Protokół Nr XXXIV
posiedzenia Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 marca 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1600
do godz.1730. 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.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że propozycję porządku obrad radni otrzymali wraz z
materiałami na Sesję w dniu 23 marca br.
Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad.
W związku z brakiem zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił przygotowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 r.
8. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2017”,
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016,
10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach na rok 2016.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między
Sesjami.
13. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej,
15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych e-mailem.
Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy
głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Rady Gminy z dnia 27 lutego 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 27 lutego 2017 r. głosowało 15 radnych. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
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 XXXIV/180/17.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
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 XXXIV/181/17.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownica Urzędu Gminy Pani Aleksandra
Franciszków 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 XXXIV/182/17.
Ad. 8. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2017”.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że ferie zimowe w tym roku przypadły w
okresie od 13 do 24 lutego br. Odbyły się one w ramach GPPiRPA, który został uchwalony
uchwala rady Gminy Tułowice. Następnie poinformowała o zajęciach jakie zaproponowano dla
dzieci oraz zdała sprawozdanie z przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2017”
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka-Bień poinformowała, że sprawozdanie dla Pana
Przewodniczącego Rady i radnych zostało przesłane emailem. Rok 2016 był oczywiście
kontynuacją pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, które nie spełniają w sposób
prawidłowy swoich obowiązków rodzicielskich. W 2016 r. wsparciem było objętych 10 rodzin w
których łącznie przebywało 14 dzieci. Działania podejmowane były w ramach Gminnego Programu
Wspierania Rodziny, w szczególności program polega na utrzymaniu i rozwoju funkcji asystenta
rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej jak również poradnictwo dla
rodziny. Oferują poradnictwo prawne, psychologiczne, w zakresie uzależnień.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach na rok 2016.
Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka-Bień poinformowała, że sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 również zostało przesłane dla radnych emailem.
Następnie omówiła przedłożone sprawozdanie.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że:
- 29 marca Pan Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym Rady
Gminy złożyli w Sekretariacie Wojewody wniosek o nadanie statusu miasta dla Tułowic.
Zaznaczył, że jest to zwiękczeniem wielomiesięcznej pracy, myśli, że tutaj Pan Sekretarz ostatnio
przedstawił, że to jest dużo materiałów, dużo dokumentów, precyzja, dokładność. W tej chwili
Wojewoda ma miesiąc czasu na ocenę formalną, merytoryczna a później przekazuje to do
Warszawy – Rada Ministrów, Pani Premier – decyzja, myśli, że koło wakacji powinna ta decyzja
być. Wójt stwierdził, że wierzy jak nikt, że w lipcowym rozporządzeniu, które jedno się ukazuje raz
w roku w tej chwili wszystkie zmiany administracyjne na mapie administracyjno-politycznej kraju,
że tam będzie decyzja o tym, że od 1.01.2018 r. Tułowice dostana status miasta. Zaznaczył, że ich
rola w zasadzie się skończyła, dobiegła końca, złożyli ten wniosek. Jeszcze raz podziękował
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się do tego przyczynili. Przede wszystkim mieszkańcom
za udział w konsultacjach a szczególnie tym, którzy podnieśli rękę na „tak – jestem za statusem aby
Tułowice były miastem”.
- w międzyczasie w Urzędzie był Pan Starosta Lakwa, omawiano sprawy związane z inwestycjami
drogowymi na terenie naszej Gminy. Poruszono też sprawę chodnika w Szydłowie bo były tam
pewne niejasności. Przeszli się nawet po chodnikach. Była też delegacja Zarządu i nowy Dyrektor
Dróg Wojewódzkich, są tu inwestycje. Myśli, że na Sesji w kwietniu będzie informacja o terminie
rozpoczęcia inwestycji drogowej na terenie naszej Gminy, odcinek Tułowice Małe - Tułowice.
