

między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że niektóre rzeczy będą 

powtarzały się z wypowiedzią Pana Wójta, dlatego nie będzie się odnosił do tego co Pan Wójt 

powiedział.  

W tym okresie mieli tę kolejną edycję „Burzy mózgów”, ten temat był szeroko omówiony i myśli, 

że wszyscy mają jasność tego, co się wydarzyło. 

Spotkanie w Niemodlinie z Panią Burmistrz, mówił o tym poprzednio, teraz do tematu odniósł się 

Pan Wójt. Mają nadzieję, że Pani Burmistrz jeszcze do zobowiązań, które złożyła, że się będą 

jeszcze spotykali w sprawie tej ścieżki w szerszym gronie, czyli w władzami województwa i 

naszymi posłami, tak, że myśli, że to w końcu sfinalizują w jakiś sposób. 

Odbyło się pasowanie dzieci z pierwszej klasy, w uroczystości brał udział Pan Przewodniczący. 

Piękna uroczystość była w Skarbiszowicach pod krzyżem, było to ku czci tych mieszkańców, 

którzy osiedlili się w Skarbiszowicach. Byli tam na spotkaniu, zabrał głos Pan Wincenty Olszewski, 

który jak gdyby przybliżył trochę te relacje polsko – ukraińskie w nawiązaniu do filmu „Wołyń”. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że też był na tym filmie, poleca film jeżeli 

ktoś się interesuje historią kresów. Jest to film, który  w takiej wielkiej pigułce ale pokazał to, co się 

tam wydarzyło, niektóre sceny są bardzo drastyczne. Właśnie, Ci mieszkańcy Skarbiszowic, którzy 

uciekli stamtąd albo pod przymusem albo z dobrej woli żeby nie być zamordowanym mają to  

swoje miejsce pod tym krzyżem, gdzie mogą te rocznice swoje tam uświetniać.  

Radny Roman Kopij poinformował, że wraz z Panem Przewodniczącym mieli przyjemność 

otwierać Art.-Mix, bardzo fajna impreza. Artyści lokalni i zaprzyjaźnieni artyści z okolicznych 

miejscowości, duża grupa jest z Opola, są tam piękne obrazy oraz duża ilość można powiedzieć 

dzieł sztuki, które ci artyści tworzą. 

Radni byli z wizytą w Ceramice oraz w Przedszkolu. 

Dzisiaj uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami firmy Elephant. Rozmawiano na temat ich 

działalności oraz możliwości  dofinansowania tej działalności po spełnieniu odpowiednich 

wymogów. 

 

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przypomniał, że było pismo od 

mieszkanki Tułowic odnośnie harcerzy. Odczytał odpowiedź na to pismo. Sprawa jest załatwiona 

pozytywnie. 

Pismo dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, radni otrzymali je do wiadomości, pismo 

było skierowane do Pana Wójta żeby w tej sprawie też można było zająć jakieś stanowisko. 

Na pismo mieszkańców, którzy byli na spotkaniu też udzielono odpowiedzi – odczytał odpowiedź 

na pismo. 

Na posiedzeniu Komisji odczytane zostało pismo Pani, która chce wykupić mieszkanie. Na pismo 

została udzielona odpowiedź, którą Pan Roman Kopij odczytał. 

Wójt poinformował, że Pani wnioskowała, że chciałaby mieszkanie wykupić za 15% wartości, jak 

to było dużo wcześniej. Stwierdził, że drzwi by się nie zamykały bo by zgłosiła się tak wielka ilość 

ludzi aby tę różnicę też im wypłacić.  

W tej chwili jest inna ulga, nie widzi tu nic innego aby tej Pani powiedzieć, bo taki  jest przepis. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  do Rady Gminy 

wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii o informacji z wykonania budżetu 

Gminy Tułowice za I półrocze 2016 r.  Pani Skarbnik szeroko temat omówiła.  

Pismo Opolskiego Zrzeszenia  Przewoźników Drogowych było już odczytane.  



Pismo radnej Justyny Paszkowskiej – omówione i rozpatrzone zostało na posiedzeniu Komisji 

„Burza Mózgów”. 

Pismo radnego Krzysztofa Mróz – omówione i rozpatrzone zostało na posiedzeniu Komisji „Burza 

Mózgów”. 

