
Protokół Nr XXXII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 2 marca 2017 r.  

 

 

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

do godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. 

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

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Skarbnika Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, Radcę 

prawnego, sołtysów, mieszkańców. 

Przywitał także gości, którzy zostali zaproszeni na Sesję: Komendanta Komisariatu Policji w 

Niemodlinie Pana Jarosława Bąka, Zastępcę Komendanta Pana Jana Pajączka, Zastępcę 

Komendanta Miejskiego PSP Pana Leszka Koksanowicza, Zastępcę Dowódcy Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie Pana Mieczysława Palaka, Dyrektora Zarządu 

Wykonawczego Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Opolskiego Pana Jerzego 

Imbiorskiego, Pana Michała Luty Komendanta  Gminnych OSP, będzie reprezentować Prezesów 

OSP. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że o godz. 1700 na Sesji będzie również Pan Dyrektor 

Generalny  VIDAKOLOR Sp. Pan Michał Barcic, który przybliży sprawy związane z projektem 

uchwały, który będzie wnioskowany o dodanie do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  propozycję porządku obrad radni otrzymali wraz z 

materiałami na Sesję w dniu 22 lutego..  

Stwierdził, że wie, iż będzie  wniosek o zmianę porządku obrad i oddal głos Panu Wójtowi. 

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

punktu dotyczącego podjęcia uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice działek o numerach 126/6, 127/6 i 128/12 obręb 

Tułowice. Wójt poinformował, że wiąże się to z tym, że właściciele znaleźli inwestora na tą działkę 

w strefie. Stwierdził, że samo bycie w strefie to są plusy ale niekoniecznie, na dzisiaj firm 

posadowionych w specjalnej strefie u nas na 16 hektarach, tylko trzy największe podmioty 

korzystają z dobrodziejstw. Tam są obwarowania zatrudnienia, obrotów i wielu innych parametrów. 

Jest potencjalny inwestor, który na tym terenie, jest to ulica Betonowa, na wysokości byłej 

betoniarni jak się jedzie, po prawej stronie tam jest cała infrastruktura. Stwierdził, że podkreślają to 

już od dłuższego czasu, zgodnie, że są wszyscy za rozwojem i dlatego prosi aby ta uchwala była 

włączona dzisiaj pod obrady Sesji. Zaznaczył, że po pozytywnym rozpatrzenie przez radnych, 

wniosek inwestora będzie dopiero skierowany do Rady Ministrów i tam będzie ostateczna decyzja.  

Za przyjęciem wniosku  głosowało 15 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uzupełniony porządek obrad:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 2 lutego 2017 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. 

5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych 

działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Tułowice.  

6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowości 

niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 

7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Starachowice działek o numerach 126/6, 127/6 i 128/12 obręb Tułowice. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady 

Gminy 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice 

na obszarze Gminy Tułowice 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.  

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między 

Sesjami. 

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

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

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

Radni zmieniony porządek obrad przyjęli jednogłośnie ( 15 głosów za). 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem. Była poprawka zgłoszona przez Pana Michała Lutego, poprawka od razu została 

skorygowana i protokół z naniesiona  poprawką został jeszcze raz przesłany radnym. .Radni do 

protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy głosowało 15 

radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r.  

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

Statutem, e-mailem . Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. głosowało 15 radnych. 

Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych 

działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Tułowice.  

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Pan Jarosław Bąk przywitał zebranych i stwierdził, 

że w zeszłym roku strażacy Go zmobilizowali do przedstawienia wersji graficznej, bo taka jest 

zawsze łatwiejsza w przyswojeniu. 

Następnie przedstawił prezentację na temat ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

podejmowanych  działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy 

Tułowice w 2016 r.  Prezentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Mieszkaniec Ligoty Tułowickiej poruszył następujące sprawy:  

- podziękował za to, że po dwóch latach wreszcie udało się założyć lampę. 

- poruszył sprawę złego stanu drogi – ul. Kościuszki – jest na niej bardzo dużo dziur, studzienki są  

„rozwalone”, niektóre są obniżone o 12 do 15 cm. – po drodze jest dozwolona jazda z szybkością 

do 50 km/h. może trzeba to obniżyć. 

- poinformował, że są dwie drogi do Ligoty Tułowickiej, na pierwszym zjeździe są wyboje, są 

koleiny bo jeździ tam ciężki sprzęt z Kopalni ale przy drodze jest  chodnik i jest ograniczenie 

prędkości na drodze do 40 km/h, natomiast drugi zjazd, tam też mieszkają ludzie i są pokrzywdzeni, 

bo  przy drodze jest znak 50km/h, „młodzi chłopcy, którzy mieszkają wyżej jeżdżą 60 km i więcej”, 

chodników żadnych nie ma. W Tułowicach, tutaj, jest sytuacja taka, że są drogi, są chodniki i jest 

ograniczenie do 30 km/h i są jeszcze poprzeczne przeszkody utrudniające szybką jazdę. Zwrócił się 

z pytaniem dlaczego tam nie można takiego czegoś zrobić. 

Zaznaczył, że o ty mówił już poprzedniemu Wójtowi, mówił o tym też później i nie ma żadnej 

reakcji, tak jakby tego nie było. Stwierdził, że chodzi mu o pewną gradację, bo jeżeli jedna droga 



ma ograniczenie 40 km/h a druga sąsiednia droga, gdzie nie ma chodnika jest 50km/h. 

Stwierdził, że jest to sprawa bezpieczeństwa i prosi aby się nią zająć.  

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Pan Jarosław Bąk stwierdził, że rozumie, że ta 

sprawa była skierowana do Rady i do Niego też. Wyjaśnił, że jako Policja nie decydują o takich 

sprawach jak infrastruktura drogowa wygląda ale oczywiście jeśliby były jakieś możliwości, to 

chętnie takie działania, które mogłyby poprawiać jakieś bezpieczeństwo to na Komisjach 

bezpieczeństwa poprą. Zaznaczył, że mogą tylko dokonywać kontroli pod kątem przestrzegania 

przepisów, które na danym obszarze obowiązują czyli ewentualnie przekroczenia prędkości i 

ewentualnie tego, jak Pan mówił, me tam kierowcy jeżdżą lewą stroną i tez takie działania 

prowadzą. Są to tak zwane zagrożenia związane z ruchem drogowym. Są to problemy zgłaszane 

najczęściej przez mieszkańców gmin na Sesjach stad tez najtrudniej jest na nie zareagować, bo 

policjantów jest mało i ciężko jest we wszystkich miejscach jednocześnie to kontrolować. Starają 

się jednak na bieżąco takie czynności przeprowadzać. Odnośnie progów zwalniających to jest tak, 

że montaż tych urządzeń określają szczegółowe przepisy i ich nie można zamontować na 

wszystkich drogach. .Myśli, że jest to raczej rola zarządców drogi i trzeba by się tam skierować i 

ewentualnie tam wnioskować. 

