
Protokół Nr XXIX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 19 grudnia 2016 r.  

 

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

godz.1800. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 15 radnych  

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.1. 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. W związku z brakiem wniosków  

o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał przedłożony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między 

Sesjami. 

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

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

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

13. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 r.  

 

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

Statutem.  

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

głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 listopada 

2016 r. 

 

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

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

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r. głosowało 15 radnych. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 



 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że o projekcie uchwały radni rozmawiali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dnia 28 listopada br. i radni jednogłośnie stwierdzili, że skarga 

jest bezzasadna. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIX/159/16. 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę nr 411/2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. 

Opinia jest pozytywna. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała także Uchwałę nr 412/2016  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 

2017 r.  

Opinia także jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że 

Komisja Budżetowa nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego projektu budżetu na 2017 r. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIX/160/16. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przypomniał jakie inwestycje i remonty są planowane na 

przyszły rok. 

Zaznaczył też, że obecnie mają przed sobą dwa duże projekty, jeden jest na ukończeniu czyli 

rewitalizacja ścieżki pieszo rowerowej, jest tam partycypacja Gminy w wysokości 15%, są też 

przed projektem, jest już wizualizacja, na zagospodarowanie ścieżki nad stawem Hutnik i przy 

okazji także zagospodarowanie stawów w Goszczowicach i w Skarbiszowicach. 

Wójt stwierdził, że ten budżet przekracza taką magiczną cyfrę czyli 20 mln. zł., co prawda  

z pożyczką czy z kredytem ale to oznacza, że Gmina się rozwija. Poinformował, że rozmawiał  

z Panią z naszej lokalnej gazety i ona sama widzi, ze na terenie naszej gminy jest rozwój. Wójt 

stwierdził, że on jako włodarz tej Gminy i radni też, nie siadają, nie narzekają że czegoś nie ma, 

tylko robią, realizują. Można pewnie mniej tych rzeczy zrobić. Poinformował, że ostatnio 

rozmawiał o tym z redaktorem na łamach Nowej Trybuny, powiedział wtedy, że mogą zrobić jedną 

drogę rocznie, parę metrów chodnika i też jakoś to będzie, ale trzeba wykorzystać tutaj te 

możliwości, które nam daje dofinansowanie środków zewnętrznych, czy to ministerialnych czy też 

tak zwanych środków unijnych. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował za jednogłośne podjęcie uchwały budżetowej, 

zaznaczył, że wspólnie będą go realizować, niejednokrotnie będą go jeszcze zmieniać.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że uchwala budżetowa jest jedną z 

najważniejszych uchwał jakie się podejmuje, a potem to są już te uchwały okołobudżetowe, z 

czegoś te dochody trzeba brać aby potem je wydawać. Podjęte wiec już zostały uchwały odnośnie 

podatków, w tej chwili podejmowana jest uchwała o wydatkach i zobaczą później jak to się będzie 

realizowało. Wiadomo, że uchwała budżetowa jest zmieniana, jeśli pojawiają się dodatkowe środki 

to są przeznaczane tam, gdzie ich brakuje.  



 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę nr 413/2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2017 

– 2020. 

Opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że 

Komisja Budżetowa nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXIX/161/16. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że odpowiadając na zapytania radnego Józefa 

Sukiennika - oświetlenie i droga w kierunki Pana Kowalskiego – rozmawiał z Panem Dyrektorem 

ZGKiM, te tematy przekazał mu – jeden już jest zrobiony a myśli, że drugi tez będzie lada moment, 

tam wjedzie koparka , będzie niwelować teren. 

Wójt poinformował, że 1 grudnia uczestniczył w promocji przewodnika wspólnie z partnerami z 

czeskiej Beli, tydzień później byli w Czechach, bo tak projekt był napisany. 

Wójt poinformował też, że dzisiaj przyszła informacja odnośnie drugiego naboru – Dzięki przyjaźni 

i skazani na sukces. Projekt spełnił wszystkie wymagania i kryteria na podstawie rekomendacji 

Euroregionu, mówi o tym projekcie na przyszłoroczne obchody święta Gminy. Powinniśmy wydać 

troszkę pieniążków, przy okazji różnych gadżetów. Chcą zacząć to zawodami sportowymi dla 

dzieci i młodzieży w piątek, zawody strażackie. Sobota i niedziela to będzie integracja społeczna 

mieszkańców, radnych, sygnalistów, zespołów wokalnych oraz mieszkańców obu gmin. Na to 

dostaliśmy 100% dofinansowania z Euroregionu. 

