
Protokół Nr XXXVII
posiedzenia Rady Gminy Tułowice

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

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

do godz.1840.  Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,   w posiedzeniu udział  wzięło  14
radnych, nieobecny był radny Roman Kopij. 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.
Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że   propozycję  porządku  obrad  wraz  z
materiałami na Sesję radni otrzymali  2 czerwca  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 XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia  2017r. 
   4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 20 maja 2017r. 
   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia
      2017 r. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
        Tułowice za 2016 r. 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
       przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r.
12. Podsumowanie „Dni Tułowic w 2017 r. ”
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego
      Rady Gminy  między Sesjami.
15. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej,
17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017r. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych 
 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXV Se-
sji Rady Gminy głosowało 14 radnych,  brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymują-
cych się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 20 maja 2017r. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych 
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 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXV Se-
sji Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymują-
cych się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 
Ad 5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 
kwietnia 2017 r. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych 
 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 
posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2017 r. głosowało 14 radnych, brak było
głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty 
jednogłośnie. 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Bożena Gąska -
Skarbnik Gminy szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 
wyniku którego przy 13 głosach za, 0 głosów  przeciwnych i 1 wstrzymującym się od 
głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVII/195/17.   
Ad 7 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał  także,  że  na  posiedzeniu  Komisji  przedłożony
projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 
wyniku którego jednogłośnie (14 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 
wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVII/196/17.   
Ad.  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.  
Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że radni również w tej sprawie dyskutowali na
wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 107/2017     z 28
kwietnia 2017 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za
2016 r. Opinia jest pozytywna.
 W związku  z  brakiem zgłoszeń  do  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Gminy Pan Frèdèric
Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za, brak głosów
przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania,  )  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr
XXXVII/197/17.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice 
             za 2016 r.        
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak odczytał:
- protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 maja 2017 r. 
-  uchwałę Nr 1/2017 z 17 maja 2017 r.   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tułowicach w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2016 r.  oraz  opinię
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tułowicach o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za
2016 r. stanowiącą załącznik do uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę  Nr  231/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu   nt.  opinii  o  wniosku
Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium. Opinia jest pozytywna.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Krzysztof  Ptak  odczytał  projekt  uchwały  i  w
wyniku  głosowania   jednogłośnie  (   14  głosów  za,  brak głosów   przeciwnych  i  brak
wstrzymujących się od głosowania, )  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXV/198/17.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Frèdèric  Coppin  w  imieniu  swoim  i
Wiceprzewodniczącego pogratulował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik oraz Komisji Rewizyjnej
za  przygotowanie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium.  Stwierdził,  że  z  pewnością  jest  to
motywacja dla Pana Wójta do dalszych działań. Życzył  wszystkiego dobrego.
Wójt  podziękował  Radzie  Gminy  za  udzielenie  absolutorium,  stwierdził,  że  jest  to
najważniejsze podziękowanie za trud włożony w wykonanie tego zadania. Nie rozpatruje tego
w kategorii sukcesu tylko spełnienia zadań na stanowisku Wójta Gminy Tułowice, niemniej
jednak sprawia to dużo radości i satysfakcji, że udało się zrealizować budżet. Zaznaczył, że to
Wysoka  Rada  uchwala  budżet  a  Wójt  jako  pracownik  Urzędu  wraz  z  pracownikami
samorządowymi go wykonują.  To efekt  pracy całego zespołu,  jednak w tę  prace czasami
wpisana  jest  również  krytyka.  Udzielenie  absolutorium,  to  dokonanie  oceny  zaspokajania
potrzeb mieszkańców całej Gminy w ramach posiadanych możliwości finansowych. Budżet
zeszłoroczny nie był łatwy ale mino tego zaplanowane zadania udało wykonać się,  za co
jeszcze raz dziękuje Radzie , jego współpracownikom, kierownikom jednostek i dyrektorom
oraz sołtysom, gdyż sołtysi są właśnie przedłużeniem ramienia Wójta, każdy sołtys jest tym
małym Wójtem u siebie w sołectwie. Stwierdził, że bez zaangażowania wszystkich nie byłby
w stanie podołać stawianym przed nim zadaniom i za to jeszcze raz bardzo dziękuje.