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie zaznaczył, że podczas takich debat najczęściej 

zgłaszanymi problemami to są właśnie przekroczenia prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy 

przekroczony tonaż przejeżdżających pojazdów. 

Jeżeli chodzi o nieprawidłowe parkowanie przy ul. Zamkowej w rejonie basenu, czy przy ul. 

Ceramicznej lub Porcelitowej to trzeba sobie zdać sprawę, że parkują tam przeważnie sami 

mieszkańcy, którzy nie maja gdzieś miejsca. Tutaj jest rola  zarządców terenu aby te miejsca 

parkingowe zwiększyć. Jeśli samochody są źle zaparkowane to Policja oczywiście reaguje w 

pierwszej kolejności powiadamiają właścicieli i pouczają ich. 

Co do przekroczenia prędkości, to w tym roku , tak jak i w ostatnich latach, problem 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest w skali całego kraju jednym z najważniejszych, jest 

priorytetowy. W tym roku również jest program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 

skali całego kraju jak również w skali Komendy Wojewódzkiej, Powiatu czyli także na obszarze 

Gminy Tułowice, jest tam określonych szereg zadań, które realizują łącznie z ruchem drogowym, 

bo muszą się wspomagać przy kontrolach, ponieważ  są to policjanci wyspecjalizowani, posiadają 

specjalne przeszkolenie i oni są uprawnieni do dokonywania  kontroli na niektórych drogach. 

Ad.6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz 

gotowości  niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Pan Leszek Koksanowicz poinformował, że z informacji, 

które przekazuje im dowództwo PSP z Niemodlina oraz z informacji, które również otrzymują z 

Opola płynie taki bardzo pozytywny sygnał, że bezpieczeństwo pożarowe w Gminie Tułowice stale 

rośnie i w takim tempie ostatnio bardzo pozytywnym, z czego są bardzo zadowoleni. Oczywiście 

bardzo duży a nawet decydujący wpływ mają tu nasi strażacy ochotnicy, którzy napędzają te 

jednostki ale nie ma co ukrywać, że same chęci nie wystarczą, są do tego jeszcze potrzebne środki 

finansowe. Radni przeznaczają pieniądze na dane jednostki ODP, zdaje sobie sprawę z tego, że nie 

jest to łatwe szczególnie w małych gminach. W gminach, które nie mają dużego budżetu trudno jest 

wszystkich zadowolić. Podziękował za wspieranie finansowe OSP. 

Zaznaczył, że strażacy ochotnicy w systemie bezpieczeństwa ratowniczego mają bardzo duże 

znaczenie . Sytuacja jest następująca: najbliższa jednostka ratowniczo – gaśnicza jest w 

Niemodlinie, czas poruszania się pojazdów  gaśniczych to  mniej więcej 1 km/1 minutę, od 

momentu alarmu strażacy mają 1 minutę czasu na wyjazd. Strażacy robią wszystko aby wyjechać 

jak najprędzej ale nic nie zmieni tego, że jeżeli do miejsca zdarzenia jest 20 czy 25 km. To tyle 

czasu minie zanim samochód dojedzie. W przypadku gdy są osoby poszkodowane, statystycznie 

jest tak, że najwięcej poszkodowanych i ofiar śmiertelnych jest podczas pożarów wewnętrznych i 

podczas wypadków, tutaj każda minuta jest bardzo ważna. Jeżeli straż dotrze po 20 czy po 25 



minutach to czasami może już być za późno. Zależy to też od jednostek ochotniczych, które 

funkcjonują na terenach gmin, są one bardzo ważne dlatego, że patrząc na czas wyjazdu, 

wyjeżdżają bardzo szybko, bo jest to kwestia, trzech, czterech, maksymalnie 5 minut i bardzo 

szybko dojeżdżają do miejsca zdarzenia, w ciągu minuty, dwóch czy czterech minut, w zależności 

od odległości. Ci strażacy są  przeszkoleni w stopniu bardzo dobrym, potrafią wykonywać działania 

nie gorzej niż strażacy zawodowi, dlatego też ich rola jest bardzo ważna w systemie 

bezpieczeństwa. Często są takie głosy, że po co ta straż, że jest straż zawodowa, która przyjedzie. 

Są też osoby, które myślą, że im nic się nie przydarzy, a dopiero gdy zdarzy się tak, że będzie 

zagrożenie lub dojdzie do nieszczęścia a strażacy temu zapobiegną , to te osoby zmieniają swój tok 

myślenia i doceniają działalność OSP. 

Każdy życzyłby sobie, że jak już dojdzie do nieszczęścia , to żeby pomoc dotarła jak najszybciej, 

dlatego tez rola czy to strażaków, czy policjantów jest przekonywania, że warto inwestować w 

bezpieczeństwo. 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Pan Leszek Koksanowicz poinformował też, że Gmina 

Tułowice uczestniczy w Programie Aglomeracji Opolskiej „ Solidarni wobec zagrożeń”. Polega to 

mniej więcej na tym, że w każdej z gmin może dojść do jakiejś katastrofy, może być huragan, może 

pozrywać dachy, mogą być powodzie, podtopienia. Gmina Tułowice ma też kawałek autostrady i 

może się tak zdarzyć, ze będzie wypadek na autostradzie  z udziałem autobusu,  wtedy ludzi mniej 

poszkodowanych z tego autobusu gmina ma obowiązek zakwaterować do czasu przyjazdu 

następnego autobusu czy też przez noc. Trudno jest doprowadzić do takiej sytuacji aby każda gmina 

miała w zapasie np. 200 plandek, na wypadek jak zostaną zerwane dachy, czy też 200 łóżek aby 

zapewnić zakwaterowanie poszkodowanym. Program „ Solidarni w obliczu zagrożeń” zakłada, że 

wszyscy uczestnicy tego programu, są to wszystkie gminy powiatu Opolskiego i część 

Krapkowickiego, każda z tych gmin posiada po części tego sprzętu, cześć plandek, część worków 

itp. W razie potrzeby, gdyby w którejś gminie doszło do zdarzenia i trzeba więcej sprzętu, wtedy z 

innych gmin ten sprzęt jest przesuwany i wykorzystywany. Zaznaczył, że z tego tytułu poziom 

bezpieczeństwa w gminach się zwiększył. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował Panu 

Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim radnym za pomoc dla OSP , zaznaczył 

też, że jako Państwowa Straż Pożarna także będą w każdy możliwy sposób wspierać działania OSP 

na terenie naszej Gminy. 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie Pan Mieczysław Palak 

poinformował, że w zeszłym roku na terenie Gminy Tułowice odnotowano 91 interwencji. Te 

interwencje dzielą na pożary i wszystkie pozostałe, które nie są pożarem 9 nazywa to się 

miejscowym zagrożeniem) oraz alarmy fałszywe. W gminie Tułowice w 2016 r. miały miejsce 54 

pożary, było tez 36 innych interwencji są to. np. z huragany, podtopienia, wypadki oraz pomoc 

związana z udzielaniem pierwszej pomocy, to w tym momencie kiedy pogotowie nie dojechało na 

miejsce zdarzenia, nie ma w pobliżu karetki to siłą rzeczy i z logika systemu Państwowa Straż 

Pożarna jest kierowana do takich zdarzeń a od tego roku – od zeszłego ro0ku od 1 grudnia Gmina 

ma już taka jednostkę, która została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego i ta jednostka 

również będzie przez PSP doszkalana i jeszcze bardziej usprawniana aby mogła te interwencje 

podjąć chociażby do tego momentu kiedy PSP przyjedzie i ją wspomoże. W tych działaniach brało 

udział 209 zastępów – 209 pojazdów, z tego 112 samochodów z PSP, 20 samochodów OSP 

włączonych do KSR-G, to są te zastępy, których w Gminie Tułowice jeszcze w zeszłym roku nie 

było, musiały przyjechać z innych gmin, 77 samochodów OSP- w większości przypadków to były  

jednostki OSP z Gminy Tułowice. 

W 2016 r. na terenie Gminy Tułowice w trakcie zdarzeń brało udział 888 strażaków, z tego 460 z 

PSP, 97 członków OSP włączonych do KSR-G oraz 331 strażaków z OSP spoza Systemu. 

Odnotowano wzrost pożarów w stosunku do 2015 r. w którym było 50 pożarów a w 2016 r. 54.  

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia to odnotowano ich 36, a rok wcześniej 23. 

Jeżeli chodzi o jednostki OSP , to na terenie Gminy są 3 jednostki: OSP Goszczowice, OSP 



Tułowice i OSP Szydłów. Odnośnie OSP Tułowice i OSP Goszczowice to jest ogromny wzrost 

skuteczności tych jednostek. Natomiast mają duży kłopot z jednostką w Szydłowie, jednostka z 

racji problemów kadrowych w zeszłym roku nie wyjechała ani razu do zdarzenia. 

Zaznaczył, że robią wszystko aby tę jednostkę dźwignąć, bo ona nie jest w gorszej sytuacji jak była 

jednostka w Tułowicach parę lat temu, czy jednostka w Goszczowicach w 2008 r., kiedy została 

karnie wyłączona z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Sytuacja nie wydaje się aż taka 

zła i myśli, ze pomału uda się tę jednostkę odbudować, chodzi tylko o pozyskanie ludzi, o nic 

więcej. 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie Pan Mieczysław Palak 

zaznaczył, że jeżeli chodzi o przygotowania, to bardzo dużą rolę odniosła tutaj „ Strategia Rozwoju 

Jednostek OSP z terenu Gminy Tułowice’, która  przyniosła wymierne korzyści  a została 

opracowana w 2014 r. To spowodowało, że sporządzono plan i w ramach tego planu sukcesywnie 

rok po roku pozyskane środki były kierowane w te sprawy, które były najistotniejsze. 

Spowodowało to, ze Jednostki zaczęły się rozwijać. Zaznaczył, że Jednostce OSP w Szydłowie 

niczego nie brakuje, ma ona sprzęt porównywalny jak w pozostałych Jednostkach, jest tam tylko 

problem kadrowy oraz problem pomieszczeń socjalnych. 

W 2016 r. została przeprowadzona kontrola jednostek OSP - nazywa to się „ kontrola inspekcji 

gotowości”. Trzy jednostki zostały skontrolowane, dwie otrzymały ocenę pozytywną, jedna ocenę 

negatywną. W tej jednostce na alarm stawiła się jedna osoba, a jednostka nie może funkcjonować w 

oparciu o jedną osobę , jedna osoba nie może podjąć żadnego działania. Jest jeszcze taka sytuacja, 

że ta osoba już od stycznia nie może wyjeżdżać do zdarzeń z racji przekroczenia pewnego pułapu 

wiekowego. Osoba ta jednak z pomocą innych stara się coś tam robić ale jest to jeszcze o wiele za 

mało. 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie Pan Mieczysław Palak 

poinformował, że poza tą działalnością ratowniczo – gaśniczą PSP prowadzi na terenie Gminy 

prewencję, czyli kontrolują obiekty użyteczności publicznej i nie tylko, pod względem 

przygotowania tych obiektów do przepisów p.poż., do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podczas 

przeprowadzonych kontroli stwierdzili: 

- niespełnianie właściwych warunków ewakuacji,  

- niewłaściwa obudowa i wystrój poziomych bojowych dróg ewakuacyjnych, 

- brak lub wymiana zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, 

- niewłaściwy kierunek otwierania się drzwi ewakuacyjnych, 

- przekraczanie dozwolonych długości dróg ewakuacyjnych.  

Drogi ewakuacyjne nie spełniają standardów wynikających z ustawy 

Nie zapewnienie właściwych warunków instalacyjnych, brak odpowiednich badań, brak wyłącznika 

prądu, niesprawność instalacji, brak wyposażenia w sprzęt i urządzenia gaśnicze 

przeciwpożarowego  zaopatrzenia wodnego. 

Brak zapewnienia właściwego stanu hydrantów zewnętrznych. 

Zaznaczył ,że w oparciu o protokoły kontroli i decyzje Komendanta podmioty kontrolowane są 

zobligowane usunąć w określonym czasie te nieprawidłowości, z tym, ze teraz się zmieniła pewna 

prawidłowość, bo jak dotychczas, te kontrole polegają na tym, że jak stwierdzono jakąś 

nieprawidłowość to dawano jakiś czas, okres do usunięcia  a teraz ustawowo zmieniają się pod tym 

kątem przepisy, jeżeli zostanie stwierdzona jakaś nieprawidłowość, to kontrolowany podmiot musi  

ją usunąć w trybie natychmiastowym. Chodzi tu o bezpieczeństwo w szkołach, szpitalach, 

internatach. Na terenie Gminy Tułowice zostały skontrolowane cztery obiekty: Kościół Świętego 

Rocha, Internat Zespołu Szkół w Tułowicach, linia kolejowa przebiegająca przez miejscowość 

Szydłów i Zakład stolarski w Tułowicach. Są oczywiście takie ogólne uwagi, które wcześniej 

zostały wymienione odnośnie tych kontroli. 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie poinformował, że jeżeli chodzi 

o takie czynniki determinujące stopień zagrożenia, to mówimy tutaj – strefa ekonomiczna, zakłady, 



które się tam znajdują, to ze względu na swoją charakterystykę i specyfikę , gazociąg, który 

przebiega przez Gminę Tułowice, drogi i autostrada A4, to w zeszłym roku tylko z tych informacji 

które dostarczono wynika, że przez ten odcinek drogi przewieziono 480 ton ładunków 

wybuchowych, nie biorąc pod uwagę innych niebezpiecznych materiałów chemicznych, które są 

przewożone w samochodach cysternach. 