Pisma: radnego Lesława Kałwy, radnego Romana Suchodolskiego, radnego Krzysztofa Kiragi – 

omówione i rozpatrzone zostały na posiedzeniu Komisji „Burza Mózgów”. 

Pismo Uniwersytetu Opolskiego było już odczytane. 

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu – Pan Dyrektor ZGKiM wypowiedział się w tej kwestii. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy pan Frederic Copin poinformował, że 23 października dostarczył dla 

wszystkich rejestr listów, aktualna kopia jest w segregatorze w Biurze Rady Gminy. 

Na poprzedniej Sesji i Komisji nie było pytań  więc nie ma odpowiedzi.  

 

Ad.25. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Józef Sukiennik zapytał Pana Wójta czy prawdą jest, że  tracimy przystanek autobusowy 

PKS w Tułowicach Małych.  

Wójt zapytał jak tracimy, bo nic nie wie. 

Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że pojawił się właściciel, czy coś takiego. 

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina  Krawczyk poinformowała, że właścicielem terenu jest 

właściciel Odlewni Żeliwa,  który kiedyś, po iluś tam latach przyjechał i chodził z mapką i oglądał 

jak biegną jego granice, bo ma wszystko ogradzać.  

Radca Prawny stwierdził, ze on nie ma prawa tego robić.  

Pani Halina  Krawczyk poinformowała, że powtarza tylko to, co słyszała a jak jest prawo, z której 

strony to nie wie, wie tylko, że bardzo chodził z mapką, z ludźmi i oglądał. Niektórzy mieszkańcy 

użytkowali też tam  działki z boku i musieli je do końca miesiąca opuścić, teraz na pewno będzie to 

stało, zarastało i tak dalej. 

Wójt poinformował, że jest to już wystawione na sprzedaż od kilku lat i nie ma chętnych. 

Co do przystanku to został on odremontowany przed Dożynkami. Wójt podziękował za pytanie, bo 

nie miał takiej wiedzy, że coś się takiego dzieje. 

Radny Jan Bojkowski stwierdził, że przystanku nikt nie zabierze bo on stoi, natomiast właściciel 

zastanawia się, żeby zamknąć furtką przejście co jest na jego parking i dać bramę od drugiej strony 

na wjazd oraz zrobić nowe ogrodzenie od strony Lipna, bo jest ono w fatalnym stanie. Radny Jan 

Bojkowski stwierdził, że myśli, że aż tak źle nie będzie bo miedzy innymi właściciel zgodził się 

wydzielić część swojego terenu pod przystanek tylko dla szkoły – dzieci szkolnych. 

Wójt stwierdził, że pytanie jest zasadne, zajmie się tym i zorientuje o co chodzi. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że nie może być tak, że jeżeli jest przystanek, 

dajmy na to, hipotetycznie mówi, bo też widział kiedyś taka sytuację, że gmina wybudowała drogę, 

to ktoś  przeszedł się z mapą i stwierdził, że droga jest na jego posesji i że zrobiono błąd. To trzeba 

interweniować bardzo szybko, jeżeli ktoś na mojej posesji zrobił przystanek czy drogę , to jak 

będzie robił, w trakcie tego, to ja mogę powiedzieć – stop – i on wtedy nie może robić, ale jeżeli  

już zrobił i użytkuje, to w tym momencie to nie jest tak prosto, ze ja sobie patrzę na mapę i sobie 

granice robię i zagradzam. Wtedy jest to procedura prawna dłuższa w tym zakresie, nie można 

kogoś wziąć odgrodzić i powiedzieć, ze to jest moje mieszkanie, proszę wyprowadzać się stąd 

natychmiast, tylko trzeba wszcząć procedurę bądź odszkodowawczą bądź eksmisyjną w tym 

zakresie. Dlatego jeżeli będzie taka sytuacja hipotetycznie z kimś, kto powie, że przystanek jest na  

jego gruncie a używany i utrzymywany przez gminę, to ma prawo ale powinien zrobić to w trybie 

ewentualnego roszczenia sądowego o odszkodowanie, eksmisje czy odzyskanie swojej własności. 