Będzie to całkowita przebudowa nawierzchni. Jest to duża inwestycja około 2 mln. realizowana
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wjazd do Tułowic powinien po remoncie wyglądać
zdecydowanie lepiej.
Wójt poinformował, że w Tułowicach gościł też Dyrektor Aglomeracji Opolskiej, nasz wniosek w
ramach projektu kilku gmin, liderem jest Starostwo jeśli chodzi o te ścieżki pieszo – rowerowe,
niestety tylko od Tułowic Małych będzie się ta ścieżka zaczynała. Wniosek jest w tej chwili na
etapie oceny formalnej, w tej chwili są poprawki i myśli, że w czerwcu powinna być informacja o
rozstrzygnięciu dot. tych ścieżek. W międzyczasie przy dworcu Zakład Komunalny wyrywa stare
słupy, krzewy i krzaki, bo przy dworcu ma powstać takie mini centrum przesiadkowe na terenie
właśnie tym zielonym, stanowiska na parkingi na kilka autobusów, stojaki na rowery. Zmieni się
zagospodarowanie przy TOK-u, przy wejściu na sale, będzie nowa kostka, nowa nawierzchnia, tam
będą kwietniki, dalej ścieżka przebiegnie wzdłuż kończącej się remizy. Remiza też już jest na
ukończeniu, od trzech tygodni tam więcej ludzi się pojawiło. Myśli, że budynek sam, wizualnie nie
jest duży ale swoje funkcje spełnia, został stworzony na miarę potrzeb, oczekiwań.
Wójt przypomniał, ze jakiś czas temu radni wyrazili zgodę na zamianę działki na końcu ulicy
Porcelitowej. Widać , że inwestor dużo tam robi .
Wójt poinformował, że razem z Panem Przewodniczącym Rady Gminy byli na spotkaniu z Panią
Ludwikowską - Barcic, która podziękowała za szybkość decyzji. Pani Barcic dużo zrobiła aby do
strefy ściągnąć inwestorów i myśli, że Włosi też szybko się tu pojawią. Było widać , że poza strefą
już, na tych nowych terenach, które są terenami pod przemysł, sama się zapytała czy tu jest jedyny
problem jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Nie wiedziała o tym, że podpisano z
Tauronem, z Elektrobudową takie odręczne porozumienie odnośnie skablowania odcinka ponad
kilometrowego, bo to bezpieczeństwo energetyczne jest na tyle ważne, że jeśli w tej chwili zjawiłby

się jakiś inwestor, który potrzebowałby tej mocy większej to niestety musi mieć świadomość, że
Zakład Energetyczny powie nie. Jest jednotorowe zasilanie i w razie czego jeśli cos się dzieje to
trzeba podłączać pod Gracze, to jest bardzo ważne, co Pani tez zauważyła, bo pamiętała o tym, że
tutaj problem tej energii się pojawił.
Wójt poinformował, że był z Panią Kierownik OPS w Ligocie Tułowickiej u rodziny, która straciła
dom w pożarze, rodzina podziękowała za otrzymaną pomoc, Państwo Ci mają też świadomość, że
pewne rzeczy muszą załatwić sami. Ze strony OPS było zapewnienie pomocy prawnej w temacie
wyprostowania spraw spadkowych. Jest także otworzone subkonto, które będzie funkcjonowało do
września, potem środki z konta zostaną przekazane dla poszkodowanej rodziny.
Wójt poinformował, że było spotkanie w Policji w Niemodlinie w sprawie seryjnych podpaleń.
Było spotkanie z leśnikami i strażakami. Po spotkaniu dalej się zaczęło palić. Ostatni pożar był dwa
dni temu. Wójt stwierdził, że coś się zaczęło dziać w tej kwestii. Wójt zaznaczył, że podpalenia
lasów czy ściernisk to jest około 1 czy 2 % siły natury, reszta czynnik ludzki, przypadek itd.