Ad.10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
       przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Pani  Joanna
Kalicińska omówiła przedłożony projekt uchwały.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 
wyniku którego przy 13 głosach za, 0 głosów  przeciwnych i 1 wstrzymującym się od 
głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVII/199/17.   
Ad.11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Bożena Gąska -
Skarbnik Gminy szeroko omówiła przedłożoną informację .
Radni do przedłożonej  informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r.
nie zgłosili uwag.
Ad.12. Podsumowanie „Dni Tułowic w 2017 r. ”
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, że na dzień
dzisiejszy nie  jest  w stanie  powiedzieć  jakie  są  koszty  organizacji  „Dni  Tułowic” bo nie
zebrała  jeszcze  wszystkich  faktur.  Poinformowała,  że  wydali  25  tysięcy,  które  były
przeznaczone na organizacje imprezy ale jeszcze nie może się rozliczyć bo nie ma wszystkich
faktur. Stwierdziła, ze chciałaby usłyszeć opinie radnych, jak odebrali ta imprezę i jak widzą
to na przyszłość, a szczególnie to jak można uczcić wejście  Tułowic do grona miast.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził,  że  było bardzo fajnie a impreza była zorganizowana na
najwyższym poziomie. Stwierdził, ze warto by się zastanowić nad tym, czy  imprezy tej nie
robić w czerwcu gdy jest  już cieplej.  Poinformował,  że uczestniczył  ostatnio w podobnej
imprezie w Strzeleczkach i stwierdził, że pewne rzeczy można by od nich zapożyczyć. 
Stwierdził też, że termin „Dni Tułowic” zbiega się z terminem „Dni Opola” i „Dni Nysy” i
wiele osób  wybiera imprezy w Opolu czy w Nysie, co ma duży wpływ na niską frekwencję
na „Dniach Tułowic”.
Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski potwierdził wypowiedź radnego Krzysztofa Ptaka
dotycząca zbieżności terminów  organizacji „Dni Tułowic” z „Dniami Nysy”, stwierdził, że
niektórzy mieszkańcy wolą pojechać do Nysy bo jest  tam lepsza oferta,  występuje więcej
gwiazd.
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Radni dyskutowali na temat pewnych spraw organizacyjnych, takich jak ustawienie namiotu
czy sceny oraz terminu organizacji imprezy.
Dyrektor  TOK poinformowała,  że „Dni Nysy” odbywają się  zwykle  w ostatnią  sobotę i
niedzielę  maja a w tym roku termin był zmieniony. Zaznaczyła także, że „Dni Tułowic”
organizowane są w maju z tego względu, że ceny są niższe a w czerwcu ceny  idą w górę.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za udział w „Dniach Tułowic’ zaznaczył,
że  zaangażowanie  radnych  w  tym  roku  było  dużo  większe  niż  w  latach  poprzednich.
Stwierdził, że „Dni Tułowic” były ogólnie fajne ale na  przyszłość ma jedynie uwagi co do
wyglądu Sali widowiskowej, uważa, że trzeba odnowić lub kupić nową mównicę, zakupić
jednakowe obrusy  oraz przeprowadzić kapitalny remont sali. Prosił aby zastanowić się nad
przeznaczeniem   środków na ten cel w przyszłorocznym budżecie.
Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon zapytał do jakiej kategorii są zaliczani Sołtysi, bo
na „Dni Tułowic” byli zaproszeni na Sesję i jeden poczęstunek i na tym koniec imprezy a
reszta bawiła się dwa czy trzy dni. Zapytał czy Sołtysi są gorsi,  jakiś wkład też mają, też
pracują dla dobra Gminy. Stwierdził, że nie wie do jakiej kategorii sołtysi są zaliczani ale
zapomniano o nich.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała,  że rok temu wstała na takiej  Sesji  i
powiedziała, że przygotowują się do pisania projektu. Zaznaczyła, ze każdego roku  radni
uchwalają budżet dla TOK. Ma tam pieniądze na imprezy ale nie ma pieniędzy na przyjęcia.
