
Protokół Nr XXXVIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 czerwca 2017 r.  

 

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

do godz.1720. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  14 

radnych, nieobecny był radny Zbigniew Paradowski. 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  22 czerwca  br.   

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że chciałby wnieść pod obrady 

dzisiejszej Sesji dodatkowy punkt : Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

Zaznaczył, że sprawa jest znana, realizują to w tej chwili prawnie gdyż okres wakacyjny 

uniemożliwiłby złożenie wniosku we wrześniu do „ Schetynówek” z uwagi na to, że 

procedowanie przy zamianie będzie duże . Chodzi tu o zamianę działek :  nowy ogrodzony 

cmentarz  w Tułowicach zamieniają na część muru przy drodze ( ul. Szkolna) pod jej 

poszerzenie. Wniosek dot. przebudowy ul. Szkolnej będzie składany we wrześniu do 

„Schetynówek” 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za, brak 

głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania).  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad:  

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca  2017r.  

  4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2017 r.  

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice, 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

      przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice  

      Przedszkolach Publicznych. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 marca 2008 r.  w sprawie zasad korzystania ze stołówki .  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

10. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży – lato 2017, 

11. Informacja o Dożynkach 2017, 

12. Informacja o kosztach  „Dni Tułowic” 

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. 

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za, brak głosów  

przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania).  
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2017r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXVII 

Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 5  czerwca 

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  5 czerwca 2017 r. głosowało 14 radnych, brak było  

głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty 

jednogłośnie.   

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że za podjęciem 

uchwały w ww. sprawie głosują blokiem a zastanawia się czy nie powinni  za każdą zmianą 

nazwy ulicy głosować oddzielnie. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma odpowiedział, że głosują blokiem ale jest kwestia tylko 

jednej ulicy nad której zmianą radni chcą się jeszcze zastanowić.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jego zdaniem  uchwała powinna być zmieniona i   każda 

zmiana nazwy ulicy powinna być przegłosowana indywidualnie. Stwierdził, że osobiście 

zgadza się z czterema nazwami a z piątą się niekoniecznie zgadza i teraz w tej sytuacji ma 

wstrzymać się od głosowania czy ma głosować.  

Radca Prawny Pan Tomasz Surma odpowiedział, że taki jest projekt, nie uczestniczył w jego 

redakcji , myślał, że to już zostało ustalone, jest problem ostatniej ulicy, chodzi o to, że można 

by ją podzielić.  Rozumie, że do pierwszych trzech nazw ulic nie ma uwag a mają czas do 2 

września aby podjąć uchwałę. Jeśli do 2 września Rada Gminy nie podejmie takiej uchwały  to 

po tym czasie zrobi to Wojewoda. Jeżeli radni mają wątpliwości co do jednej ulicy,  czy można 

ją podzielić czy nie, jaka wtedy musi być numeracja, czy z tego tytułu będą koszty dla 

społeczeństwa czy nie, to jest nowa ustawa i spokojnie mogą to przełożyć na kolejna Sesję a 

można też podjąć uchwałę na te pierwsze trzy ulice a tę czwartą można wyłączyć.  

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny aby  dzisiaj  przegłosować przedłożoną 

uchwałę w takiej postaci jak jest z wyłączeniem paragrafu 4 tj aby głosować na trzy ulice a 

sprawę ulicy Świerczewskiego pozostawić na Sesje sierpniową z uwagi na to, że chcą ją 

podzielić na dwie ulice, na ulice Willową i ulicę Porcelanową. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał dlaczego w tej chwili o tym rozmawiają, przecież była Komisja 

na której radni pewne rzeczy ustalili od początku do końca, wszyscy się na pewne rzeczy 

zgodzili a teraz robią jakąś rewolucję.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przypomniał, że na końcu 

przedyskutowali żeby odcinek ul. Świerczewskiego w stronę  Pszoku i oczyszczalni nazwać ul. 

Willową, bo tak chcieli mieszkańcy tego odcinka drogi, rozmawiali aby to prawnie 

przygotować, żeby tą ulice wyłączyć  co się wiąże z numeracja itd. Pracownik Urzędu tematem 

się zajął i na sierpniowej Sesji radni spokojnie zatwierdzą.  