Nie bez znaczenia jest też areał leśny, teren, który zabezpiecza Komenda miejska PSP to jest 920 

ha. 

Mieszkaniec Ligoty Tułowickiej stwierdził, że jest pełen uznania dla strażaków dlatego, że jest to 

ciężka służba, narażają niejednokrotnie życie. Poinformował, że w Ligocie Tułowickiej podczas 

ostatniego pożaru zauważył, że w hydrantach nie ma odpowiedniego ciśnienia wody. Uważa, ze aby 

pomóc strażakom w takich sytuacjach należy zadbać aby w hydrantach było odpowiednie ciśnienie 

a zakrętki, które są na wierzchu, żeby je można było odkręcić, nie wie kto jest za to 

odpowiedzialny, może też straż pożarna. To powinno być sprawne dlatego, że o nieszczęście jest 

nietrudno a później są problemy. 

Ad.7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 

Pana Michała Luty Komendant Gminny OSP podziękował swoim przedmówcom za miłe słowa, 

stwierdził, że jako przedstawicielowi jednostek OSP z terenu Gminy Tułowice jest mu bardzo miło 

w swoim i ich imieniu. Obiecał, że będą robili co w ich mocy aby się dobrze działo. 

Poinformował, że od ostatniego spotkania bardzo dużo się zmieniło, w Tułowicach mamy nową 

remizę, mamy tez jednostkę Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Goszczowicach. W 

tym roku OSP Goszczowice obchodziła swoje 70-lecie. 

Na terenie Gminy Tułowice działają trzy jednostki, w tej chwili prężnie działają dwie jednostki, jest 

to straż w Tułowicach i straż w Goszczowicach. Straż w Goszczowicach jest taką jednostka 

wiodącą w tej chwili, w zeszłym roku weszli do KSR-G, są przeszkoleni, jest nowy Zarząd prężnie 

działający. Goszczowice jako Jednostka jest bardzo mobilna, można na nich liczyć w każdej 

sytuacji, niestety borykają się jak większość jednostek w Polsce z problemami technicznymi, tutaj 

w tej chwili były rozmowy z Rada Gminy, z Panem Wójtem, są teraz ukierunkowani, obserwują tą 

jednostkę, starają się jakoś im pomóc, jakoś ten problem rozwiązać, czyli problem tego auta 

pożarniczego z którym w tej chwili są problemy techniczne. 

Następnie  przedstawił zdjęcia z uroczystości wejścia jednostki OSP Goszczowice do KSR-G oraz z 

obchodów 70-lecia istnienia jednostki. 

Zaznaczył, ze jednostka OSP Goszczowice  jako jednostka na terenie Gminy Tułowice jest 

jednostka wyróżniającą się i wzorową pod katem operacyjnym. 

Drugą działająca w Gminie jednostka jest jednostka OSP Tułowice. W ubiegłym roku wyjeżdżali 

do zdarzeń 48 razy, jak na Tułowice to jest to bardzo dużo, zdarzenia zostały obsłużone. W tej 

chwili przez okres zimowy auto było niestety wycofane ze względu na remizę, która jest budowana, 

auto musiało zostać zagarażowane w ZGKiM, niestety garaż był nieogrzewany i trzeba było 

wycofać, auto nie było operacyjnie wprowadzone, nie mogli sobie pozwolić na to żeby ryzykować 

zamarznięcia tego wszystkiego co tam jest bo nie stać ich byłoby potem na to, żeby to w razie 

jakichkolwiek uszczerbków naprawiać to z własnej kieszeni a nie chcieli9 tez narażać Gminy na  

takie wydatki. Na dzień dzisiejszy auto jest wprowadzone, są na podziale bojowym, są gotowi do 

wyjazdów. 

Trzecią jednostka z terenu Gminy Tułowice, która jest, jest jednostka OSP w Szydłowie, jak 

wygląda tam sytuacja, to zostało tutaj to przedstawione. Są też optymistyczne wiadomości, bo tutaj 

wspólnie z Panem Radnym, z Panią Sołtys i Panem Wójtem byli w zeszłym roku na spotkaniu ze 

strażakami w Szydłowie, pewne ustalenia zostały poczynione, myśli, że z ta jednostka będzie 

wszystko w porządku. Kolejne spotkanie będzie za kilka dni i jest pełen optymizmu, myśli, że uda 

się tą jednostkę postawić na nogi i będzie mógł w przyszłym roku Panu Kapitanowi i Panu 

Brygadierowi zameldować pełna gotowość tej jednostki. 

Co się tyczy hydrantów, to zdaje sobie sprawę, że hydranty powinny być skontrolowane, bierze całą 



winę na siebie, bo w zeszłym roku tego nie sprawdził. Chciałby to jeszcze skonsultować z Panem 

Dyrektorem, bo nie wie, czy może sobie tak jeździć po terenie Gminy i te hydranty odkręcać, wodę 

wylewać i te hydranty sprawdzać. Sprawa jest otwarta i jeżeli będzie taka możliwość to na pewno 

zostanie to w tym roku sprawdzone i w miarę możliwości wymienione. 

Jeżeli chodzi o szkolenia jednostek, to te trzy jednostki z terenu Gminy Tułowice aktywnie 

uczestniczą w szkoleniach organizowanych zarówno przez Państwowa Straż Pożarną jak i Związek 

OSP. Dzięki Panu Dyrektorowi udało się przeszkolić w tym roku kolejnych ratowników pod kątem 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, są to bardzo drogie szkolenia, szkolenia, które są niezwykle 

potrzebne, bo pozwalają tym strażakom - ratownikom na udzielenie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu karetki czy lekarza. W tym roku będą starali się 

wywierać nacisk aby przeszkolić kolejne osoby pod kątem takiej pomocy. 

W zeszłym roku udało się zrealizować ćwiczenia na terenie jednego z zakładów w Tułowicach. 

W zakładzie tym jest bardzo dobre wyposażenie przeciwpożarowe, jest to wzorowy zakład pod 

kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Stwierdził, że może nie jest zawodowcem ale różne 

rzeczy w życiu widział, zabezpieczenie tego zakładu jest naprawdę wzorowe i na piątkę. Myśli, że 

będzie im jeszcze dane w tym roku zorganizować szkolenie w tym zakładzie dzięki uprzejmości 

właściciela. 

Dyrektor Zarządu Wykonawczego Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Opolskiego Pan 

Jerzy Imbiorski stwierdził, że jak radni wiedzą były różne etapy i miło słyszeć, że zdążamy ku 

lepszemu, jest to zasługa wszystkich, zarówno radnych, Pana Wójta ,przedstawicieli PSP. 