To, ze było tak jak było, to było tylko dlatego, że napisali z Panią Olą projekt na integrację
środowiskową  naszej  partnerskiej  Gminy  w  Czechach  i  w  Polsce.  Były  to  środowiska
samorządów,  artystyczne,  sportowe,  strażackie  i  szkolne.  Była  to  kwota  100  tysięcy  na
przejazdy, puchary, gadżety, koszulki. Przypomniała, że kilka lat temu nasi radni chcieli się
spotkać z  Radą Czeską i  to  nie   wychodziło,  bo komuś nie  pasował  termin,  bo nie  było
pieniędzy, wiadomo, ze wszystko rozbijało się o pieniądze i taka grupę zorganizowali, ustalili
z  Czechami,  że  dwadzieścia  pięć  osób  przyjedzie  od  nich  i  25  osób  pojedzie  od  nas.
Natomiast tutaj Sołtysi byli zaproszeni na pierwszy dzień.
Sołtys  z  Ligoty  Tułowickiej  Pani  Monika  Matusik  stwierdziła,  że  tu  była  mowa  o  tym
wieczorze  w sobotę i  o  niedzielę,  o  tym mówił  Pan Sołtys.  Zaznaczyła,  że  nie  chodzi  o
imprezę tylko Sołtysi zawsze czują się tacy pomijani. 
Dyrektor TOK odpowiedziała, że Sołtysi wcale nie są pominięci , poinformowała, że na Sesję
było zaproszonych 140 osób, 110 osób potwierdziło obecność i Sołtysi byli na tej Sesji. Na
kolacji  w sobotę mieli  prawie 60 osób, jako samorząd mieli  jeszcze Festiwal sygnalistów
myśliwskich, tak, że musieli zaprosić jeszcze 10 organizatorów, tak, że każdy był zaproszony
na jeden dzień, te grupy środowiskowe, artystyczne, sygnalistów myśliwskich, sportowe i tak
dalej.  Zaznaczyła,  że  z  ich  punktu  widzenia  były  przedstawione  propozycje,  potem  te
propozycje były konsultowane na wyższym szczeblu i myśli, że nikt z Sołtysów nie został
pominięty, każdy został raz zaproszony – każde środowisko, były zespoły muzyczne. Na tą
chwile uważa, że nikt nie został potraktowany źle ani po macoszemu. Zaznaczyła, że wielu
radnych nie przyjęła w ogóle zaproszenia, przyszli na jedną Sesję a potem ich nie było.
Poinformowała, ze w tej chwili zaprasza do Euroregionu Pradziad, można pisać cały czas
projekty na integrację środowiskową o czym już mówiła: szkoły, kluby sportowe, strażacy,
sołtysi niech piszą takie projekty na integrację.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że jej się bardzo przykro zrobiło, ze tutaj takie uwagi
padają ze strony Sołtysów. Przypomniała, ze w tamtym roku mieli taki incydent, akurat nie
była ale wie, że z Rady Sołeckiej weszły osobo tam, do tej Sali i były takie pretensje. Bo
jeżeli my sobie tutaj w takim gronie tak sobie wytykamy, że  kto był tam a kto tam, kto został
zaproszony a kto został z tyłu, to potem ludzie tak samo mówią. Teraz wyszło na to, że w tym



momencie radni nic nie robili i tylko tam siedzieli i jedli. Stwierdziła, że tam była ale nie
traktowała tego 
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jako rozrywkę tylko jako swój obowiązek, jako swoją prace a teraz wychodzi na to, że radni
tam siedzieli i balowali.
Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że:
-  był  na spotkaniu   na temat  naszej  oświaty,  w oświacie  co się dzieje,   że  prawie 30%
placówki nam strajkowało. Zespól Szkół, Gminny Zespól Szkół i Przedszkole czyli 33% -
szkoła strajkowała, bo te statystyki tez Kurator z Wojewoda prowadzili. Wójt stwierdził, że
rozmawiali o czym innym, natomiast takie rozmowy tez były.