Drugi projekt złożony w Euroregionie – mamy dofinansowanie . Trzydniowa impreza dla nas, bo 

jedna część odbędzie się u nas, później za tydzień będzie w Beli pod Pradziadem. Koszt Gminy jest 

15.309 zł. 60 groszy. Za trzy dni imprez mamy praktycznie płacone wszystko. Stwierdził, że takie 

projekty to tylko chciałoby się realizować . Poinformował, że są po wstępnej ocenie projektu na 

drogę – ul. Szkolną, myśli, że też dofinansowanie na to otrzymają. 

Wójt poinformował, że w środę spotka się z właścicielem zakładu w Tułowicach Małych. 

Wójt poinformował też, że uczestniczył wraz z panem Przewodniczącym Rady w spotkaniu z firmą 

Elektrobudowa i Tauron, każda ze stron zgłosiła swoje uwagi, zaznaczył, że przedstawiciele 

Elektrobudowy próbowali straszyć nas jakimiś opłatami (odszkodowaniem), mówili o kwocie 3 

mln. zł. Przedstawiciele Tauronu trochę to stonowali. Wójt zaznaczył, że obecnie czekają na 

propozycję ze strony Tauronu, stwierdził, że mogą przystać na pewne ustalenia, chodzi o 

umieszczenie tego kabla na wysokości, kilkuset metrów odcinka tego osiedla wzdłuż torów jako 

kabel puszczony pod ziemią, jest to propozycja przedstawicieli Gminy do przemyślenia, bo się tak 

łatwo nie poddadzą, nie ulegną. Teraz czekają na odpowiedź ze strony Tauronu czy to zlecą, ten 

odcinek. 

Wójt poinformował też, że był na spotkaniu Aglomeracji , które odbyło się w Polskiej Nowej Wsi 

na lotnisku. Stoi tam zakupiony nowy helikopter, jest niewielki, bo obsada 3 osób plus 

pomieszczenie do przewozu chorych czy rannych. Będzie on podrywany na zlecenie dyspozytora w 

przypadkach kiedy będzie zagrożenie życia, a w tym czasie nie będzie wolnej karetki. 



Wójt poinformował, że wraz z radną powiatową odwiedził Starostę powiatu , rozmawiali na temat 

planowanych inwestycji. Wójt przypomniał, że informował już radnych, że zwrócił się do Starosty 

na piśmie z zapytaniem o planowane inwestycje na terenie naszej Gminy na 2017 r. 

Wójt stwierdził, że z wypowiedzi Starosty wynikało, że coś będzie robione, ale odpowiedzi na 

piśmie jeszcze nie otrzymał. Poinformował, że prosił tylko Pana Starostę aby remontując drogi 

robili to jakimiś odcinkami, aby to miało jakiś logiczny ciąg. 

Wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniu na temat statusu miasta z mieszkańcami naszej 

Gminy. Zaznaczył, że jest zadowolony z przebiegu spotkania. 

 

Wójt brał także udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Opolszczyzna, tam też mamy dedykowane 

środki w ramach ścieżki, spacerniaka nad stawem Hutnik na odcinku od Tułowic do Tułowic 

Małych. Projekt ten będzie także obejmował zagospodarowanie stawu w Goszczowicach i stawu w 

Skarbiszowicach. 

Wójt poinformował, że z rozmowy z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Tułowice dowiedział się, 

że jest już na etapie porozumień (chodzi o oświetlenie drogi na baraki), prawnicy Nadleśnictwa to 

porozumienie sprawdzają, być może, że ten projekt zostanie poddany jakby pod konsultacje 

społeczne i wtedy da radnym znać, być może trzeba będzie głosować imiennie – czy jestem za tak – 

żeby ten projekt gdzieś tam w jakimś okresie programowania się załapał. 

Wójt uczestniczył w Wigilii dla osób samotnych i starszych. Oprawa Wigilii była bardzo ładna. 

W dniu dzisiejszym Pan Wójt  spotkał się z Panią Apolonia Klepacz w sprawie uzgodnienia dalszej 

współpracy pomiędzy Gminą, a firmą Remondis , chodzi o odbiór odpadów komunalnych. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że praktycznie ta 

działalność była wspólna razem z panem Wójtem, były Mikołajki w Skarbiszowicach, spotkanie z 

Tauronem, Przewodniczący Rady Gminy był z wizytą w Niemodlinie na wystawie gołębi 

pocztowych, odbyło się spotkanie z emerytami oraz spotkanie, które odbyło się w sali 

widowiskowej TOK na temat statusu miasta Tułowice, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 

oraz dzisiejsza Sesja. 