Wójt poinformował, że był w szkole na Konkursie wiedzy pożarniczej, zwycięzcy zarówno na
szczeblu każdej ze szkół, czy średniej, czy podstawowej czy gimnazjum jada na zawody
powiatowe.
Wójt był też na walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach. Strażacy chcieliby
już wprowadzić się do nowej remizy.
Wójt poinformował, że wczoraj był na Oczyszczalni ścieków, tam ten drugi samochód strażacki też
stoi, też gotowy jest do wprowadzenia, włączenia go do gotowości bojowej.
Wójt poinformował, że według informacji medialnej w marcu przyszłego roku ma się zacząć
inwestycja kolejowa na naszym terenie, ten termin przesunięty to jest Pl-ka – Urząd
Marszałkowski, a po środku mieszkańcy, wszyscy wiemy, że stan tej infrastruktury, podkładów jest
jaki jest, daleko nie szukać, przy dworcu w Tułowicach w kierunku Łambinowic wystarczy przejść
po tych podkładach. Linia Opole Zachód - Nysa jest pierwszą linią priorytetową, stan jej jest
fatalny, czyli za rok o tej porze zaczną się tam prace. Największe prace będą na naszym odcinku,
będzie cofnięty przystanek w Szydłowie i budowa przystanku w Goszczowicach, która w dalszym
ciągu jest w studium, to będzie chyba dla tej miejscowości takie wydarzenie troszkę historyczne.
W związku z tym, że się coś dzieje w Gminie, siedemnastego ogłoszono zamówienie na roboty
budowlane, zaczęła się pogoda, budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przy ul. Stawowej oraz
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Świerczewskiego to jest tak zwany „Stary Porcelit”, tam
prostujemy pewne rzeczy. Było spotkanie ponad pól roku temu z przedsiębiorcami, którzy działają
w tej strefie Starego Porcelitu, jest ogłoszony przetarg na tą inwestycje. Jest wyprowadzana nitka
do drogi, czyli do wejścia , wjazdu do Porcelitu, chcieliby z tym zdążyć przed inwestycją drogowąchodnikową, która też tam będzie, aby to zamknąć, aby później już nie rozkopywać chodnika.
Wójt poinformował, że ogłoszono też przetarg na roboty budowlane – przebudowa i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody i tych zbiorników. To zadanie zostało we wnioskach do budżetu poparte
jednogłośnie jako priorytetowe. Zadanie to nie było w planach, ale wyszło po przeprowadzonym
audycie, który pokazał stan infrastruktury wodnej, a także kanalizacyjnej, ale to jest jakaś
perspektywa na dalsze lata.
Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
między Sesjami.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że tradycyjnie ta ich
działalność jest zsynchronizowana z działalnością Pana Wójta, tak, ze nie będzie się powtarzał w
wielu miejscach. Następnie wizualnie pokazał, że odbyła się taka wieczornica w szkole „Miłość nie
jedno ma imię”, stwierdził, że bardzo żałuje, ze nie mógł na tym być osobiście, bo miał w tym
czasie inne obowiązki służbowe. Był na wieczornicy Pan Przewodniczący Rady Gminy i Ci
Państwo, którzy na tym byli, to pewnie maja bardzo fajne odczucia i wrażenia z tej imprezy.

Następnym wydarzeniem dla nas historycznym, to było złożenie wniosku o nadanie praw miejskich
w Opolu. Przedstawił zdjęcia z tego wydarzenia.
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący uczestniczyli w walnym zgromadzeniu OSP oraz w
spotkaniu a Panią Ludwikowską-Barcic w Strefie Starachowickiej. Myśli, że te wszystkie ich
działania i Pana Wójta przyczynią się do tego, że jacyś inwestorzy będą się tutaj pojawiali i ten
rozwój Tułowic będzie dosyć znaczący. Zastępca Przewodniczącego poinformował, że kilkakrotnie
spotykali się z Panem Przewodniczącym w celu ustalenia porządku obrad Sesji i Komisji, omawiali
także różne rzeczy, listy, które wpłynęły, anonim, który wpłynął. Zaznaczył, że anonimów mieli nie
rozpatrywać, ale dlatego, że jest on tak brzydki, to parę słów powie na ten temat.