To nie może być tak, że ktoś po iluś tam latach z mapą sobie podejdzie i powie, to jest moje, ja 

teraz natychmiast to zabieram. To w tym momencie kiedy będzie odgradzał, to instytucje gminy 



powinny zawiadomić odpowiednie organy, że ktoś narusza posiadanie, a posiadanie nie zależy od 

własności. 

Radny Krzysztof Mróz podziękował za uporządkowanie ulicy Kościelnej Panu Wójtowi, Panu 

Dyrektorowi ZGKiM oraz osobom, które bezpośrednio w tym uczestniczyły. Stwierdził, że właśnie 

o to im chodzi, żeby dwa razy w roku ta kosiarka przejechała w te miejsca, gdzie oni nie mogą. Oni 

te place, które tam są porządkują we własnym zakresie natomiast pewnych rzeczy nie są w stanie 

zrobić dlatego bardzo dziękuje, że to zostało zrobione a ma nadzieje, ze w przyszłym roku dwa razy 

w sezonie takie wykoszenie nastąpi. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana Wójta czy coś wiadomo już na temat przejęcia drogi 

kolejowej. 

Pan Wójt odpowiedział, że ruch jest po stronie kolei i jeśli będzie jakaś informacja to osobiście ja 

przekaże. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy jest już złożony projekt, czy jest złożony wniosek w Biurze 

Projektów na projekt przebudowy Przedszkola , czy jeszcze nie jest złożony. 

Pan Wójt odpowiedział, że tutaj Pan Roman Kopij mówił, ze w tej chwili projektant pójdzie i zrobi 

taka koncepcję, nie ma projektu, po to było to spotkanie tutaj. Projektant pójdzie ale w oparciu o ten 

budynek co jest powie nam co można z tego zrobić.  

Radny Roman Suchodolski zapytał co z budynkiem po dworcu kolejowym, kiedy będzie 

odnawiany i co w nim będzie się mieściło. 

Pan Wójt  odpowiedział, że już mówił wielokrotnie, ze nowy okres programowania jest cięższy, w 

tamtym było łatwiej z „ryb” zrobić remizę, dobudować i tak dale3j. Dzisiaj nie ma tego, zacytował 

Pana Marszałka, który zachęcał na kolejne 50 milionów dla przedsiębiorców – przedsiębiorczość, 

innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy. Pomysł, który tu wcześniej był – Pani Helena  

mówiła – przystanek kultury, po wyjeździe do Tarnowa jeszcze się cos tam pojawiło. Myśli, że 

kilka lat ten budynek stał, musza cos zrobić, za chwilę będzie rewitalizacja tego odcinka. Mogliby 

wejść w duży projekt z Czechami. Przymusić naszych przyjaciół do takiej pracy intensywnej. Jest 

współpraca ale zaczynamy od tych drobnych projektów. Chciałby aby to się wbiło razem, w ramach 

rewitalizacji odcinka, tej trasy, budynek i to centrum przesiadkowe. Żeby skoordynować te rzeczy, 

bo to może się pojawić wszystko prawdopodobnie, tak jak to idzie w tej chwili w oporach, to może 

być około 2018 r. Te wszystkie rzeczy na dworcu chcą zsynchronizować w jedno, remont budynku, 

remont tych „peronów” oraz ścieżki, która tez kawałkiem zahacza o te centrum przesiadkowe ( w 

ramach Aglomeracji). 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik nawiązała do sprawy budynku dworca kolejowego, 

stwierdziła, że mieli różne pomysły, Pan Wójt może mieć teraz inny pomysł ale skoro  Pan Wójt 

powiedział, że możemy za niewielkie pieniądze ten budynek wyremontować. Stwierdziła, że była 

tam na wizji lokalnej i uważa, ze tam trzeba około 1 mln. złotych żeby to wszystko zrobić, tam nie 

ma podłóg, tam trzeba robić  izolację, wszystkie instalacje, doprowadzić gaz aby to było 

ogrzewane. Stwierdziła, że jeżeli mamy pieniądze to myśli, że tak, ale my tych pieniędzy nie mamy. 

