
Protokół Nr XLII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 listopada  2017 r.  

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

godz.1900. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, obecny skład Rady liczy 14 radnych a w 

posiedzeniu udział wzięło 12 radnych ( nieobecny był radny Zbigniew Paradowski – nieobecność 

usprawiedliwiona i radny Michał Luty spóźnił się na obrady).  

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

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, nowo wybranego radnego 

Panią Annę Sokulską, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek 

organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów i mieszkańców oraz Panią 

Alicję Makuch – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.  

Ad.2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach.  

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Alicja Makuch wręczyła zaświadczenie o 

wyborze na radnego Pani Annie Sokulskiej życząc jej jednocześnie owocnych obrad.  

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin odczytał rotę ślubowania:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców”, po czym Pani Anna Sokulska stojąc wypowiedziała słowo “ ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg”.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny, który złożył ślubowanie objął mandat radnego 

Rady Gminy Tułowice.  

Od tej chwili w Sesji uczestniczy 13 radnych.  

Ad.4. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Społecznej z uwagi na to, że Pani Anna Sokulska powiększyła szeregi Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  wniosku Wójta o zmianę 

porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i 

osobowego Komisji Społecznej. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było i wstrzymujących się 

od głosowania nie było. Wobec powyższego wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  porządek obrad uzupełniony o przyjętą zmianę:  

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach.  

  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  

  4. Przedstawienie porządku obrad. 

  5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r.  

  6. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 października 

        2017 r. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego 

      i osobowego Komisji Społecznej 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.     

  9. Informacja o  wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.   

10. Informacja o  projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.  i projektu uchwały  

       w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,   

11. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

12. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa  sprawach w III kwartale 2017 r. (Tułowice  
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 Małe), 

 13. Informacja z działalności Komisji Rady za III kwartał 2017 r. ( Komisja Gospodarczo –  

      Budżetowa) 

 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. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku 

obrad wraz z wprowadzonym punktem 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  nie było,  

wstrzymujących się od głosowania nie było. W wyniku głosowania  porządek obrad został 

przyjęty. 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

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

Rady Gminy głosowało 13 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się 

od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.6. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23  

           października 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 23 października 2017 r. głosowało 13 radnych, brak 

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

jednogłośnie.     

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu  

          Liczbowego i osobowego Komisji Społecznej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał treść projektu 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, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLII/221/17.    

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.     

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

Bożena Gąska - 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, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLI/222/17.    

Ad.9. Informacja o  wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.   

Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.10. Informacja o  projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.  i projektu  

             uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że o projekcie uchwały 

budżetowej będzie jeszcze okazja rozmawiać na Sesji budżetowej 18 grudnia br., można 

jeszcze do Sesji zadawać pytania  na temat projektu uchwały bezpośrednio Panu Wójtowi i  
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Pani Skarbnik. 

Radny Krzysztof Mróz -  przede wszystkim chciałbym pogratulować, bo jest to ogromna 

wiedza, doświadczenie i wielki wysiłek  stworzenie takiego dokumentu, ale jednocześnie 

chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie i pewne obawy a mianowicie chodzi o przesuniecie 

terminu budowy naszej świetlicy. Przesunięcie tego terminu, spowoduje jak Państwo 

doskonale wiecie, że ta inwestycja nigdy nie powstanie. Nigdy nie powstanie – powtarzam.. 

Przypominam, że jak byliśmy na uroczystej Sesji w Szydłowie, wszyscy jednoznacznie 

stwierdzili, że ona jest niezbędna, konieczna potrzebna i że będzie. 

Należało by teraz spotkać się z tymi mieszkańcami i powiedzieć im, że obiecywaliśmy 

gruszki na wierzbie. Zacytował słowa Pana Wójta z 28 listopada 2016 r.  przy projekcie 

budżetu na 2017 -  cytuje:” Panie Krzysztofie, świetlica w Szydłowie 2018 rok.” 