Stwierdził, że każda złotówka wydana na OSP zwraca się dziesięciokrotnie. Zaznaczył, że były 

lepsze czasy i gorsze ale dobrze, że teraz zmierzają w dobrym kierunku, tematy były przedstawiane 

i na drodze porozumienia, dialogu udało się wiele rzeczy dokonać. Podziękował Radzie Gminy na 

czele z panem Przewodniczącym za każdy grosz przekazany na OSP, wie, że potrzeb jest wiele ale 

widzi, że tutaj to są trafne decyzje. Podziękował PSP za to, że szkolą strażaków ochotników. 

To, ze się dzieje coraz lepiej to może tez zasługa tego, że został wybrany nowy Zarząd Gminny 

OSP gdzie Pan Wójt został Prezesem. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej Starachowice działek o numerach 126/6, 127/6 i 128/12 obręb Tułowice. 

Dyrektor Generalny  VIDAKOLOR Sp. Pan Michał Barcic poinformował, że jest przedstawicielem 

firmy VIDAKOLOR, która jest potencjalnym inwestorem tutaj w Tułowicach. Firma zajmuje się 

wyrobami gotowymi czyli robi „fryty i szkliwa” do płytek ceramicznych. Zaznaczył, że jego 

rodzina jest związana z płytkami ceramicznymi od 20 lat. On sam w Tułowicach mieszkał przez 5 

lat, można powiedzieć, że jest ojcem tych wszystkich firm, bo ściągał i Hiszpanów i 

Koreańczyków. Jego mama Pani Grażyna Ludwikowska finalizowała to wszystko. Stwierdził, że 

ma kolejną firmę, gdzie od trzech lat był jej Prezesem, teraz jest Dyrektorem, ściągnął swojego 

Prezesa tutaj do Polski ponieważ jest konkurencja na tym tle i jeżeli chce jego Prezes zaistnieć, to 

namówił Go do tego, żeby kupił tutaj halę i zaczął inwestować w Tułowicach. Prezes się zgodził, 

warunkiem jest to, że musza być w strefie ekonomicznej żeby Prezesowi się to wszystko 

kalkulowało. Jest zainteresowany jak najbardziej. Rozmawiał z Prezesem  strefy ekonomicznej, 

jeżeli tylko radni wyrażą zgodę to ich przyjmą. Włoch chce zacząć działać tutaj w Tułowicach.  

Pierwszy etap będzie etapem na hali, którą mają ( ponad 800 metrów), drugim etapem jest 

wybudowanie świeżej hali  na działce, która ma ponad 2 ha i przyjęcie nowych pracowników – 

około 18 osób. 

Radny Michał Luty zapytał kiedy firma mogłaby zacząć działalność. 

Pan Michał Barcic odpowiedział, że 10 marca chcieliby już podpisać umowę przedwstępną a akt 

notarialny będzie do końca miesiąca. 

Poinformował, że Włoch będzie w Polsce 6 i 7 marca i ma mu przedstawić cały harmonogram prac, 

bo nie ukrywa, że będzie oddelegowany tutaj żeby wszystkiego dopilnować. Zaznaczył, że jest to 

konkret, bo sam działa w kilku spółkach, jest związany z Włochem, dzięki niemu też istnieją jako 



płytkarze, Włoch nie może też bazować na jego grupie „Końskie”, musi się rozwijać jeżeli chce 

zaistnieć na terenie Polski, stąd też taka wizja, inicjatywa, żeby Go ściągnąć do Polski. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała o zapis w specyfikacji dotyczący utylizacji środków 

chemicznych. 

Pan Michał Barcic odpowiedział, że jeżeli chodzi o zakład w Tułowicach, to nic takiego nie będzie. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała czy Rada Gminy będzie miała jakiś wpływ na to. 

Pan Michał Barcic odpowiedział, że nie wie do końca jak to wygląda technicznie, bo zajmuje się 

stricte papierkami i liczbami. Jeżeli radni będą chcieli to może  tutaj ściągnąć osobę, która się tym 

zajmuje, to nie ma żadnego problemu. Może też zostawić emaila i radni mogą pytać o wszystkie 

sprawy techniczne. 

Zaznaczył, że nie jest to mała firma i myśli, że warto aby była ona na tym terenie. 

Wójt dopowiedział, że Pan Barcic się przedstawił, że jest synem Pani Ludwikowskiej, radni 

poprzedniej kadencji pamiętają, że tutaj była próba zapraszania ale to dzięki temu, że Pani 

Ludwikowska ściągnęła tutaj inwestorów, my mamy to co mamy na strefie. Strefa jest wokół 

Opola, są hektary wszędzie, to nie jest tak, że my mamy teren, w Niemodlinie chyba od roku, przed 

Niemodlinem jak się wjeżdża, tam są dwa hektary strefy, jest wywieszone. Ale to nie jest tak, że 

jest strefa, że ktoś przyjdzie, to trzeba kogoś namówić, że ktoś przyjedzie do tej strefy, tym 

bardziej, że nie wszystkie firmy korzystają z dobrodziejstw. Na dzisiaj z firm posadowionych u nas 

w strefie tylko trzy, te największe korzystają z dobrodziejstw, tam są bardzo duże obwarowania 

zarówno w jedna jak i w drugą stronę. Jeśli nam chodzi o ten rozwój, a chyba nam chodzi, tam na 

dzisiaj rośnie sobie łąka, pole jest i nic z tego nie ma. Nie mamy praktycznie żadnych kosztów, bo 

Państwo sami załatwiają sprawy papierkowe łącznie z wnioskiem do Ministerstwa. Naszym 

zadaniem jest tylko zgoda aby ten teren wszedł do strefy. 

Radny Michał Luty poruszył sprawę  planowanego zatrudnienia. Przypomniał, że Pan Barcic mówił 

o docelowym zatrudnieniu 18 pracowników, a z tego co wie, to żeby korzystać z dobrodziejstw 

strefy przemysłowej  to trzeba mieć przynajmniej 25 pracowników. Pan Michał Barcic 

odpowiedział, że dla małych firm wystarczy 5 pracowników i trzeba utrzymać stosunek pracy przez 

trzy lata. 

Radny Michał Luty stwierdził, że Pan Barcic wszystko ładnie przedstawił ale nie wie jak sprawa się 

ma w stosunku do środowiska , boi się, że tutaj będzie jakaś sprawa typu utylizacja  czegokolwiek, 

jak sprawa się ma jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko tej fabryki, bo oczywiście rozwój jak 

najbardziej tylko pytanie jest o czy my nie będziemy tutaj truci. Stwierdził, ze sam jest lokalnym 

przedsiębiorcą i widzi tutaj potężne plusy z zatrudnienia i tak dalej. 