Zaznaczyła, ze aby skorzystać z jakiegokolwiek projektu, czy to będzie projekt wspólnie z 

Czechami, czy to będzie jakiś  projekt kultury, bo tez może być, czy inne rzeczy, bo z żadnego 

innego projektu nie wyremontujemy. Mamy tylko dwie możliwości a raczej jedną, tylko i 

wyłącznie z Euroregionu Pradziad. Zaznaczyła, ze funkcja tego budynku jest cały czas funkcją 

kolejową. W tej chwili nasz okres pozyskiwania środków kończy się 2020 r. i zostało to 

powiedziane na spotkaniu z architektami, na spotkaniu roboczym na wiosnę, ze tylko i wyłącznie  

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana funkcji tego budynku może spowodować, 

ze my te pieniądze możemy dostać z projektu, bo w żaden inny sposób tych pieniędzy nie 

dostaniemy, chyba że będziemy to realizować ze swoich pieniędzy, wtedy nie ma problemu. 

Uważa, że jeślibyśmy tę zmianę zagospodarowania przestrzennego zaczęli wykonywać od 

przyszłego roku, to potrwa dwa lata, to mamy rok 2018. Zostaje nam jeszcze dwa lata na 

pozyskiwanie środków z projektu np. Euroregionu Pradziad a tylko tam są pieniądze. Ewentualnie z 



jakichś środków z Ministerstwa Kultury, ale to robimy tylko pod kierunkiem kultury natomiast inne 

funkcje są tylko i wyłącznie z partnerstwa polsko-czeskiego. Stwierdziła, że jeśli ten budynek nie 

będzie robiony pod kątem kultury to chciałaby zapytać gdzie maja ulokować zbiory porcelany, 

naszą wzorcownię, która jest naszą tożsamością tułowicką. Zwróciła się do radnych aby się 

pochylili nad tym pomysłem bo myśli, ze oprócz tego dworca w Tułowicach jeszcze jest wiele 

innych budynków, których funkcję można zmieni. Trzeba wiec zmienić plan zagospodarowania 

przestrzennego po to, żeby pozyskiwać środki a jeżeli uda nam się, a uda nam się na pewno zostać 

miastem, to tych możliwości będziemy mieli o wiele więcej ale może być tak, ze my się po prostu 

zatrzymamy na murze a to z tego powodu, ze plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

inną funkcje albo miejsca albo budynków. Uważa, ze trzeba zrobić „ burze mózgów”, budynek po 

budynku – naszych gminnych budynków – i zastanowić się co ewentualnie w planie zmienić. Tak 

te funkcje rozszerzyć, żeby one były aktualne na następne 20 lat. Stwierdziła, ze z doświadczenia 

tego jakie przeżyła przez ostatni rok i poszukiwała środków na zrobienie czegokolwiek, to z 

żadnego projektu nie weźmiemy ani złotówki ponieważ w pewnym momencie w projekcie jest taka 

rubryka – funkcja z planu zagospodarowania przestrzennego. Ten zapis po prostu niweluje 

wszystko, nie możemy wziąć ani złotówki z żadnego programu, bo funkcja tego budynku jest 

funkcją kolejową i tam musi być coś, co służy kolei. 

Wójt poinformował, że miał spotkanie z przedsiębiorcą z Tułowic, tym, który jest zainteresowany 

wyjść już poza strefę czyli jesteśmy na wysokości starego CPN-u w Tułowicach, ogrodzenie jest i 

tam są  w tej chwili pola, buraki. Pan ma tam swoje 30 arów i jest zainteresowany, chciałby z 

Gmina zamienić na teren bliżej drogi. Gmina ma tam 30 arów ziemi, to się też będzie wiązało  ze 

zmiana planu, bo Gmina pójdzie w zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. To jest proces 

przy dobrym sprzężeniu i dobrych wiatrach dwa, dwa i pól roku. Zaznaczył, ze my nie chcemy tutaj 

ograniczać się tylko do tego co się dzieje dzisiaj ale zmiana planu, działka, która nabywamy za 

chwilę, za torami, ona tez ma tylko funkcje terenów kolejowych, to jest kolejna rzecz, która jest do 

zmiany. Pan Mecenas dostał zadanie – zmiana działki poagencyjnej. To są rzeczy, które 

bezwzględnie trzeba zmienić. Zaznaczył, ze otrzymał w formie papierowej projekt budżetu na 

następny rok, gminy większe od nas ale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, my 