Ad. 13. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej
Sesji.
Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła
uchwala Sejmiku Województwa Opolskiego dotycząca przyjęcia rezolucji w sprawie ograniczania
prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarzadzania istotna częścią
spraw publicznych. Uchwala ta została skierowana do Prezydenta RP, Rady Ministrów,
Marszałków Sejmu, Senatu, Posłów i Senatorów, Eurodeputowanych itd. Zastępca
przewodniczącego odczytał częściowo treść pisma i poinformował, że zostanie ono przesłane
radnym emailem.
Następnie zapoznał zebranych z:
- odpowiedzią Pana Wójta do UW w sprawie dofinansowania powstania wydziału lekarskiego.
- odpowiedzią dla Pana K. Mroza dot. wycinki drzewa,
- odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Opole na pismo radnego L. Kałwy dot. budowy
chodnika w miejscowości Ligota Tułowicka,
- odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Opole na pismo radnego K. Ptaka dot. montażu
barier ochronnych na odcinku 120 m. drogi Szydłów - Komprachcice
- pismem Wójta do Konserwatora Zabytków dot. wszczęcia działań w celu zapobiegania destrukcji
budynku zabytkowego – młyna wodnego,
- wnioskiem mieszkańców ul. Bocznej – prośba o doświetlenie drogi i zabezpieczenie nawierzchni,
- pismem dot. 0- zawiadomienia o terminie rozpoczęcia działań porządkowych na posesji prywatnej
w Szydłowie,
- pismem radnego Romana Suchodolskiego – zapytanie o realizację złożonego wniosku dot.
przebudowy ul. 1 Maja,
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że ten odcinek drogi od Pana Górskiego w
kierunku krzyżówki to wg. zapewnień Zarządu Dróg Powiatowych – chcą to wykonać w ramach
remontu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował jakie wnioski dot.
nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy”, lub „Honorowy Obywatel Gminy” wpłynęły do Pana
Przewodniczącego Rady Gminy prosił, aby wnioski były poprawnie wypełnione i kompletne oraz
złożone zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
Radca Prawny Pan Tomasz Surma wyjaśnił zasady składania wniosków i tryb nadawania tytułów.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij wrócił do sprawy otrzymanego
anonimu. Stwierdził, że osoba, która pisze te anonimy teraz posunęła się za daleko, bo wręcz obraża
Pana Wójta i radnych. Zaznaczył, że sobie nie życzą, żeby ktoś tak pisał perfidnie, że są
niekompetentni, że kolesiostwo, że kumoterstwo itd. Jak ktoś nie ma wiedzy na jakiś temat, to nie
powinien w ogóle pisać i się odzywać, bo to tak tylko o tej osobie świadczy, że jeśli używa słowa
„dziad” to chyba sama jest takim dziadem skoro w taki sposób pisze, bo zarzuca, że radni odbywali
Sesje w tym miesiącu dwa razy i że biorą podwójne diety, bo idą święta i radni chcą pieniądze.

Prosił radnych, że jeśli takie wypowiedzi będą się pojawiały na wsi, to żeby od razu wszystko
wyjaśniać.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że diety są ustalone
miesięcznie i jeżeli ktoś nie wie na czym to polega i nawet się nie chce zainteresować tym jak to się
odbywa to nie powinien pisać. Jeszcze tutaj pisze, że to ludzie pod tablicami ogłoszeń mocno
komentują, to jeśli taka osoba w taki sposób komentuje, że radni sobie biorą co chwilę jakieś diety,
żeby święta urządzić za diety, to już jest przesada. Dlatego o tym chcieli powiedzieć, żeby radni
byli uczuleni, należy takie osoby naprawdę torpedować, bo to jest bezczelność.