Dlaczego mówię, że ta świetlica nie powstanie, dlatego, że w 2019 r. nie będzie mnie tutaj, 

być może nie będzie Państwa a nowe kierownictwo tej Gminy będzie miało na pewno inne 

priorytety niż akurat nasza świetlica w Szydłowie. Wiemy doskonale o tym, że od 1 stycznia 

Tułowice są miastem, tych potrzeb, już teraz słychać – miasto a taka mała sala widowiskowa, 

miasto a takie odrapane mury, miasto a taka ulica krzywa a coś tam jeszcze. Ja w rozmowie z 

Panem Wójtem swoje obawy przedstawiłem, mówiąc o tym ja jestem oczywiście za tym i 

cieszę się bardzo, ze to miasto powstaje. Zbierałem podpisy i naprawdę jestem szczęśliwy, że 

to miasto będzie natomiast wyraziłem swoje obawy, że na tym, ze powstanie miasto stracą 

sołectwa, to nie Szydłów ale wszystkie sołectwa. Bo proszę sobie wyobrazić sytuacje taką, że 

będzie jakiś tam grand, projekt na rewitalizacje miasta i trzeba będzie mieć swój wkład 

własny i skądś to trzeba będzie wziąć, nie weźmiemy z poczty, z jakiejś tam innej inwestycji 

z Tułowic tylko weźmiemy z sołectwa, takie jest moje zdanie. Tutaj jeszcze chciałbym 

Michałowi podziękować za to, że stara się tak bardzo o podniesienie naszej straży do jakiegoś 

tam poziomu ale co my mamy tym strażakom nowym, młodym zaproponować, te zbutwiałe i 

mokre ubrania, które w tej dziurze tam leżą. Myślałem, ze właśnie ta świetlica spowoduje to, 

ze to pomieszczenie, które tam będzie dla nich przeznaczone jakoś ich zmobilizuje, bo będą 

mieli swój kąt i tak dalej. Szanowni Państwo, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie 

jeśli to, co powiedziałem będzie nieprawdą. Dziękuje.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski – Drodzy Państwo ja się siłą rzeczy czuje tutaj 

wywołany do  jakiejś odpowiedzi, natomiast trzy lata temu też była taka Sesja budżetowa, 

cztery lata temu, akurat siedziałem tutaj jak Pan Kiraga, koło Pana Krzysztofa i nagle była 

zmiana budżetu w danym roku jeszcze, tam była inwestycja w Szydłowie a już na budżecie ta 

inwestycja, to ja tutaj kolegę szturchnąłem i mówię, że była inwestycja i odjechała. Drodzy 

Państwo Szydłów rzeczywiście jest jednym z sołectw, które nie ma tej świetlicy nowej, 

pozostałe zostały dobudowane, wybudowane i ta infrastruktura Drodzy Państwo jest. Ja na 

spotkaniach tutaj w ramach namawiania mieszkańców do miasta, były propozycje spotkania 

się z mieszkańcami, byliśmy w Goszczowicach i w Szydłowie, powiedziałem te słowa, że z 

tego dobrodziejstwa będziemy korzystać wszyscy. Myśmy bezwzględnie już, jako 

mieszkańcy naszej Gminy skorzystali, proszę mi wierzyć, macie Państwo kontakty z gminami 

co najmniej sąsiednimi i gdyby nie wówczas ruch tych mieszkańców, separatystów, którzy 27 

lat temu chodzili, zbierali podpisy za utworzeniem odrębnej gminy, to tutaj Drodzy Państwo, 

z całym szacunkiem dwa najdalej oddalone Sołectwa czyli Szydłów, Goszczowice, ja wątpię 

czy by miały dzisiaj kanalizację. Proszę mnie źle nie zrozumieć ale patrząc na sołectwa z 

lewa i z prawa, problem tego typu infrastruktury, my dzisiaj gdziekolwiek wypełniamy te 