mamy większe, dlatego rozmawiał dzisiaj z tym przedsiębiorcą lokalnym i stwierdził, że my nie 

podwyższamy podatku, niech oni sobie te środki zostawią, niech sobie kupią jakąś maszynę, jakąś 

frezarkę, tokarkę, niech zatrudnią kogoś, tutaj pieniądze wracają do nas w oparciu tez o miejsca 

pracy naszych mieszkańców. Stwierdził, że Pani Dyrektor TOK wywołała temat, my stoimy przed 

zmianą planu zagospodarowania, uaktualnieniu pewnych rzeczy bez których się nie przeskoczy i to 

będzie w miarę szybko zrobione. Jest to proces długotrwały natomiast wiadomo, że są rzeczy, które 

to blokują, jesteśmy przed kupnem działki, tereny, stacja. Zapis taki, który jest, tego się nie 

przeskoczy i na etapie pisania, procedowania już się zatrzymuje. Jest kilka takich tematów na 

terenie naszej Gminy, raz na jakiś czas Gmina musi to zaktualizować. My stoimy właśnie przed 

zmiana zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy, nie tylko dla Tułowic.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wspólnie z panem 

Przewodniczącym odbyli „burzę mózgów” na temat wizyt radnych u Pana Przewodniczącego, 

plotek tułowickich i długo zastanawiali się czy ten temat ruszać czy nie. Stwierdzili, ze na tyle 

działają transparentnie jak mało która Rada tutaj w okolicy, że postanowili, że będą mówili sobie 

jawnie o wszystkim. 

Następnie aby radni wiedzieli o co chodzi odczytał art. 19 ustawy o samorządzie gminnym . 

Pan Roman Kopij stwierdził, że zarzuca się Panu Przewodniczącemu a także Jemu, że są mało 

konsekwentni, nie walczą z Wójtem, nie działają itd. Wydaje mu się, że takie uwagi trochę są nie na 

miejscu – być może powiedział to zbyt dosadnie ale jest to intencja tych wypowiedzi – bo wydaje 

mu się, że wszyscy po wyborach sceptycznie podchodzili do wielu rzeczy bo nie wiedzieli z kim 

będą pracować i jak to się będzie układało. Wydaje mu się jednak, ze po to jest Wójt, który działa 

tutaj w Gminie, Rada jest po to, żeby kontrolować te działania i wymagać to, co podjęła w 



uchwałach i to co jest w budżecie i to jest rola radnych. Nie  mogą zastępować kompetencji Wójta, 

walczyć i kierować Gminą bo nie ma takiej mocy prawnej w ustawie, żeby Przewodniczący czy 

Zastępca wydawał polecenia jakiekolwiek i kierował działaniami i narzucał jakiś styl pracy. 

Zaznaczył, że po tym okresie współpracy uznali z Panem Przewodniczącym, bo jak wiadomo było 

wiele uwag do Pana Wójta ze strony Pana przewodniczącego, temat korespondencji był omawiany 

tutaj szeroko, mówili jak to się ma odbywać. Stwierdził, że wydaje mu się, że działania Pana Wójta 

doceniają i jest ono naprawdę pozytywne i nie ma takiej potrzeby, żeby tu stwarzali dla pana Wójta 

jakieś poprzeczki nie wiadomo do czego, bo te wszystkie działania są naprawdę pozytywne i takie 

maja odczucie. Jeżeli są jakieś uwagi ze strony radnych, że ich działania ( Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady) są nie takie jakie powinny być, nie podobają się radnym, to 

przeczytał jaka jest procedura i co można zrobić. Wydaje mu się jednak, że wybory były naprawdę 

legalne, oficjalne i nikt tu nic nie może zarzucić. Stwierdził, że nawet czy do jego wyboru, bo 

znowu jakieś p[lotki chodzą, że to nie tak, może jakiś przekręt, nie rozumie za bardzo tego, tej 

logiki. Są to naprawdę niepotrzebne słowa, które idą w eter i krążą gdzieś po wsi nie wie po co. W 

sumie obecnie jako takich uwag nie ma a patrząc na frekwencję na ich dyżurach, to wydaje mu się, 

ze nie ma chyba uwag skoro nikt nawet nie przychodzi. Jest podany do każdego radnego email, jest 

podany telefon Pana Przewodniczącego. Uważa, że jeżeli jest taka dobra współpraca z panem 