- w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna wreszcie ruszyły nabory. Jutro składają
wniosek na dwa stawy czyli staw w Skarbiszowicach i staw w Goszczowicach. Z dużego
stawu „Hutnik” wycofał się projektant i z tym postarają się zdążyć na jesienny nabór. Jutro są
wnioski na te dwa stawy, tam miedzy innymi co będzie robione, bo w tej chwili już nic nie
robimy w stawach, tram będzie odmulenie dna całkowicie, wykorytowanie tych stawów plus
infrastruktura.
- tak  jak powiedziała Pani Dyrektor TOK zrealizowaliśmy w ciągu roku drugi projekt w
Euroregionie, zaznaczył, że tam właśnie był na takim spotkaniu i wie że właśnie Straże, Koła
Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Euroregionie mogą realizować tam projekty. Tu nie musi
być po drugiej stronie Gmina ani Ośrodek Kultury, to właśnie jest dedykowane dla takich
mniejszych grup.
Wójt przypomniał, że przez trzy dni obchodziliśmy dni Gminy, dwudziestopięciolecia Gminy,
rozpoczęliśmy otwarciem spartakiady, to był projekt pisany zarówno z naszej strony jak i z
Czeskiej Beli. Wiele rzeczy udało się sfinansować z tego projektu. Wszyscy, którzy byli na
Sesji widzieli film promocyjny, który już od tygodnia jest na stronie Gminy. Myśli, że to jest
wizytówka całej Gminy Tułowice
Wójt zaznaczył, że tydzień później miał przyjemność być w Zespole Szkół na  uroczystości
60-lecia  edukacji  szkolnej.  Stwierdził,  że  jest  się  czym  pochwalić,  powiedział  to  też  na
„Dniach Tułowic” , że  Tułowice to lasami, borami, ceramiką i Technikum słyną.  
Wójt poinformował także , że: 
- uczestniczył w konferencji  programu „ mieszkanie plus” – jest to rządowy projekt, który
ruszył  tydzień  temu,  wystartowały  Opole  i  Nysa.  Jest  to  program dedykowany  tylko  dla
dużych ośrodków, tam żeby wystartować to trzeba co najmniej zacząć od 50 mieszkań.
- w „Dniu Dziecka” Urząd Gminy odwiedził Oddział zerówkowy, z omawianego wcześniej
projektu dzieci przedszkolne mają czapeczki, to jest ślad po zrealizowanym projekcie. Dzieci,
które przyjechały z Czech do nas ( 50 osób) i naszych 50 dzieci, które  w ramach projektu
pojechały do Czech dostały dodatkowo jednakowe koszulki.
- 2 czerwca po raz kolejny spotkał się z Panem Ogłazą w sprawie przystanków kolejowych,
poinformował, że przystanki Szydłowie i w Goszczowicach będą . 
Wójt poinformował, że w sobotę pojechał z Oldbojami do Beli pod Pradziadem. Uczestniczył
także w dwóch miejscowościach na Dniach dziecka,  na trzecia do Ligoty nie zdążył niestety
dojechać.
-  spotkał  się  z  potencjalnym  wykonawcą  przedszkola,  który  poinformował,  że  podoła
wykonać prace w określonym terminie.
Wójt stwierdził, że przedszkole rozbudowuje się dla wszystkich dzieci, zaznaczył, że w tym
roku wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola a to także dzięki temu, że w szkole są
także  oddziały przedszkolne.



Wójt poinformował, że wraz z pracownikiem Urzędu był dzisiaj w Gazowni aby przyśpieszyć
odbiór remizy. Przyśpieszają odbiory końcowe remizy. Na otwarcie  remizy będą zaproszeni
wszyscy mieszkańcy.
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Ad. 14.  Sprawozdanie   z   działalności   Przewodniczącego   Rady   Gminy 
              i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  między Sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że punkt był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji.  W ostatnim tygodniu  :  Przewodniczący Rady Gminy uczestniczył  w imprezie  –
wyścig ślimaków.