Zarzuca się radnym jakieś kolesiostwo, kumoterstwo, nepotyzm, tylko nie wie na czym ten
nepotyzm ma polegać, ale to są takie słowa które „ rzuca się błotem i gdzieś się do kogoś ma
przykleić. Długo to rozważali czy mają o tym mówić czy nie, czy wrzucić to w niszczarkę, nawet
tego nie otwierać.
Stwierdził, że obrażanie Pana Wójta, że chodzi, że nic nie widzi, ze nie zauważa, że auta parkują
koło budynku 1,3,5 na trawie na Ceramicznej, to ta osoba nie wie, że ta działka to w większości jest
własnością prywatna jednego z mieszkańców, a po drugie to ta osoba powinna wiedzieć, że na tym
terenie zielonym to nie wolno parkować, bo to nie jest parking tylko teren zielony, a trochę ludzie
go wyjeździli i uważają , że to jest parking. Może nie ludzie tylko ta jedna osoba jakoś tam sobie
ubzdurała i będzie takie rzeczy do radnych wypisywała. Stwierdził, że osobiście to brzydzi się taka
osobą, bo jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to Sesje są otwarte , może przyjść zarzucić radnym w
oczy ich niekompetencje czy to, że biorą te diety, tak naprawdę to chyba najniższe w
województwie, ale skoro to też za dużo, to nie wie. Taka osoba powinna przyjść na wybory, stanąć,
być radnym albo startować na wójta i pokazać tą swoją mądrość, gospodarność i tą swoją wiedzę na
temat działania. Oczywiście, to krytykanctwo , że chcemy być miastem, to mamy już jednego Pana,
który już tez wypisywał do Wojewody, teraz następna się pojawia osoba. Szkoda, że te osoby nie
przychodzą i tego tu nie mówią. Były konsultacje, były zebrania, można było wszystko mówić,
tylko, że te osoby nie maja tej cywilnej odwagi i gdzieś się kryją za plecami i za takimi anonimami.
Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że następnym razem anonimów
nie będą nawet otwierali, jeszcze raz taka koperta wpłynie z takim drukiem, to pójdzie od razu do
niszczarki.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że osoby, które wysyłają takie anonimy to czekają na to,
żeby w protokole przeczytać, że radni tutaj dyskutują o tym., najlepiej, żeby w protokole było
napisane, że wpłynął anonim, który nie był rozpatrywany.
Radny Roman Kopij stwierdził, że to ten jeden raz tylko powiedzieli o tym.
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jeśli ta osoba wypisuje takie rzeczy, które godzą w dobre imię
ich wszystkich to może należałoby to zgłosić na policję i zamknąć raz na zawsze sprawę.
Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że 23 marca dostarczył dla
wszystkich rejestr pytań zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze.
Poinformował, że było pytanie radnej Justyny Paszkowskiej:
„Radna Justyna Paszkowska zwróciła uwagę na ustawione znaki z nazwami ulic. Znaki są
przerdzewiałe i stwarzają zagrożenie dla przechodniów.„
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w budżecie Gminy są przewidziane środki
na zmianę tablic i znaków w całej miejscowości, jeśli będzie potrzeba to i w Szydłowie kilkanaście
tablic będzie wymienionych. Wiąże się to z koniecznością zmiany nazw niektórych ulic do końca
września.
Była prośba radnego Krzysztofa Mroza:

„Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę dokończenia budowy chodnika w Szydłowie.
Zaproponował aby napisać do starostwa pismo informujące o zabezpieczeniu środków w budżecie
Gminy na budowę tego chodnika.”
Wójt poinformował, że 7 marca spotkał się z Panem Starosta i przekazał mu ten temat do
rozpatrzenia.
Było pytanie radnej Justyny Paszkowskiej:
„Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że na ul. Zamkowej jest postawiony znak - zakaz
parkowania, ale nie wie czy policja tam zagląda, bo chodnik jest zastawiony samochodami.”