Radca Prawny Pan Tomasz Surma dodał, że w tej chwili nie wiedzą jeszcze czy tak będzie 

można zrobić ale  w tej chwili  nie mogą tego wykluczyć.  

Radny Krzysztof Ptak zaznaczył, że ustawa przewiduje, że zmiana nastąpi bez żadnych 

kosztów, bez żadnych większych problemów. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że tam jest kwestia numeracji. 

Pracownik Urzędu  Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że od wielu lat  zajmując się 

numeracją domów na terenie Gminy cały czas działa w oparciu o Prawo geodezyjne.  W Prawie  
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geodezyjnym mówi się o sposobie nadawania numerów, zasadach numerowania i o wielu 

innych dość szczegółowych rozwiązaniach. Rok temu wydano ustawę szczególną i na mocy tej 

ustawy w zasadzie nie możemy nic robić oprócz samej zmiany nazwy, czyli nie możemy 

rozdzielać dróg, zmieniać numeracji ani podobnych rzeczy. Ta  ustawa ma  jeszcze taki dość 

szczególny zapis, który mówi, że wszelkie zmiany w dokumentach odbywają się bezpłatnie. 

Zastanawiali się nad różnymi sposobami rozdzielenia tej ulicy ale okazało się, że na mocy tej 

ustawy  nie da się tego zrobić. Znaleziono nawet pismo dotyczące podobnej sprawy w 

Białymstoku i jest napisane, że absolutnie nie można tego zrobić, bo zmiana mówi tylko o 

zmianie nazwy. 

Zaznaczył, że jako zajmujący się sprawami nadawania numeracji jest jak najbardziej za 

uporządkowaniem ulicy Świerczewskiego bo, na tej ulicy jest duży bałagan w numeracji i teraz 

jest pewna okazja aby to uregulować. Jeśli teraz pojawia się problem rozdziału tej ulicy, to 

trzeba założyć jedna rzecz: teraz trzeba podjąć  przedłożoną uchwałę  bez ul. Świerczewskiego 

a na sierpniową Sesję przygotować inną uchwałę już na podstawie prawa geodezyjnego i wtedy 

rozdzielić i przenumerować całkowicie ulicę.  Zasady numeracji mówią, że numerujemy ulicę 

od centrum Gminy w kierunku wylotowym. Wtedy będzie zrobiony raz a dobrze porządek. 

Może być jednak z tego tytułu  taki problem, że np. przyjdzie z tej ulicy mieszkaniec do 

Wydziału Komunikacji aby zmienić dowód rejestracyjny i każą mu za to zapłacić a mieszkaniec 

ul. XXX-lecia ( Dębowej) nie będzie musiał tego robić – ponosić tych kosztów. Jednakże chcąc 

to zrobić , to nie ma innego wyjścia  bo na podstawie ustawy szczególnej nie ma możliwości 

podziału tej ulicy a teraz jest jedyna okazja aby to zrobić.  

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy tam się dublują numery, czyli jak się podzieli ulice 

Świerczewskiego to będzie np. numer Porcelanowa 1 i Willowa  1. 

Pan Adam Ratuszny odpowiedział, że wg ustawy szczególnej można zmienić tylko nazwę ulicy 

i jak jest teraz np. Świerczewskiego 1 to będzie Porcelanowa 1.  

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego: czy jeżeli, ta ustawa 

szczególna, która weszła narzuciła nam  zmianę nazwy, zmieniliśmy ul. Świerczewskiego na 

Porcelanową, tą ulicę Świerczewskiego, która jest w zasadzie, jest tą ulicą Willową, nam się 

nie dublują numery, bo nie ma Świerczewskiego 7. Jeżeli zmieniliśmy na podstawie tego aktu 

szczególnego nazwę ulicy, czy wtedy nie możemy się odwołać w związku z ta ustawą 

specjalną , czy nie możemy się odwołać do tego żeby wymusiła konieczność zmiany numeracji. 

Aby było to bez konsekwencji dla mieszkańców. 