Ad.  15.  Odpowiedzi  na  listy  i  zapoznanie  się  z  otrzymaną  korespondencją  od
poprzedniej 
             Sesji.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Frederic  Copin  poinformował,  że   dostarczył  dla
wszystkich  rejestr listów zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij na wspólnym posiedzeniu 
Komisji przedstawił listy, które wpłynęły do 5 czerwca, po tym terminie wpłynęły trzy listy.
Radna  Małgorzata Pasierbek odczytała listy:
- ( 2 listy) mieszkańców budynku przy ul. Świerczewskiego dot. prośby o sprzedaż garaży
oraz 
  odpowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy na te pisma – przeslanie pism wg właściwości
do Wójta Gminy. 
-  Zarządu  OSP  –  zaproszenie  na  Gminne  zawody  pożarnicze,  które  odbędą  się  w
Goszczowicach,
Ad.16.  Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  z  poprzedniej  Sesji  oraz  Komisji
Wspólnej,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że dostarczył dla wszystkich
emailem zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze. 
- Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk przekazała prośbę Pana Zdaniewicza i Pana 
Wajsa o zajecie się droga obok ich budynków prowadząca do lasy. 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.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dostał informacje, że zostało zrobione 30 
maja br. a jeżeli chodzi o oświetlenie to będzie do końca sierpnia 2017 r. Jest złożone 
pozwolenie na budowę w Starostwie.
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, ze dzisiaj się dowiedziała, że 
droga została zrobiona ale nie zdążyła jeszcze jej zobaczyć. 
Wójt wyjaśnił, że wcześniej mówił, że nadleśnictwo wysypie tą drogę ale chyba skończyły im
się pieniądze na I półrocze dlatego polecił dla ZGKiM  naprawienie drogi, myśli, że 
następnym razem zrobi to nadleśnictwo.
- Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zwróciła także uwagę na parkujące na ul. Szkolnej 
obok gabinetu stomatologicznego samochody. Poddała radnym pod rozwagę sprawę posta-
wienia tam znaku „ zakaz parkowania”.
Wójt stwierdził, ze trochę trwały prace przy zmianie ruchu na ul. Zamkowej przy basenie, ul. 
Szkolna jest zaznaczona w ramach Komisji – zmiany organizacji, mimo , że to jest nasza 
droga to też musimy do powiatu wystąpić o zgodę. 
-Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana Wójta czy jest określony jakiś termin
zabierania eternitu, poinformował, że zgłaszali już te problemy i dokumenty
zostały zgłoszone do Urzędu. Poinformował, że składał dokumenty na



odbiór eternitu z kościoła i mieszkańcy chcieliby się przygotować do
wymiany dachu, zamówić blachę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dostał informacje, że była rozmowa z 
pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym, za te sprawy, zapytania ofertowe są w BIP-ie, 
termin do 12 czerwca i jeżeli wszystko będzie dobrze to będzie wykonanie do połowy 
sierpnia 2017 r.  
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Wójt wyjaśnił, że jest to program dedykowany do mieszkańców. Poinformował z jakich 
miejsc jest do zabrania eternit.
- Radny Kiraga zwrócił uwagę na zaniedbaną posesje w Skarbiszowicach,  poinformował, że 
właściciel posesji zmarł i ktoś to przejął ale o to nie dba, płot ogradzający posesję rozpada się,
na posesji rośnie wysoka trawa, która już kilkakrotnie została podpalona, obawia się, że bę 
--dzie to stwarzać zagrożenie. Zaproponował aby znaleźć właściciela tej posesji i przypo-
mnieć
mu o obowiązku dbania o posesję. Zaznaczył, że jadąc z góry ( od strony Michałówka) jest to 
pierwsza posesja po prawej stronie.
Radna Małgorzata Pasierbek odczytała w tej sprawie pismo skierowane do właściciela posesji
z prośbą o jej uporządkowanie.
- Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zwalonego murku przy budynku stacji PKP 
   w Tułowicach który trzeba rozebrać.
Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że murek został  rozebrany, reakcja była prawie
natychmiastowa.
- Radny Józef Sukiennik zwrócił także uwagę na zły stan płotu ( ramy są zardzewiałe) 
Ogradzającego TOK od strony EKO, zapytał czy nie można by go wyczyścić i pomalować.