Było też kilka wyjazdów w teren, byli z Panem Suchodolskim na drodze Dębowej, Przewodniczący 

chciał obejrzeć jak to wygląda. Pan Roman Kopij stwierdził, ze nie będzie powielał wypowiedzi 

Pana Wójta, bo to co powiedział Pan Wójt, to było tez ich działaniem. 

Radny Michał Luty zapytał w jakim celu były przeprowadzone oględziny budynku dawnej remizy 

strażackiej. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Pan Suchodolski chciał pokazać stan budynku w 

środku. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przypomniał, że był wniosek radnego 

Romana Suchodolskiego w sprawie drogi Dębowej i w sprawie budynku po byłej remizie 

strażackiej. Pan Wójt  kiedyś sytuację tego budynku i terenu koło budynku przedstawiał, jest to 

teren prywatny, jest tam dwóch właścicieli. 

Następnie Pan Roman Kopij jeszcze raz przypomniał jaka jest sytuacja tego terenu i budynku. 

Zaznaczył, że Gmina tam wejść nie może bo jest to teren prywatny. Stwierdził, że jest to może 

obiekt sentymentalnie związany z Tułowicami, ale jeśli nie będzie dobrej woli właścicieli, to Pan 

Wójt nie ma żadnych narzędzi żeby cokolwiek w tej materii zrobić. Dodał, że taka sama sytuacja 

jest z zabytkowym młynem. 

Pan Roman Kopij poinformował, że droga Dębowa jest faktycznie w bardzo złym stanie i myśli, że 

jeśli w przyszłym czasie będzie możliwość jej remontu to pewnie nie będą robić przeszkód, bo jest 

to dla naszych mieszkańców. 



Radny Roman Suchodolski poinformował, że były budynek remizy jest otwarty, każdy może tam 

wejść, strop budynku grozi zawaleniem, jeśli tam wejdzie jakieś dziecko i ulegnie wypadkowi to 

będzie kłopot. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował o ewentualnej możliwości i sposobie kupienia 

tego budynku , jeśli radni wyrażą taka wolę, a odnośnie zabezpieczenia tego budynki to jest to 

sprawa właściciela terenu. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że posiadłość ta jest w jego okręgu wyborczym i jako radny 

widzi ten obiekt i zagrożenie, zaproponował aby może wystosować pismo do właściciela o 

zabezpieczenie obiektu. 

 

Ad.9. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 18 grudnia dostarczył dla 

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał otrzymane listy: 

- od Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach – podziękowanie za przekazane dary, 

- od Pani Pilarek dotyczące dzisiejszej wizyty, 

- od Rektora Uniwersytetu Opolskiego – umowa na przekazanie środków,  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z odpowiedziami 

na listy: 

- odnośnie kupna lub najmu pomieszczeń po byłej Tułowiczance, 

- dla Klubu Sportowego „Husarz” w sprawie prośby o użyczenie pomieszczenia na strzelnicę,  

Wójt poinformował o sprawie dotyczącej przewozu zebranych darów dla mieszkańców Turgieli na 

Litwie. 

Następnie zaproponował aby na następną Sesję zaprosić drużynę piłkarską, są to uczniowie 5 i 6 

klas szkoły podstawowej, którzy zajęli pierwsze miejsce w województwie w rozgrywkach piłki 

nożnej halowej. Zaznaczył, że nie byłoby tego wyniku gdyby nie praca od podstaw przez pięć czy 

sześć lat. Chciałby aby Ci chłopcy wraz z nauczycielem, trenerem przyszli na następną Sesję aby 

ich obdarować przynajmniej słodyczami i oklaskami. 

Wójt stwierdził, że życzyłby sobie aby takie wyniki tez były na polu innych dyscyplin, również 

tych językowych, matematycznych , przyrodniczych, gdzie za chwile będą się odbywać kolejne 

eliminacje. Poinformował, że na etapie podstawowym jesteśmy z Gminą Niemodlin, a w jednym 

przedmiocie z gminą Łambinowice. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy to stanie się tradycją, że jeśli ktoś osiągnie jakiś sukces to będzie 

też zapraszany. Wójt odpowiedział, że tradycja jest bardzo ważna, a wydaje mu się, że to jest forma 

takiego podziękowania. 

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 18 grudnia dostarczył dla 

wszystkich zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze w Biurze Rady. 

Zaznaczył, że w tej chwili odpowiedzi na pytania nie ma, będą w następnym miesiącu. Zapytał czy 

ktoś pilnie oczekuje odpowiedzi od Pana Wójta. 