dane statystyczne, Panie Dyrektorze, tam jest 98, 99 %  koma coś jeśli chodzi o 

współczynniki zwodociągowane i tak dalej. To trzeba schylić Drodzy Państwo tym ludziom, 

przodkom, panom, którzy wówczas jako młodzi ludzie dziesto, czterdziestoletni  podnieśli 

ręce, tak idziemy, było ciężko ale to z tego, że my tu mamy, to z tego wszystkiego Drodzy  
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Państwo będziemy korzystać. Świetlica w Szydłowie, Drodzy Państwo powiedziałem nabory 

się przesuwają . 2018 chyba bodajże pierwszy kwartał albo początek drugiego ma być ten 

nabór. Myśmy tu wspólnie siedzieli, jeszcze z Panem od budownictwa, tutaj z Panem radnym, 

zastanawialiśmy się z Panią Dyrektor TOK-u jak tam w te kryteria próbować się wbić, bo te 

kryteria nie są łatwe, natomiast ten wniosek będzie złożony jeśli chodzi o, jest gotowy projekt 

Drodzy Państwo, ten projekt został tak samo zaopiniowany przez Rade Sołecką, przez tutaj 

Pana radnego, tak samo jak się to odbyło jeśli chodzi o świetlicę., ale proszę mi powiedzieć  

Drodzy Państwo czy dwa lata temu , dwa i pół roku temu na Dniach Tułowic jeśli w 

Tułowicach padło hasło, że zbudujemy remizę i odbudować. Czterotysięczna miejscowość, 

proszę mi powiedzieć czy tu była remiza w Tułowicach. Jeśli ktoś mnie przekona, że to był 

ten budynek po tym magazynie, była to remiza, to .. nazwa była. Tutaj Drodzy Państwo ja 

powiedziałem, poprosiłem Pana Michała tutaj nieobecnego w tej chwili, żeby zrobił coś, żeby 

ta straż.. W projekcie tego budynku wielofunkcyjnego, bo to jest budynek wielofunkcyjny, 

jest takie pomieszczenie socjalne też dla strażaków, bo remiza, która w tej chwili jest, jest to 

przez ulicę i ten prysznic, miejsce gdzieś spotkania to jest. Ja w tej chwili nie powiem Drodzy 

Państwo, bo to tez jest duży projekt na dofinansowanie, czy my te pieniążki otrzymamy. 

Podkreślam, wszyscy mieszkańcy, w każdej świetlicy mamy siłownię, mamy place zabaw i 

świetlice. To do nas przyjeżdżają z sąsiednich gmin od Łambinowic czy z Niemodlina i 

wynajmują te świetlice, bo tutaj jest wszystko. Sobotnie podsumowanie projektu w 

Skarbiszowicach, nawet Państwo z Borów byli tutaj ze Stowarzyszenia, to rok temu 

zauważyli, ze już się coś zmieniło ale tym ludziom się chce Drodzy Państwo. My nie 

będziemy przeszkadzać, wręcz pomagamy, ja tutaj mogę Panu deklarować Panie radny, że ten 

wniosek jest składany do tego naboru. Myśmy w ubiegłym roku też składali na tą ulicę, tutaj 

Szkolną, byliśmy Drodzy Państwo minimalnie pod kreską, z Panią Skarbnik żeśmy 

podkreślili  i patrząc po lokacji środków Drodzy Państwo żeśmy, że po oszczędnościach my 

się złapiemy, realia okazały się inne, już to powtarzałem Państwu,  grudzień przed świętami, 

zmiana decyzji, z Województwa wyjechało 8 milionów, z czterdziestu osiem milionów, 

zrobiła się inna lokacja środków no i tak wyszło, że dostały tylko te gminy, które były pod 

kreską. Nie zostawiliśmy tego, wniosek został jeszcze dopracowany, złożyliśmy na 

tegoroczny nabór. Drodzy Państwo na czterdzieści gmin jesteśmy po ocenie formalnej, 

merytorycznej na drugim miejscu, a można było głowę spuścić, nie udało się, trudno, gdzie 

indziej spróbujemy. Można by tu wiele argumentów Drodzy Państwo przekonywać, były 

starania jeśli chodzi, jesteśmy w miejscowości Szydłów, gdzie poszła informacja odnośnie, 

tutaj Pan przewodniczący ma, odnośnie PKP. Jeśli tam PKP chce tylko wymienić okna w tym 

budynku a nie dotykać lokalizacji, że wymienia tylko peron i dwa tory, to była prośba , żeby 

chociaż tam utworzyć przystanek , defa kto, gdzie i tak większość cofa czyli na  tej ulicy 