Radca Prawny odpowiedział, że tu są zdania podzielone, osobiście uważa, że to będzie bez 

konsekwencji finansowej ponieważ zmiana numeracji wiąże się z zastosowaniem tej ustawy 

ale też są stanowiska, że jest to niedopuszczalne i tak nie można zrobić , nie można zmieniać 

numerów przy okazji  tej zmiany z czym osobiście się nie zgadza. Stwierdził, że aby spokojnie  

kwestie ul. Świerczewskiego przeanalizować, tak aby to było z korzyścią i geodezyjna i dla 

mieszkańców jednocześnie. Nie jest też wykluczone , że będą mogli w sierpniu podjąć uchwałę  

w takim brzmieniu jak pierwotnie brzmi paragraf 4, bo ustalą, że jednak t6ak trzeba.  Dlatego 

teraz proponuje aby podjąć uchwałę bez paragrafu 4  i zmienić te trzy bezkonfliktowe  ulice  i 

dać  czas i szansę na  zastanowienie  się nad sposobem zmiany nazwy ul. Świerczewskiego. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Ptaka 

„aby  dzisiaj  przegłosować przedłożoną uchwałę w takiej postaci jak jest z wyłączeniem 

paragrafu 4 tj aby głosować na trzy ulice a sprawę ulicy Świerczewskiego pozostawić na Sesje 

sierpniową z uwagi na to, że chcą ją podzielić na dwie ulice, na ulice Willową i ulicę 

Porcelanową.”  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał  treść paragrafu 4, który  

ma być wyłączony z przedłożonego projektu uchwały. 

Za wnioskiem radnego Krzysztofa Ptaka głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od  
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głosu, głosów przeciwnych nie było. 

Wniosek został przyjęty. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał  treść projektu uchwały z 

uwzględnionym wnioskiem ( bez paragrafu 4). 

Przewodniczący  Rady  Gminy Pan Frederic Coppin  poddał pod głosowanie zmieniony  

wnioskiem projekt uchwały, w wyniku którego przy 13 głosach za i 1 głosie  przeciwnym)  

podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/200/17.    

Pan Adam Ratuszny prosił o potwierdzenie, że na sierpniową Sesję ma być przygotowany 

projekt uchwały na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne  z uwzględnieniem podziału obecnej 

ulicy Świerczewskiego na dwie ulice i zmianą numeracji . 

Potwierdzenie zostało udzielone. 

Radny  Michał Luty zapytał czy mieszkańcy  tego odcinka ulicy, który ma być zmieniony na 

ul, Willową są o tym poinformowani. 

Sołtys Tułowic  Pan Andrzej Reszka odpowiedział, ze to jest wniosek mieszkańców z tego 

terenu, rozmawiał z nimi i taką wyrazili wolę.  

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pan Wójt przedstawił 

projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, 0 głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,) jednogłośnie podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/201/17.    

Ad.7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia   wysokości  opłat  za  korzystanie  

          z wychowania  przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez  

          Gminę Tułowice Przedszkolach Publicznych. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Barbara Nowak 

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 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/202/17.    

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy  

           Tułowice z dnia 26 marca 2008 r.  w sprawie zasad korzystania ze stołówki .  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  również Pani Barbara 

Nowak 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 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/203/17.    

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został wprowadzony do 

porządku obrad na wniosek Pana Wójta.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że tak jak 

powiedział Pan Wójt będą regulować tę drogę, mór zniknie, jezdnia będzie poszerzona. 

Zaznaczył, że były też takie głosy żeby w Tułowicach  była jakaś nazwa ulicy też z duchem 

czasu – żeby te ulicę Szkolną ( na której nie ma szkoły) nazwać ulicą Jana Pawła, zastanawiają 

się czy przy okazji rewitalizacji nie zmienić nazwy tej ulicy, ale to tylko tak informacyjnie. 

Następnie odczytał  treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Radny Józef Sukiennik zapytał o jaka szerokość ul. Szkolna będzie poszerzona. 
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Pan Adam Ratuszny odpowiedział, że ulicę Szkolna poszerzą do 6 metrów  tak jak cały ciąg 

drogowy. 

Wójt poinformował , że Ksiądz Proboszcz wyraża zgodę , wie, że na Radzie Parafialnej była 

na ten temat rozmowa. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy to będzie tylko poszerzony łuk drogi, jak rozumie a nie na 

całej długości ul. Szkolnej. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odpowiedział, że ul. Szkolna ma 

sześć metrów tyko w tym odcinku jest przewężenie. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVIII/204/17.    