Pan Michał Barcic zapytał czy są  jakieś problemy z innymi firmami jeśli chodzi o oddziaływanie 

na środowisko. Poinformował, że tutaj nie będzie nic wylewane, jeśli będzie jakaś utylizacja to 

będzie to gdzieś wywożone, do Opola z tego co się orientuje. 

Wójt stwierdził, że każda firma tutaj aby działać, od Ceramiki do Kay Aluminium żeby cokolwiek 

zrzucać czy wylewać to muszą mieć zgodę, pozwolenia środowiskowe, bez tego nikt nie przejdzie, 

nie obejdzie się bez tego. Początki były tych firm, zresztą to cały czas jest monitorowane nie tylko 

przez urząd Gminy, tu przez Zakład, wodę czy ścieki tylko tam już są wyższe instancje , które  

kontrolują działalność tych firm. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy dodał, że Pan Dyrektor przyjechał tutaj z prośbą nie o 

wyrażenie na warunki tej firmy, na udział w pozwoleniu na działalność gospodarczą tylko na 

włączenie części gruntu do strefy, i to jest tylko tyle z naszej strony, bo przy pozwoleniu na 

prowadzenie działalności , będzie musiał uzyskać decyzję  środowiskową, przejść wszystkie 

formalności w Urzędzie, dostać pozwolenie itd.  Gmina będzie uczestnikiem i stroną postępowania 

i wtedy ta sprawa będzie się dopiero rozstrzygała a dzisiaj powinni mówić tylko o gruncie a to czy 

ta firma będzie czy nie to się jeszcze różnie może wydarzyć, na razie nie ma potrzeby mówić o 

zagrożeniach, na razie mówimy o strefie, o gruntach. 

Następnie odczytał projekt uchwały. 



Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/173/17. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Tułowice, 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik przedstawiła 

projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/174/17. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji 

Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji radny Pan Jan Bojkowski 

przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/175/17. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownica Urzędu Gminy Pani Nowak na 

posiedzeniu Komisji   omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/176/17. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownik Urzędu Gminy Pan Ratuszny i Pan Wójt 

na posiedzeniu Komisji omówili przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie,  

w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/177/17 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji omówił przedłożony projekt 

uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie,  

w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXII/178/17 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że Państwo z Ligoty wyszli ale miał dla nich taką 

informacje, że właśnie w poniedziałek tutaj spotyka się z nowym Dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, będą w kilku miejscach na naszych drogach i chcą wspólnie się dogadać, 

bo przez pierwszy rok jego ( Wójta) pracy w Urzędzie zarzucali się pismami właśnie odnośnie tych 

studzienek. Było czytane ich pismo, „że studzienki są nasze a droga ich”, prawda była pewnie 

gdzieś po środku ale nie lepiej już do tego wracać. Chcą teraz wspólnie partycypować, Gmina  

studnie, a Oni zalać  asfaltem, aby te newralgiczne punkty poprawić. Przy okazji będzie 

remontowany zjazd z ulicy w prawo, koło pomnika, będzie tam około 20 m. nowego dywanika na 

chodniku gdzie są dziury. 

Będą rozmawiać o bezpiecznym przejściu przy Przedszkolu. 

Koło szkoły w przyszłym tygodniu pojawia się nowe barierki – biało czerwone, bezpieczne, 

postawi je ZGKiM. Będzie nowe oświetlenie w sensie tylko góry, bo Wydział Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego nie wyraził zgody na sygnalizację świetlną  w tym miejscu ale będzie tam 

oświetlenie ledowe, które będzie widoczne na przejściach od torów, tutaj po drodze, przy 

przejściach dla pieszych będzie to jasne światełko, może będzie bardziej widoczne. 



Wójt przypomniał, że na posiedzeniu Komisji rozmawiali o polityce senioralnej, na dzisiaj coś tam 

się dzieje, myśli, ze była zgoda radnych aby spotkać się z Paniami ze Stowarzyszenia, wesprzeć ich 

ale  na politykę tutaj dla naszych mieszkańców. 

Było spotkanie w Tauronie, przed chwilą podjęta była uchwala, doprecyzowanie tej linii, część 

opisowa z rysunkiem nie zgadzała się, prostujemy to. Ukłon Tauronu, myśli, że te ponad dwa 

kilometry skablowania, to jest chyba ich wszystkich sukces, rozmowy były takie że będą kary 

ponad 3 miliony, myśli, że było to chyba tylko takie postraszenie. 

W Tułowicach był Starosta Prudnicki, szef Euroregionu Pradziad, bo zauważył, że w przeciągu 1,5 

roku zrealizowaliśmy dwa projekty, został wydany przewodnik i mamy na to partnerstwo z Czeską 

Belą przy okazji obchodów dni Gminy, partnerstwa, też dostaliśmy dofinansowanie do projektu. 

W nocy 10 lutego stało się nieszczęście w Ligocie, całe szczęście w tym nieszczęściu, ze się nic 

nikomu nie stało, pomoc była w szerokim zakresie, pomoc nadal płynie do tych ludzi i myśli, że 

jeszcze dalej płynąć będzie. Kilka dni temu powstało subkonto na które można wpłacać pieniądze . 

Te pieniądze zostaną przekazane dla poszkodowanej rodziny. 

Wójt poinformował, że był w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie linii kolejowej Opole Zachód – 

Nysa. Termin się przesunął, teraz słyszy, że nabór na ten odcinek drogi będzie w jesieni. Myśli, że 

tylko ten odcinek drogi kolejowej Opole – Nysa zostanie zrobiony a dalsze projekty to nie 

wiadomo. PLK i Urząd Marszałkowski przerzucają się papierkami a tak na dobra sprawę, to ten 

szynobus czy pociąg, to w zasadzie za dworcem Tułowickim, wystarczyłoby wejść i pytanie, ten 

pociąg nie powinien tam jeździć, bo kto daje zgodę, jakieś tam dozory techniczne na przejazd , z 

Szydłowa, zakręt za przejazdem do Skarbiszowic, przecież tam, kto jeździ szynobusem, tam 

zwalnia praktycznie na tym łuku do minimum, ledwo co jedzie, bo tam może dojść do jakiegoś 

nieszczęścia. 

17 lutego była tak zwana konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt poinformował, że też tam 

był, bo to był dzień gdzie Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa składał wnioski na 

dofinansowanie do dróg, inwestycji na  2017 r. szeroko pojętych, te w ramach konkursowych. 

Odcinek drogi 405, drugi etap Niemodlina, my tam jesteśmy z tym naszym odcinkiem Tułowice 

Małe do Tułowic do przejazdu. Wójt stwierdził, ze wierzy, ze ten odcinek drogi będzie zrobiony w 

2017 r. 