Kolejowej. Drodzy Państwo my tutaj z informacji tutaj od rzecznika prasowego p-elki z 

Warszawy Dyrektora w Departamencie mamy informację, która jest, że ten przystanek 

będzie, to też jest Drodzy Państwo dla mieszkańców, jeśli nie przejecie drogi ulicy Kolejowej 

uważacie , że to nie jest też taka polityka dla mieszkańców, bo my od dwóch lat wykaszamy 

tą ulicę, tutaj prośby były mieszkańców którzy tu jeżdżą. Zakład komunalny wykasza 

pobocze, przejęliśmy ten budynek, nawet rozmawialiśmy dwa tygodnie z firma, która tutaj 

weszła, czy oni by nie  mogli połatać to, nie mówię, że nie, pogoda jest może, przejęliśmy 

ulicę Kolejową. Ktoś by powiedział po co nam to, to jest dziurawa, wąska droga. Tutaj 

Państwo dajecie na projekt oświetlenia, jest wizja podciągnięcia kanalizacji na osiedle 

kolejowe, ona powinna być ta kanalizacja Drodzy Państwo tak defa kto  dawno zrobiona , 

tyko wówczas chyba właściciel nieruchomości powiedział nie i ci mieszkańcy nie mają 

osiedla, wykup mieszkania, stali się właścicielami, w tej chwili Pani po sondażach wśród 

mieszkańców powiedziała, że oni chcą mieć kanalizację. Oświetlenie, w ubiegłym roku chyba  
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z tego co pamiętam największa kwota, znaczy kwotowo, tam padła jeśli chodzi o oświetlenie , 

to była w miejscowości Szydłów. Z tego co pamiętam kwota o lokacji środków. Potrzeb 

Drodzy Państwo jest  wszędzie, bo za chwilę tu Pan Kiraga, Pani Małgosia ma głowę 

schyloną tez zastanawia się.  Drodzy Państwo jeśli uważacie , że do wiosek się nic nie robi, to 

trzy lata temu Pani radna Małgorzata Pasierbek ze mną osobiście była u byłego jeszcze 

Marszałka w sprawie przystanku kolejowego. Dwie rzeczy Drodzy Państwo my jako tutaj 

Komitet wzięliśmy sobie takie sztandarowe; droga dojazdowa do Tułowic i przystanek 

kolejowy w Goszczowicach. Prawie pewne rzeczy są zrealizowane, powstanie przystanku w 

Goszczowicach, dostaliśmy dwa granty, jesteśmy po podpisaniu, ja tutaj w sprawozdaniu 

mam, dwa granty Drodzy Państwo nie na Tułowice tylko na stawy w Goszczowicach i w 

Skarbiszowicach, i można by było takich przykładów troszeczkę przytoczyć. Jest wizja, 

pieniążki poszły na projekt, znalazł się, firma zasponsorowała, Proszę Państwa ponad sto 

tysięcy na projekt obwodnicy w Ligocie, nie wiem czy ktoś tak by wyłożył.  Można tych tutaj 