Ad.10. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży – lato 2017, 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że właśnie kończy się pierwszy tydzień 

wypoczynku letniego dzieci w Domu Kultury  pod tytułem „Zabawnia”. Właśnie dzisiaj 

przyjechali z plażowania w Lipnie z grupa czterdzieściorga dzieci. W tym tygodniu odbyła się 

wycieczka do Krapkowic na pływalnie, do Opola do Muzeum Śląska Opolskiego w celu 

poznania życia mieszkańców starej kamienicy i zabaw, którymi fascynowali się nasi rodzice i 

nasi dziadkowie. 

W przyszłym tygodniu mają również wycieczkę do Krasiejowa i ponownie wycieczkę do 

Muzeum w Bierkowicach, tam również będą mieli zajęcia, warsztaty w których dzieci poznają 

zabawy naszych dziadków i rodziców. 

Wakacje skończą się wielkim plażowaniem i zawodami sportowymi na wesoło na placu przy 

Domu Kultury.  

Również przygotowali specjalna ofertę rodzinną wakacyjna dla dzieci z rodzicami, jest to 

udział w pilniku na „Florydzie”. „Floryda”  jest to poligon wojskowy na terenie jednostki 

wojskowej w Brzegu, na basenie Brzeskim, w zamku Piastów Śląskich. Tam mogą pojechać 

rodzice z dziećmi, rodzice, którzy nie mogą pojechać a chcą aby ich dzieci tam pojechały to 

przygotowują odpowiednie dokumenty i przekazują  dzieci pod opiekę opiekunom z Domu 

Kultury. Maja już zapisanych 50 osób, lista jest zamknięta tak, że    oferta jest jak najbardziej 

trafiona i kupiona przez rodziców.                                                                                                                     

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że program z uwagi 

na nieobecność Pani Dyrektor na Sesji  został przedstawiony na piśmie.  

Zaznaczył, że jak wie, to w ubiegłym roku nie było takich zajęć w szkole, dlatego też były głosy 

żeby jednak szkoła się zaangażowała w organizację tego wypoczynku. Następnie przedstawił 

proponowany program wypoczynku  oraz listę uczestników  omawianego wypoczynku ( w I  

tygodniu  chętnych jest 11 dzieci a w II tygodniu 7 dzieci) – załącznik do protokołu.  

Stwierdził, że jest tu kwestia do zastanowienia się, oczywiście przyjmuje ten program, bardzo 

dobrze, że szkoła się tym zajęła, że Pani Dyrektor z taka oferta wyszła, bo jest to oczywiście 

nieobowiązkowe zgodnie z ustawa i Karta nauczyciela. Niemniej jednak jest ta oferta, bo było 

wiele głosów, że szkoła  nic nie robi, to teraz się zastanawiamy jaki tu jest sens. Nie wie jak u 

Pani Dyrektor TOK jest z frekwencją.  

Dyrektor TOK poinformowała, że było 45 osób – dzieci zapisanych na listę , ale jest tak, że 

mimo tego, że rodzice zapiszą  dziecko na wycieczkę, to dziecko nie jedzie. Na zajęcia, które 

organizują poza wycieczkami, to są zajęcia bezpłatne i na niektóre przychodzą wszyscy a na 

niektóre przychodzi mniej dzieci. 

Zaznaczyła, ze to nie są półkolonie, to są zajęcia w Domu Kultury, one nie podlegają 

obowiązkowi zgłoszenia do Kuratorium. 

Radna Justyna Paszkowska dodała, że tutaj nauczyciele prowadzący te zajęcia są zatrudnieni  
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na umowę zlecenie i dostają za to wynagrodzenie. 

Ad. 11. Informacja o Dożynkach 2017, 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że  rozmawiała w sprawie Dożynek z 

Księdzem Proboszczem i z Panią Sołtys Skarbiszowic i jeszcze jest nie do końca podjęta 

decyzja czy msza będzie odprawiana pod krzyżem czy w muzycznej stodole. 

Przypomniała, że pięć lat temu msza w trakcie  organizacji Dożynek była odprawiana w 

Kościele Parafialnym i z kościoła jechali całym korowodem do Skarbiszowic.  