Wójt poinformował, że w międzyczasie byli na uroczystości wejścia do systemu Jednostki OSP 

Goszczowice i rocznicy tej Jednostki, było takie kameralne spotkanie. Wójt zaznaczył, że mażemy 

tą plamę nie tylko jako ostatnia Gmina w województwie, która nie miała jednostki w systemie, i 

jedną z kilku w kraju, które nie posiadały jednostki w systemie. Myśli, że wejście Goszczowic do 

systemu to już jest na dobre a kolejna jednostka, też jeszcze w perspektywie się troszkę 

zmobilizuje. Wierzy, że spotkanie w sobotę o godz . 18 w Szydłowie tez będzie tym początkiem, bo 

umawiali się , że na wiosnę spotkają się i ten plan, który zadeklarowali jesienią jakoś pomału 

wdrożą, bo wszyscy się pod tym na tym spotkaniu podpisali. 

Wójt poinformował, że ostatnio tutaj w Gminie, w Przedszkolu cały czas coś się dzieje, dzisiaj było 

podejście do odwiertów na tarasach w Przedszkolu, jesteśmy przed remontem w Przedszkolu, 

powstaną przez okres wakacyjny 4 ładne sale. Myśli, że 1 września Przedszkole będzie otwarte. 

Wójt poinformował, ze miał spotkanie z przedstawicielem, który miał pełnomocnictwa do rozmów 

– Firmę Nifox, jest to ten biurowiec przy Porcelicie, jedyna rzecz, która tam jeszcze w tej chwili tak 

wizualnie troszkę nieciekawie wygląda. Mieliśmy propozycję, że oni nam zbudują, wybudują pod 

budynek gminy, tak jakbyśmy chcieli wg. Projektu i druga opcja była, że jeśli nie, to mają  lub 

znajdą jednego albo dwóch inwestorów. Wójt poinformował, że od razu przystał na ta drugą 

propozycję, żeby znaleźć tego inwestora, bo jako Gmina w tej chwili mamy jeszcze parę tematów, 

parę dróg do zrobienia, co najmniej jedną świetlicę. Obecny budynek Urzędu,  myśli, że jest jeszcze 

wizja zaadaptowania poddasza, tutaj na górze. 

Wójt poinformował, ze poprosił tego Pana żeby wziął ten wariant B i ściągnął potencjalnego 

inwestora do tej nieruchomości. 



Wójt poinformował, że był tutaj przedstawiciel Tauronu z Nysy, Kierownik w Regionie, ustalono, 

że do 30 czerwca kilka słupów na osiedlu ma być wymienione, na czterech słupach od kierunku 

dworca na przejściach dla pieszych pojawią się oświetlenia – lampy ledowe, te jasne światła. Myśli, 

że na tych przejściach będzie to widoczne. Na parkingu dwa słupy będą przesunięte. Są to takie 

inwestycje w ramach tych pieniędzy, które przeznaczamy na konserwacje punktów. Ze swojej 

strony tam jedną rozdzielnię za Ośrodkiem Zdrowia w Tułowicach wymienią, a te rzeczy w ramach  

konserwacji zostaną wymienione.  

28 lutego było spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich, było kilka osób tutaj obecnych, było 

dużo rodziców zainteresowanych, bo tam idą dwa oddziały dzieci sześcioletnich. Pytania rodziców 

dotyczyły bardziej tych dni wolnych, które są w szkole przed świętami, w2 czasie ferii, 

funkcjonowania. Najwięcej dotyczyło czy te oddziały będą . Wójt poinformował, że się podpisał, że 

jeśli będzie pewna ilość dzieci, to rodzice będą mieli to zapewnienie opieki nad swoimi pociechami. 

1 marca było posiedzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego, podjęto tam uchwałę odnośnie 

poparcia Nas ( Gminy Tułowice) odnośnie statusu miasta dla Tułowic. Włodarz sąsiedniej Gminy 

zapytał się, czy to się tylko skończy na tym, czy nie będziemy gdzieś tam sięgać szerzej w 

perspektywie. Wójt poinformował, że odpowiedział, że nam chodzi o rozwój w ramach naszej 

małej Gminy, przykładem jest chociażby ta uchwała podjęta dzisiaj jeśli chodzi o objecie tymi 

terenami strefy. Stwierdził, że to te osoby tutaj, przychodząc, kupując włości po byłym Porcelicie, 

to Ci Państwo ściągnęli tych inwestorów, którzy są w tej chwili w strefie. W międzyczasie 

przyjeżdżali różni, nawet do Tułowic Małych, już był akt przedwstępny podpisany. 

Wójt stwierdził, że ten Pan jest tutaj jakimś tam gwarantem, tym bardziej, że jeśli to będzie działka 

w strefie, to tam się inwestor znajdzie. Dzisiaj tam jest łąka, ugór i oni płacą tylko za to, jeśli 

postawiona będzie hala, to już są do budżetu tutaj inne podatki, podatki od nieruchomości. 

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że te działania 

przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego są w sumie zbieżne z działaniami Pana Wójta, tak, że 

pewne rzeczy się pokrywają , wspólnie byli w Tauronie, wstępnie informowali o tym kablu, tak, że 

już wiadomo, że linia będzie schowana pod ziemią i ma nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z 

tego. Pocieszające jest to, że pomysł utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkole rodzice 

zaaprobowali. Myśli, że jest to dobry pomysł iw dobrym kierunku. Jak wiemy z początku  były 

opory ale wszystko jest przygotowane jak należy i ma nadzieje, ze to będzie się dalej rozwijało. 

Taką jak gdyby dla nas  niekomfortowa sytuacją był dzień 18 lutego, był to dzień piękny, bo to była 

sobota i miał być bal samorządowca, no ale niestety się nie odbył, za co przepraszają ale niestety 

Pan Dyrektor ZGKiM starał się, bilety rozprowadzał ale parę osób wycofało się. Jest to tak trochę 

smutno, bo po pierwszym balu myśleli, że to wejdzie na stale i będą się bawili. W ogóle nie było 

pracowników z Gminy, też nie wie dlaczego. Prośba tez jest do Sołtysów, żeby imprezy 

organizowane w Gminie nie kolidowały ze sobą, bo 18 była także zabawa w Ligocie Tułowickiej.  

Tak jak wspomniał Pan Wójt, było spotkanie w OSP w Goszczowicach, tak, że mamy w systemie 

krajowym jednostkę.  

Jeszcze bieżąca działalność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, czyli tutaj razem z panem 

Wójtem, tutaj o wszystkim Wójt mówił. 

Ad. 16. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że punkt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji a 

od poniedziałku wpłynęły dwa listy. 

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij poinformował, że wpłynął list do Wójta Gminy oraz 

do wiadomości Rady Gminy, mieszkanki ul. Świerczewskiego dot. prośby o odpłatne 

wydzierżawienie części w celu postawienia tam dwóch metalowych boksów garażowych. 