Wójt odpowiedział, że jest tablica, myśli, chyba się dzielnicowy zmienił, a jest tam tabliczka
dowieszona, że nie dotyczy mieszkańców. Były prośby radnego Pana Drążka , tam mieszkańcy
mają dwa podwórka, są malutkie, wystarczy dwa samochody to nie wjada, tutaj to zostało
spełnione, natomiast zastawianie, jest informacja na fasadzie budynku basenu, zresztą 20 metrów
dalej jest otwarty teren parkingu przyszkolnego ale jak by była możliwość to można by chyba było
na basen wjechać. Myśli, że takie akcje coś może dadzą, bo czasami rzeczywiście nie można tam
przejechać osobówka, bo stoją tam z lewa i z prawa.
Radny Roman Kopij poinformował, że radni dostali na emaila pismo dot. informacji, że ruszają
granty, jeśli ktoś zainteresowany jest , to można z tego skorzystać.
Wójt wyjaśnił, że tu wystarczy nieformalna grupa kilku osób, skrzyknąć się wystarczy, żeby taki
grant, w danej miejscowości naprawdę można coś fajnego zrobić, to są proste pieniążki, te 6
tysięcy. Z Tułowic dwie grupy otrzymały takie pieniądze.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że mają jeszcze
zaproszenie na „Święto Opolskiej Pisanki” z Jarmarkiem Wiekanocnym.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że przeprowadza eksperyment, bo wysłali
pocztą do wszystkich mieszkańców zaproszenia. Chcą zbadać jak informacja przekazana do
każdego gospodarstwa domowego za pośrednictwem poczty przełoży się na frekwencje imprezy.
Poinformowała, że ponieważ jest to lokalna nasza impreza, która jest jak gdyby nasza tożsamością ,
która jest rozpropagowana zarówno w przedszkolu jak i w szkole, w rodzinach, myślą, że powinna
się sprzedać. Poinformowała, że zapraszają też do konkursów wypieków ciast wielkanocnych, które
pieczemy w domu oraz do konkursu pisankowania. Zaznaczyła, że będą również występy
artystyczne.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wpłynęło też
zaproszenie Pani Pilarek na kiermasz Wielkanocny, który organizuje szkoła.
Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Michał Luty poinformował, że w związku z serią podpaleń, w związku z tym, że te pożary są
bardzo często, to pojawiają się już takie informacje, że strażacy sobie dorabiają do świąt.
Rozmawiał w tej sprawie z Naczelnikiem OSP w Goszczowicach i ze względu na to, że są oni w
Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, jeżdżą bardzo często do tych zdarzeń, w samym
marcu mieli 14 wyjazdów, koszt obsługi tego wszystkiego to jest około 4 tys. zł. wobec czego
strażacy zrezygnowali z ekwiwalentów, nie będą przyjmowali ekwiwalentów za wyjazdy.
Radny Józef Sukiennik zaznaczył, że Pan Wójt wymieniał tą drogę od Tułowic Małych do
przejazdu, ale nic nie było wspomniane odnośnie podłączenia gazu na Świerczewskiego 7 i
Świerczewskiego 5 i 5a, bo to miało na wiosnę ruszyć, czy to będzie.
Wójt odpowiedział że odnośnie bloku przy ul. Świerczewskiego 7 to jest już podpisana umowa
notarialna i była mowa, że w kwietniu maja wejść, natomiast po zebraniach wspólnotowych, myśli,
że Dyrektor ZGKiM powie co w blokach przy ul. Świerczewskiego 5, 5a i 5b, co tam ustalono.

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że problem gazu to jest problem wspólnot
mieszkaniowych. Były zebrania z wspólnotami i tak naprawdę od mieszkańców zależy czy ten gaz
będzie tam podłączony. Do bloku Świerczewskiego 7 końcem kwietnia będzie kładziona instalacja.