Z tego co Pani Sołtys  powiedziała, to społeczność Skarbiszowic jak gdyby chce, żeby ta msza 

odbyła się jednak na miejscu albo pod krzyżem przesiedleńców albo w muzycznej stodole. To 

wszystko zależy od pogody. W związku z tym, ze nie mogą zagwarantować tej pogody będą 

czekali do końca. Jeśli będą prognozy korzystne dla plenerowej imprezy to wtedy ta mszę 

odprawi się pod krzyżem, jeśli prognozy będą niekorzystne to w muzycznej stodole. 

Poinformowała, ze niektóre elementy programu już są dopięte a niektóre są otwarte ponieważ 

jak gdyby nie maja wpływu na niektóre decyzje, np. orkiestry dętej. Chcąc ponieść mniejsze 

koszty szuka orkiestry z najbliższej okolicy. Orkiestra, która musi dojechać gdzieś ponad 150 

km. to trochę kosztuje i w tej chwili już na 80% ma pewna orkiestrę z Prószkowa, która 

poprowadzi korowód dożynkowy  i zagra mszę. Nie ustalili jeszcze miejsca zbiórki korowodu, 

bo w związku z tym, że msza będzie w Skarbiszowicach to gdzieś muszą się zebrać. Kiedyś 

zbierali się w Tułowicach Małych. Zostawiają to na inne spotkanie z Rada Sołecką.  

Msza na pewno odbędzie się o godz. 1200, bez względu na to gdzie się odbędzie. Potem będzie 

przemarsz korowodu albo od krzyża, to będzie kilometr na Dożynki, które będą się odbywały 

na terenie zielonym, tak gdzie odbywa sie4 Family Coop. Jak zwykle o godz. 1400 będzie 

otwarcie Dożynek, występy orkiestry dętej, występ zespołu Szydłowianki i Zespołu Szumiący 

Bór – po 15 minut, rozstrzygniecie konkursów dożynkowych, Biesiada góralska, Wiejskie 

igrzyska, kolejne wejście góralskie, wręczenie nagród za Wiejskie igrzyska, znowu jakaś 

biesiada góralska, zabawa taneczna do godz. 2300. 

Dyrektor TOK zwróciła się do wszystkich Sołtysów aby przygotowali korony żniwne tak aby 

ten konkurs koron się odbył. We wsi, która jest organizatorem dożynek odbędzie się konkurs 

na najpiękniejszą posesje. Będzie także konkurs korowodów dożynkowych, które będą również 

oceniane. Zaznaczyła, że ich pomysł z igrzyskami wiejskimi bardzo dobrze się sprzedaje, jest 

bardzo dobrze odbierany przez społeczeństwo i w tym roku chcą też wymyślić nowe śmieszne 

zabawy. Oczywiście warunkiem jest pogoda bo jest taka sytuacja, że nie mają namiotu, mają 

tylko parasole ale od wielu lat w dniu dożynkowym pogoda nam sprzyja. 

Z uwago na to, że w tym roku Skarbiszowice są gospodarzem Dożynek prosiła aby pamiętali o 

koronie dla naszej zaprzyjaźnionej Gminy Beli pod Pradziadem. Prosiła aby ta korona była 

mała, żeby nie było kłopotu z jej przewożeniem. 

Zaznaczyła, że oczywiście na Dożynkach nie zabraknie też regionalnych artystów, może to 

będzie kowal albo garncarz, będą też  warsztaty dla dzieci. 

Radny Michał Luty zapytał w jaki sposób przewożą korone do Czech. 

Dyrektor TOK poinformowała, że oprócz korony do Czech jadą także delegacje  dlatego 

wynajmują autokar. 

Ad.12. Informacja o kosztach  „Dni Tułowic” 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że koszty związane z 

organizacją „Dni Tułowic” Pani Dyrektor TOK omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Rozliczenie radni także otrzymali pocztą e-mailową. 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że chciałby więcej takich  e-maili 

dostawać jak dostał od Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo wreszcie pojawiły się 

pieniądze unijne. Na teren naszej Gminy myśli, że w bardzo szybkim czasie przyjdzie ta  
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inwestycja drogowa czyli Tułowice Małe do Tułowic, 1km400m całkowicie rozebrana droga, 

przebudowa tutaj na wysokości fabryki Pana Przewodniczącego, chodniki pieszo rowerowe, 

nowa zatoka, wjazdy na ogródki – jest to inwestycja tylko dla nas dedykowana około 2 mln. do 

Tułowic przyjeżdża. Cieszy się, jest to kawałek, myśli, że początek nowego elementu. 