Radny Krzysztof Ptak przypomniał, że na poprzedniej Sesji zadawał pytanie w sprawie chodnika 

przy bloku nr 1 na ul. Elsnera – kto jest właścicielem tego chodnika czy Gmina czy wspólnota 

mieszkaniowa. 

Wójt odpowiedział, że to sprawdzi i da odpowiedź na następnej Sesji. 

 



 

 

Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Michał Luty zapytał czy Pan Wójt udzielił już pisemnej odpowiedzi na pismo strażaków z 

Goszczowic dotyczącej prośby o przeznaczenie środków na zakup samochodu. 

Jeśli takiego pisma jeszcze nie ma, to prosi aby strażakom odpisać, ze względu na to, że ciągle 

dzwonią i pytają jak ta sprawa wygląda i czekają cały czas na odpowiedź. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że działkowicze prosili go aby poruszył następujący temat, 

chodzi o gruz po byłej rzeźni. Zaznaczył, że wie, że to jest teren prywatny, ale to musi być 

wywiezione, tak być dalej nie może, bo przyjdzie lato i znowu będzie zagrożenie wężami i innymi 

gryzoniami. Prosił o interwencje w tej sprawie. 

Wójt odpowiedział, że każdy wie, że jest to teren prywatny, miał okazję rozmawiać z jednym z 

właścicieli prywatnych na temat młyna, to już mówił radnym jak wyglądała rozmowa. Właściciel 

młyna powiedział, że nie będzie tam nic robił, bo woli mieć kawałek kuli ziemskiej w ręku. 

Zaznaczył, że po to też zaprosił właściciela zakładu w Tułowicach Małych, o czym już informował,  

bo doszły te głosy ze strony Tułowic Małych. Poinformował, że pełnomocnik właściciela zakładu , 

który mieszka w Tułowicach Małych zapytał o temat spotkania. Wójt odpowiedział mu, że nie 

chciałby, nie życzyłby sobie żeby ten zakład spotkał taki los jak byłą rzeźnię czy też to co się stało z 

Browarem w Niemodlinie. Myśli, że po spotkaniu z właścicielem będzie więcej na ten temat 

wiedział.  

Odnośnie gruzu na terenie byłej rzeźni, to dawno powinien być wywieziony, a co tam się dzieje 

latem to wszyscy dobrze wiedzą, to trwa już od paru ładnych lat. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że interesują go działania w tym kierunku aby zmienić tą 

sytuację.  

Wójt zaznaczył, że na następnej Sesji odpowie od ilu lat to jest zburzone. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał, czy nie można podjąć jakichś prawnych czynności aby 

uporządkować teren prywatny. 

Radca Prawny stwierdził, ze Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku o tym mówi, a jak nie to 

można złożyć zawiadomienie do inspekcji budowlanej. 

Wójt odpowiedział, że Gmina podejmie wszystkie kroki jakie będą możliwe w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się do Pana Wójta i Pani radnej powiatowej, poinformował, że po 

wycince drzew ostatnio na drodze ze Skarbiszowic w kierunku na Tułowice Małe powiększyło się 

pobocze, zniknęły te stare zagrażające drzewa i będą na pewno, zapytania czy propozycje odnośnie 

połączenia chodnika pieszo – rowerowego z Tułowicami Małymi. Stwierdził, że folwark w 

Skarbiszowicach jest taką częścią miejscowości zapomnianą, część miejscowości zapomniana przy 

jakichkolwiek inwestycjach. Na pewno w najbliższym czasie wróci temat odnośnie poprawienia 

bezpieczeństwa mieszkańców. Zaznaczył, że powstają tam też nowe budynki, zwiększyła się liczba 

dzieci. Prosił o poruszenie tej sprawy w rozmowach z Dyrektorem Dróg Powiatowych. 

Radny Michał Luty zapytał czym była spowodowana wycinka drzew koło stacji PKP i kto te 

drzewa wyciął. 

Wójt poinformował, że na stronie internetowej Gminy jest informacja na ten temat. Drzewa są 

wycinane na trasie Opole – Nysa. Drzewa są wycinane na powierzchni 15 metrów od osi skrajnej 

torów. Pozwolenie na wycinkę kolej otrzymała od Starostwa powiatowego. 

 

 

Ad.12. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych na okres do końca roku. 

Poinformował o terminie dyżuru Komisji Rewizyjnej oraz o terminie wspólnego posiedzenia 

Komisji i Sesji – 30.12.2016 r.  



Następnie Przewodniczący przekazał radnym życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przekazał zebranym życzenia jakie wpłynęły do Rady 

Gminy z okazji nadchodzących świat i Nowego roku. 

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

Sesji Rady Gminy. 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz       Frédéric Coppin 