Zaznaczył, że podłączenie gazu nie jest takie proste, trzeba mieć cały projekt, Starostwo musi dać
decyzję, tak naprawdę na budowę.
Jeśli chodzi o piątki, to w przyszłym tygodniu spotka się z zarządcą budynku Świerczewskiego 5,
bo miała ona zebranie w swoim budynku a Dyrektor miał zebrania w budynkach 5a i 5b.
Podsumował to tak, że każdy chce mieć gaz tylko nie wszystkich na to stać. Na zebraniach
wspólnotowych ludzie wybrali troszkę inne priorytety niż gaz, np. klatkę np. coś tam ale gaz
oficjalnie wszyscy chcą.
Poinformował, że rozmawiał z Gazownią i tak naprawdę to mogą od jutra robić projekt, 4.600 zł
kosztuje przyłącz , projekt kosztuje od 2.500 do 3.000 zł., piec kosztuje od 2.500 do 3.000 zł., plus
budowa komina i instalacja, to nie jest tak mało dlatego wspólnoty musza jakieś dwa, trzy lata
zbierać te środki.
Zaznaczył, że w Budynku Świerczewskiego 7, wszystkie środki zostały zebrane i na ten sezon będą
już mieć centralne ogrzewanie gazowe oraz piecyki gazowe.
Zaznaczył, że nie wie, czy jest sens tak przyszłościowo , nadal poruszać temat gazu w budynkach
Świerczewskiego 5,5a i 5b, bo tam z wszystkimi były przeprowadzone rozmowy.
Wójt poinformował, że był tutaj Dyrektor, wróciła siedziba Gazowni Oddziału Opolskiego, to jest
nowy człowiek, według medialnych zapowiedzi gazownia ma duże pieniążki, duże inwestycje,
nawet spotkanie ma być w Opolu z przedstawicielami samorządów, które są zainteresowane. Wójt
stwierdził, że deklaratywnie podpisali takie porozumienie jeśli chodzi o duża przyszłościową
inwestycję na podciągnięcie nitki gazowej do Szydłowa przez Skarbiszowice. Jest to takie
porozumienie spisane, bez zobowiązań ale ta inwestycja gdzieś przyszłościowo została wskazana
do realizacji.
Radny Krzysztof Kiraga zapytał jak wygląda sprawa dalej z lustrami, bo wiadoma rzeczą było, że
powiat ręce umył ale miało być z naszej strony coś robione.
Wójt odpowiedział, że jedna posesja postawiła sobie lustro za własne środki, jest tam teraz lepsza
widoczność, a Państwo w środku powiedzieli, że raczej nie, stwierdził, że jeśliby teraz postawił
trzeciej rodzinie lustro, to jakby to było.
Wójt poinformował, że Dyrektor Dróg Powiatowych stwierdził, ze teraz jakaś moda zrobiła się na
lustra, wszyscy chcą lustra, w Szydłowie tez jest wniosek o postawienie lustra, został przesłany do
powiatu. Wójt stwierdził, że tam gdzie to jest zasadne to rozumie, że jest natężenie ruchu ale jeśli
jedna rodzina postawiła sobie lustro, był tam z Panią Sołtys i nawet wskazali miejsce, jeśli jest to
poza pasem, to można sobie lustro postawić.
Radna Bernadeta Żytkiewicz poruszyła sprawę potrzeby zamontowania progów zwalniających i
luster na ul. Poprzecznej i Dworcowej.
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk przekazała prośbę Pana Zdaniewicza i Pana Wajsa o
zajecie się drogą obok ich budynków prowadząca do lasu. Stwierdziła, że droga była podsypana
kamieniem i było dobrze, ale nie zdało to egzaminu, bo po tej drodze jeździ ciężki sprzęt do lasu i
wszystko zostało rozjeżdżone nadal jest błoto i są duże dziury, po opadach droga jest nieprzejezdna.

Ad.16. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV
Sesji Rady Gminy.
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