Poinformował, że również jako samorząd podpisują za chwile umowę na 16 studzienek, 

podniesienie tych studzienek. Zaznaczył, że jak będą wracać z Sesji, tu od strony Ligoty, to 

wskakują na te słynne studzienki, kierowcy jeżdżąc albo je mijają albo jadą bokiem, zostaną 

podniesione a myśli, że drogówka położy tam wiosna przyszłego roku kolejny kawałek asfaltu 

do przejazdu do ul. Elsnera, czyli byłby to taki naturalny ciąg ulic. 

Wójt zaznaczył, że w międzyczasie, też już o tym sygnalizował, że po ogłoszonym konkursie 

na  ścieżki  pieszo – rowerowe, jesteśmy, tylko, że wczoraj na spotkaniu w Starostwie 

dowiedział się, że  są dwie w tej grupie  - słabsze gminy, które poszły na duże inwestycje ale 

może powiedzieć, poszczycić się, że jesteśmy w pierwszej trójce gmin, które są przygotowane, 

mamy projekt, jesteśmy gotowi do podpisania umowy. Ta umowa w tej chwili się przeciąga, 

ma być jesienią podpisana, bo dwa samorządy poszły za daleko, nie mówi, że jest zagrożenie 

tej inwestycji ale nie chciałby tutaj na dzisiaj mówić. Czekaja na telefon, praktycznie ta umowa 

powinna być w ciągu miesiąca podpisana, dali jeszcze takie światełko czasowe dla dwóch gmin, 

okazuje się, że to są te słabsze ogniwa w całym tym przedsięwzięciu. Miało być, ze w grupie 

będzie im łatwiej, dostali dodatkowe punkty za to, że jest konsorcjum  grupowe, ale dwie gminy 

na dzień dzisiejszy troszeczkę odstają od pozostałej grupy ale wierzy, że to zostanie 

zrealizowane, bo miesiąc temu przed komisjami można było widzieć, były wyłożone  te mapy, 

plany tej ścieżki, jak ona ma przebiegać. 

Wójt zaznaczył, że w międzyczasie z wizytą tutaj był Pan Marszałek Konopka, dzisiaj też miał 

być ale jakieś obowiązki służbowe mu nie pozwoliły,  usprawiedliwiał się.  

Odbyły się zawody strażackie naszych straży gminnych ale były tylko dwie jednostki, było 

wesoło, pogoda dopisywała. 

Wójt poinformował, że w ubiegłym tygodniu był na zakończeniu roku szkolnego w klasie 

zerowej jak również na zakończeniu roku szkolnego 3 klasy gimnazjum oraz na zakończeniu 

roku szkolnego całej szkoły. Teraz dzieci odpoczywają, nauczyciele, ciało pedagogiczne 

również. Ładują akumulatory przed nowymi wyzwaniami, przed nowymi klasami, przed 

nowymi wychowawcami. 

Wójt uczestniczył w walnym posiedzeniu Borów Niemodlińskich w Chrzelicach. 

28 czerwca br. Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej 

Dzisiaj uczestniczył w takim hucznym spotkaniu przedstawicieli samorządów z udziałem Pana 

Wojewody, przedstawicieli Polskiej Spółki Gazowniczej, podpisali jako samorząd taki list 

intencyjny. W tej chwili gazownia będzie inwestowała w białe plamy na terenie naszego 

województwa. Okazuje się, ze nie jesteśmy tą biała plamą. Pomysł na szybką gazyfikację 

polega na tym, że Polska Spółka Gazowa może realizować takie zadanie, bo na terenie gminy, 

jeśli gmina by wskazała 0,5 ha działkę – instalacja pod skroplony gaz. To jest coś, co mogą 

zrealizować w ciągu 24 miesięcy, dzisiaj podpisano dwie umowy, niestety nas nie było, są 