Wójtem i większość radnych to udowodniła, bo nawet Pan Wójt przedstawił swoją wizję 

przyszłego budżetu i wyrazili aprobatę, czyli rozumie, że nie ma uwag i nie ma takiej potrzeby żeby 

Pan Przewodniczący i Wiceprzewodniczący w jakiś sposób tutaj z Wójtem prowadzili jakaś 

polemikę, bo wydaje mu się, że radni też są zadowoleni z tej pracy Wójta, chociaż to dzisiaj nie jest 

czas na ocenę, bo taki czas przyjdzie ale chcieliby jednak z Panem Przewodniczącym ukrócić te 

takie niepotrzebne teksty, słowa, bo naprawdę współpraca jest dobra. Myśli, że nawet gdyby 

patrzyli na to politycznie, to szli z tego samego komitetu wyborczego i nawet jakby patrzyli co się 

dzieje tak naprawdę tam w parlamencie to powinni bronić Wójta jak Zawisza, bo jest z ich 

Komitetu. Jako radni wspólnie pracują z radnymi z innego Komitetu i wydaje mu się , że ta 

współpraca jest bardzo dobra bo nie patrzą na to, kto z jakiego Komitetu startował. Dbają o to, żeby 

w Gminie było lepiej i to jest ich ideą. Musi powiedzieć, że te zarzuty pod adresem radnych, ze 

pracują na mieniu Gminy, czy działają na mieniu Gminy, to chciałby powiedzieć, ze jeżeli radny 

już uczestniczy w jakichś dyskusjach albo chce na przykład cos powiedzieć w sensie tego, kto jak 

pracuje, to od radnych się wymaga trochę większej wiedzy niż od „Kowalskiego” , bo jeżeli radny 

pracuje na mieniu Gminy to już dawno byłoby to zakwestionowane, skoro radny Gminy wykonuje 

jakąś działalność a nie jest to mienie Gminy bo akurat nie podlega ustawie o zamówieniach 

publicznych, tak, ze nim się coś powie czy do Pana przewodniczącego czy do innych osób, to 

trzeba się zastanowić najpierw czy warto to mówić czy ma rację. Stwierdził, że powinni od siebie 

wymagać jakiejś konsekwencji i wiedzy. Mówi tu  o dostawach żywności na stołówki w szkole i 

przedszkolu. Chciałby te plotki ukrócić.  Tam wszystko jest naprawdę legalnie, zgodnie z prawem i 

nikt by sobie nie pozwolił, żeby było to niezgodne z prawem. Tak, że jeżeli się mówi o czymś, to 

powinniśmy to naprawdę przemyśleć dwa razy. Stwierdził, że wiele wniosków i pism jest także za 

wiedza radnych, że wpłyną, że będą. Stwierdził, że powinni tez trochę ludzi informować, bo tak z 

Przewodniczącym rozmawiali, że  niektóre rzeczy wpływają do nich, które nigdy nie powinny trafić  

i powinny być na miejscu już wytłumaczone naszemu mieszkańcowi Gminy, że nie ma takiej 

możliwości, bo muszą jakąś tam wiedzą operować.  

Stwierdził, że zastanawiali się, czy to powiedzieć czy nie powiedzieć, bo takie głosy są, docierają 

do nich i chcieliby, jeżeli radni maja naprawdę jakieś uwagi  do ich działalności, bo wydaje mu się, 

że taka działalność jak tutaj prowadza razem z Panem Przewodniczącym, to chyba mało która 

gmina tak ma wszystko. Radni dostają każdy list, każde pismo, wszystko jest w sekundzie 

dostarczane do ich wiedzy. Jeżeli są uwagi to prosi aby to mówić oficjalnie a nie plotkować, nie 

mówić złego słowa na siebie, bo nie ma takiej potrzeby, bo wszystko jest tutaj legalne. 



Przewodniczący Rady poinformował radnych o dyżurze radnych – 15 listopada, o terminie  

wyjazdu radnych oraz o terminie posiedzeń Komisji i Sesji i terminie Balu samorządowego.. 

 

Ad.26. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII 

Sesji Rady Gminy. 
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