Dyrektor TOK udzieliła odpowiedzi, że to będzie to robione w ramach rewitalizacji.
Wójt poinformował, że te prace będzie można wykonać w ramach rewitalizacji jeśli sołectwo 
Tułowice zdobędzie status miasta, to będziemy mogli starać się o środki na rewitalizację 
miast i miasteczek.
Ad.17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Michał Luty poinformował, że OSP  dostała grant w wysokości prawie 6 tys. zł. na
realizacje projektu, który napisała Straż Pożarna, są to środki na przeszkolenie 10 ratowników
z  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Stwierdził,  że  są  to  wymagane
szkolenia ale  nikt tego nie chce robić, bo są to drogie szkolenia, ale jakoś się udało.
Pięć miejsc będzie na straż w Goszczowicach i pięć miejsc na straż w Tułowicach, Szydłów
jeszcze się wstrzymał z tymi szkoleniami.
Takim efektem finalnym tego grantu ma być  przeszkolenie również osób zainteresowanych,
postronnych, nie związanych ze strażą pożarną. 
24 czerwca  o godz. 15 odbędą się w Goszczowicach zawody strażackie , zapraszają na te
zawody radnych sołtysów i  mieszkańców .
Podziękował radnym  także za odwiedzenie nowo wybudowanej remizy.
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk zapytała czy jest możliwość na skrzyżowaniu
w Tułowicach Małych  od strony Skarbiszowic  i  od strony Lipna narysować albo  linie  i
napisać „stop” albo jakieś znaki „stop”, bo to co się ostatnio stało, to było tragiczne. Było
kilka  już  takich  wypadków ale  ten  był  straszny.  Stwierdziła,  ze  przez  drzewa  od  strony
Skarbiszowic jest słaba widoczność ale ludzie jeżdżą też bez wyobraźni. Może taka linia  z
napisem  pomoże . 
Wójt  odpowiedział,  że  w  najbliższych  dniach  ma  być  w  Tułowicach  Dyrektor  Oddziału
Grodkowskiego, będzie  o tym rozmawiać, poprosi też dzielnicowego o potwierdzenie, że w



zeszłym roku była taka sama sytuacja. Wójt zaznaczył, że od tego skrzyżowania będzie w
ciągu kilku najbliższych miesięcy prowadzona przebudowa drogi.
Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z prośba  do Pana Wójta aby zwrócić się z pismem do
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu o to aby z rana ( godz. 5-6 rano) auto z fotoradarem
ruchu drogowego przejechało na trasie Tułowice, Szydłów, Komprachcice do Opola , w ten
sposób poprawi się bezpieczeństwo ruchu na tej drodze.
Dyrektor  TOK  Pani  Helena  Wojtasik  poinformowała,  że  w  najbliższą  niedzielę  w
Skarbiszowicach  odbędą się zawody w amatorskim kolarstwie górskim, na które wszystkich
zaprosiła.
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Poinformowała  także,  że  od  26  czerwca  do  7  lipca  TOK  organizuje  zajęcia  dla  dzieci.
Przedstawiła program tych zajęć.
Zaprosiła  także    rodziców wraz  z  dziećmi   na  piknik  rodzinny  tkz.   „Florydę”  ,  który
odbędzie się  na poligonie w Brzegu 15 lipca br.                  .
Radny Roman Suchodolski zapytał o sprawę  budowy oświetlenia drogo ul. Parkowe4j do
„baraków”.
Wójt odpowiedział, ze sprawa jest w toku, jeśli nie będzie  nieprzewidzianych syt6uacji to
oświetlenie będzie  gotowe w jesieni. 
Wójt zapytał Panią Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół czy ze strony szkoły jest oferta na
zajęcia dla dzieci w czasie wakacji. 
Zastępca Dyrektora GZSZ Pani  Godzic Pliszka odpowiedziała,  że z  tego co jej  wiadomo
szkoła ma zorganizować półkolonie od 16 lipca. Zajęcia na pewno odbędą się, nie ma jeszcze
rozpisanej oferty ale są już dwie osoby, które te zajęcia poprowadzą.
Ad.18. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady
XXXVI Sesji Rady Gminy.
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