gminy na terenie Opolszczyzny,  gdzie nie ma jeszcze  w ogóle gazu. Dzisiaj  w ramach 

likwidacji tych białych plam Polska Spółka będzie inwestowała  na terenach Polski 

południowej, pod czeską granicą. Natomiast zapraszają samorządy, jeśli są zainteresowane 

tymi instalacjami tkz. skroplonego gazu, wiemy, że Polska już stara się od jakiegoś czasu nie 

być  uzależnionym tylko z jednej strony od dostawcy gazu, w tej chwili jest ta „adresyfikacja” 

dostaw docelowo z kilku krajów  kuli ziemskiej ten gaz ma być skropliny dostarczany. To jest 

jakaś perspektywa, czyli na dzisiaj jest to nie dla nas, natomiast myśli, ze bardzo szybko 

spotkają się z przedstawicielami władz Spółki Gazowniczej, bo siedziba też jest w Opolu,  
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0wróciła po chwili niebytności, odnośnie projektów sieci instalacyjnej tak jak w tym 

zapewnieniu wskazaliśmy do Szydłowa przez Skarbiszowice, taka nitkę gazyfikacji. 

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.  

Ad. 15. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej  

             Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że 22 czerwca dostarczył dla 

wszystkich  rejestr listów zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze. 

W poniedziałek na wspólnym posiedzeniu Komisji  również odczytali  większą ilość listów. 

Od poniedziałku otrzymali dwa listy. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że znowu dotarł 

anonim, stwierdził, ze osoba pisząca  trochę się zreflektowała i już nie używa obraźliwych 

zwrotów, list jest taki bardzo łagodny, nie zajmuje się już oceną, ma tylko swoje uwagi. 

Zaznaczył, że tylko radnych poinformował, że taki list jest ale jest to anonim a anonimów wg. 

Statutu nie rozpatrują.  

Otrzymali też emaila , że Pan Marszałek Konopka nie może uczestniczyć w dzisiejszej Sesji z 

powodu ważnych przyczyn służbowych. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał pismo Przewozów 

Regionalnych Spółka Z o.o. oddział w Opolu skierowane do Pana Wójta, oraz do wiadomości 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczące odpowiedzi na wniosek o 

dodatkowe połączenie na trasie Nysa – Opole. 

Następnie poinformował, że z Biura Poselskiego „Kukiz 15” wpłynął wniosek o udzielenie 

informacji publicznej dot. statystyki działalności Rady Gminy. 

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że 22 czerwca dostarczył dla 

wszystkich emailem zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze.  

W poniedziałek na Wspólnym posiedzeniu Komisji zostały udzielone odpowiedzi, od 

poniedziałku więcej odpowiedzi nie było. 

Ad.17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Michał Luty poinformował, że zakończył się pierwszy etap projektu, który realizowali 

jako straż pożarna, Zarząd Gminny. Podziękował Pani Sołtys za udostepnienie Sali na szkolenia 

oraz Panu Wójtowi i Panu Prezesowi Zarządu Gminnego za pomoc w sprawie wkładu 

własnego.  

Poinformował, że następnym etapem będą ćwiczenia, które w porozumieniu z Panem Wójtem 

i Panem Krzysztofem Mrozem będą organizowane w Szydłowie. Zaprosił zebranych do 

obejrzenia tych ćwiczeń. Zaznaczył, ze te działania maja na celu reaktywację straży w 

Szydłowie.  

Wójt stwierdził, że Szydłów nie jest tutaj przypadkiem, tym bardziej, że jest to drugie co do 

wielkości sołectwo, tam na pewno jest potencjał, tylko drzemie.  

Radna  Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się z pytaniem do Dyrektora ZGKiM od mieszkanki ul. 

Świerczewskiego 7, chodzi o ten blok w którym został podłączony teraz gaz, mieszkanka pyta 

się czy jest to możliwe, ze oni we własnym zakresie ( mieszkańcy, którzy mają mieszkania 

komunalne) to oni  musza sobie we własnym zakresie zrobić ogrzewanie i kupić te wszystkie 

urządzenia, które tam są, czy nie powinna tego zrobić Gmina.  