Wpłynęło także pismo – odpowiedź do radnego Krzysztofa Mroza dot. zezwolenia na wycinkę 

drzewa. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski wyjaśnił gdzie jest położona działka o której wynajem 

prosi mieszkanka ul. Świerczewskiego, poinformował też, że cały teren wkoło jest terenem 

gminnym, nie jest to teren wspólnotowy ani teren prywatny. 

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że od poniedziałki nie miał 

żadnych odpowiedzi. 

Ad. 18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Ptak nawiązał do spotkania, które odbyło się w szkole, prosił o to aby następnym 

razem jeśli takie spotkanie będzie, to żeby były na nim podawane bardziej prawdziwe informacje. 

Pierwsza sprawa jest taka, że nie było deklaracji na stronie internetowej, padło pytanie i była 

odpowiedź, że są.  Dobrze by było, aby w przyszłym roku takie deklaracje były także w formie 

papierowej dostępne na spotkaniu. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Bogusława Proskórnicka wyjaśniła, że jeżeli chodzi o te 

deklaracje, to Pan informatyk umieścił na stronie tylko i wyłącznie zarządzenie Pana Wójta i 

terminy rekrutacji a deklaracje po prostu przegapił, umieścił je o godz. 11, więc w tym samym dniu 

były te deklaracje choć nie było ich o godz. 7 rano. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze szkoda, ze deklaracje już nie były wydrukowane i 

udostępnione rodzicom w dniu spotkania, w tym momencie wielu rodziców miało pretensje o to, że 

muszą się zwalniać z pracy i jeszcze raz przychodzić do szkoły. Dla nas tez to by było jakieś 

udogodnienie, bo w tym momencie mielibyśmy już część deklaracji i rodzice na pewno nie zmienili 

by zdania, a niektórzy jak wiemy im dłużej odwlekają to potem są różne  głosy. 

Pani Dyrektor GZSZ poinformowała, że deklaracje zawsze zwyczajowo są w sekretariacie szkoły, 

każdy z państwa kto przychodzi zapisać dziecko brał ta deklarację, tak jest w każdej instytucji. 

Jeżeli ktokolwiek z państwa zasygnalizował by, że dobrze by było żeby te deklaracje były, to by nic 

nie stało na przeszkodzie, te deklaracje mogą być wręczane na zebraniu. 

W przyszłym roku nic nie stoi na przeszkodzie aby te deklaracje były ale zwyczajowo jest 

sekretariat i sekretariat takie sprawy załatwia.  

Radni dyskutowali na temat pomocy dla rodziny poszkodowanej w pożarze. 

Pani Kierownik OPS poinformowała, że jest konto i można tam wpłacać środki. Poruszyła także 

sprawę  organizowania koncertów i zbiórek charytatywnych na ten cel.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik także udzieliła wyjaśnień w tej sprawie. Zaznaczyła, że jeżeli 

zechcą coś takiego zrobić , to aby to było zgodne z prawem, w takich sprawach trzeba być bardzo 

ostrożnym. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski nawiązał do garaży o których była mowa w piśmie, 

poinformował, że około półtora miesiąca temu została ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych  

informacja , że kto jest zainteresowany posadowieniem tam garażu, żeby składał do końca lutego 

wniosku w Gminie i wtedy Gmina zajmie się ta sprawą, jak można to sformalizować.   

Wszyscy o tym wiedzą i Ci Państwo też o tym wiedzieli i podejrzewa, że taki wniosek chyba 

złożyli. 

Wójt stwierdził, ze to nie jest jedyna osoba, bo tam wszyscy chodzili. Poinformował, że jesienią 

chodzili tam z Panem Dyrektorem ZGKiM aby tam usankcjonować. Garaż koło garażu, to jest 

pierwszy etap żeby, zakończyć tę samowolkę. Jedni mieli zgodę Dyrektora, drudzy nie, ten ma 

garaż, ten ma dwa. Wyznaczyli termin na składanie wniosków, wszyscy od nowa, bo nie potrafili 

mieszkańcy jakoś tam się sami porozumieć. Wszyscy mają świadomość tego, że te garaże jako 

samowola mogą być rozebrane. Wnioski złożyli wszyscy mieszkańcy a Pani jako jedyna napisała 

też do Rady Gminy. Wszyscy mieszkańcy  złożyli wnioski  do Urzędu Gminy, chcą to jakoś 

wyprostować aby te garaże były jeden koło drugiego, jakoś tam estetycznie a w tej chwili tam stoją 

tak sobie.  



Radny Krzysztof Mróz nawiązał do artykułu w gazecie w sprawie wyciętego dębu, zapytał na jakiej 

działce to było i o co to w ogóle chodzi, bo czytał ten artykuł i właściwie to nie wie, rozumie, że 15 

metrów od kolei wycinka i tak dalej ale jadąc do Szydłowa dęba ścięli takiego 50 metrów, może i 

dalej od kolei i nie wie o co tu chodzi. 

Wójt odpowiedział, że tutaj zadziałał czynnik ludzki, błąd ludzki, to drzewo byłoby wycięte, 

natomiast ma pretensje do Pana, który wycinał te drzewa, wystarczyło zgłosić to do Urzędu, może 

ktoś by je tam może opieczętował, ruszył z pozwoleniami. Błąd polegał na tym, że pracownik 

Starostwa nie zajrzał do aktualnych map i rzeczywiście Pani miała to zaznaczone jako działka 

kolejowa a to już była  działka gminna. Natomiast to, że drzewo zostało usunięte, plusem tego jest 

to, ze to drzewo jest zdeponowane a jeśliby były działki kolejowe, to firma, która usuwała to 

drzewo zabiera je w zamian za wycinkę , taka umowę mieli z firmą. 

Wycięty dąb  został zdeponowany, jest własnością Urzędu Gminy i zastanawiają się co z tym 

zrobić. Wójt wyjaśnił też, że dąb o którym mówi Pan Mróz było wcześniej  wyznaczono do ścięcia 

przez Starostwo.  

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę potrzeby wycięcia topoli rosnących wzdłuż drogi do 

Niemodlina.  

Wójt odpowiedział, że są one już wycinane. 

Sołtys Skarbiszowic poinformowała, że na Folwarku też zostały dwa drzewa, które mieszkańcy 

chcieliby wyciąć. Wójt poinformował, że jest to teren powiatu. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że Tułowice nie tylko słyną z tego, że będą miastem i że mamy 

Ceramikę i Strefę Starachowicką ale też mamy  artystów, młodych którzy rozśpiewani, rozgrani też 

świadczą o tych Tułowicach. Następnie przedstawił zdjęcia  artystów i sportowców, którzy zdobyli 

nagrody na szczeblu wojewódzkim i wyższym. 

Ad.19. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII 

Sesji Rady Gminy. 

 

 Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

  Teresa Cybuchowska - Balwierz     Frédéric Coppin 