Drugie pytanie jest takie czy jeśli ona zainwestuje i zrobi to wszystko, czy to mieszkanie będzie 

miało większą wartość i czy w takiej sytuacji nie będzie podwyższony czynsz. 
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Trzecie pytanie to jest takie, że  są różne sytuacje i ta osoba po takiej inwestycji mogłaby to 

mieszkanie opuścić i czy można liczyć na to, że dostanie  wtedy zwrot poniesionych kosztów. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski odpowiedział, że generalnie w tym bloku już 

większość ludzi ma zrobione  centralne ogrzewanie ale opalają  drzewem czy tez węglem, są 

tez mieszkania, które nie maja centralnego ogrzewania, nigdy nie było takiej sytuacji, że jak 

ktoś chce sobie założyć takie ogrzewanie to jest wersja i twórczość własna, ZGKiM oczywiście 

zgadza się  aby mieszkaniec sobie to zrobił, ogrzewanie etażowe każdy robi sobie sam, nigdy 

nie było to robione przez zakład, jest to polepszenie sobie własnego bytu i kto chce sobie to 

zrobić to sam inwestuje, tak samo jest z wymianą okien czy drzwi, zakład zgadza się na 

wymianę ale koszty zakupu ponosi lokator.  

Jeśli chodzi o instalację gazu, to przystąpili już do realizacji, robią to już, wszystko zgodnie z 

projektem, projekt był robiony pod mieszkańców, projektantka się z nimi konsultowała. 

Mówił dwa tygodnie temu na spotkaniu z mieszkańcami gdzie też ta mieszkanka była, że 

ZGKiM instalację pionową oczywiście musi wykonać, to jest zgodnie z projektem, natomiast 

decyzją uchwały wspólnoty mieszkaniowej te części gałązkowe, co odchodzą od tego też 

będzie robić. Teraz nie wie co ta Pani by chciała jeszcze wiedzieć, o jakie koszty jej jeszcze 

chodzi. Piec każdy kupuje sam, po konsultacjach z mieszkańcami  to wynika, było to omawiane 

i każdy o tym też wie. Poza tym taki piec kosztuje ok. 7 tys. zł. plus oprogramowanie całe to 

jest prawie 9 tys. zł., nie sposób tego kupić dla wszystkich, stwierdził, ze zrobili tyle dla 

mieszkańców, że uruchomili ich stare znajomości i 45% mają mieszkańcy zniżki na piece, 

każdy,  a na oprzyrządowanie 65%, to jest bardzo dużo, za 3.750 zł mają kompletną instalację 

zrobioną. Taniej już się nie dało załatwić, tak, że 50, 55% mają taniej.     

Dodał jeszcze , że standard mieszkania pójdzie w górę ale czynszu nie będą zmieniać , to też 

było mówione. Dla całego bloku jest ustalony jeden czynsz i nie zrobią tak, że jedno mieszkanie 

będzie droższe a drugie tańsze.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że jak radni 

wiedzą, na posiedzeniu wspólnym Komisji omawiali działalność Pana Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i jednym z ważniejszych punktów ich działalności było 

zorganizowanie dzisiejszej Sesji i z tego względu, że właśnie ta Sesja tu się odbywa a wszystko 

zostało przygotowane właściwie rękoma Pani Sołtys złożył podziękowania  dla Pani Sołtys za 

przygotowanie  dzisiejszego posiedzenia.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że korzystając z okazji, że akurat są 

wszyscy sołtysi, to chciała poinformować, że w związku z tym, jak słyszeli zmieniła się ustawa, 

nie nasza bo nas nie dotycząca może bezpośrednio ale ustawa o regionalnych izbach 

obrachunkowych. Poinformowała, że , ma bardzo wielką prośbę do Sołtysów, żeby to im 

jeszcze w tym roku weszło w krew, że jak robimy imprezę, robimy afisz a jeśli jest to ze 

środków na promocje gminy, to musi być na afiszu, że to jest ze środków gminnych.  

Zaznaczyła, ze od przyszłego roku nie przepuszczą żadnych faktur, jeżeli nie będzie 

załączonego do rozliczenia afiszu i sprawozdania. Do tej pory RIO przyjeżdżało i tylko 

sprawdzało pod względem prawnym, czy my wydajemy środki poprawnie pod względem 

prawnym, teraz jest : celowość, rzetelność, gospodarność. 

Ad.18. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
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