Drodzy Państwo rzeczy wymieniać. Projekt ścieżek pieszo – rowerowych w tej chwili do 

dwunastego jakaś decyzja zapadnie co z Gminą Łubniany ale ta ścieżka ma być 

zrewitalizowana, poszerzona do0 2,5 metra z Tułowic Małych. Tez jesteśmy na etapie 

projektu stawu w Tułowicach Małych. Mogę wymieniać tutaj jeszcze przykłady ale proszę mi 

wierzyć, że tak jak powiedziałem, tak jak tutaj żeśmy wszyscy mówili, że z tego wszyscy 

skorzystamy. Tułowice są największą miejscowością , sołectwo no trudno było, żeby tu nie 

było ale proszę mi wierzyć, mieszkańcy to zauważyli też, że to w samych Tułowicach było 

defa kto troszeczkę  rzeczy zapóźnionych. Bo proszę mi pokazać, że do którego sołectwa był 

najgorszy wjazd od strony, tutaj my jako samorząd grosza nie dokładamy do tej drogi, która 

tu przyjeżdża. Tu Drodzy Państwo chyba około 2 milionów inwestycja przyjeżdża do 

Tułowic. Mógłbym Proszę Państwa jeszcze parę argumentów wymieniać  ale ja Panie radny 

tutaj dołożę wszelkich starań, wniosek idzie, będziemy się później zastanawiać, natomiast nie 

wiem skąd to, ta niepewność, że nie będę siedział w Radzie. Drodzy Państwo nic nam, nikt 

nam nie dał na stałe ani wolności, ani niepodległości, Ja też nie jestem w stanie 

zagwarantować tutaj, Pan tutaj kiwa głową, czy będę radnym, czy ja będę tutaj. Drodzy 

Państwo będzie ktoś, będzie jakaś kontynuacja pewnych działań i to tylko tyle mogę 

powiedzieć. Wniosek jest składany do programy, one wszystkie są przesunięte Drodzy 

Państwo. Rewitalizacja  linii kolejowej Opole Zachód od marca, pierwszy kwartał, pierwsze 

półrocze, to jest wszystko o rok opóźnione.  Ja tutaj sygnalizowałem, zresztą Pani, 

pracownica Pani Żalik też mówiła, że te wszystkie programy, to już jest w zasadzie trzeci 

nabór, one wszystkie były troszeczkę opóźnione, z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn, 

może nie koniecznie tutaj  nas dotyczących ale też zmiany, zawirowania na różnych 

szczeblach też spowodowały pewne wstrzymanie rzeczy. Ja też mówiłem o tych rybach 

chociażby, bo wiedzą, że tutaj mamy przedstawiciela, który zasiada, a co gdzie tam ruszają . 

W tej chwili Drodzy Państwo ruszyły troszeczkę te nabory środków i my przez to, że 

praktycznie w tym budżecie Państwo widzicie, że są trzy zadania, które wejdą dofinansowane 

środkami zewnętrznymi, no to powiem wprost, no te rzeczy to trzeba realizować, inwestować.  

50, 85% dofinansowania, jeśli nie to, to Drodzy Państwo. Kończąc chciałbym tu uspokoić 

Pana radnego Krzysztofa, bez względu kto tam, kto tu będzie, myślę ,że ta, kto będzie tutaj, 

po tamtej stronie piętnastu, ze ta inwestycja zostanie zrealizowana. A 2019 nas może nie być 

Drodzy Państwo tutaj ale Pani Skarbnik ma szanse być i proszę  o tym pamiętać Pani Bożeno. 

Dziękuję Bardzo. 

Radny Krzysztof Kiraga: Ja będę siedział Szanowni Państwo. Słuchajcie. Tak samo jak 

powiem na przykładzie naszych Skarbiszowic, tez były problemy ale tak miedzy Bogiem a 

prawdą popatrzcie teraz na wszystkie wioski praktycznie mamy piękne, ładne świetlice. Ktoś 

powie za mała,  coś tam, zmieniła się infrastruktura w danej wiosce, jeżeli są sołtysi, chętnie  
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dbają, jakoś to widać naprawdę. Sami byliśmy w Szydłowie, teraz to było mówione, 

wiadomo, że koszty Panie Wójcie, ja to rozumiem, bo żeśmy ostatnio mieli burze na Komisji, 

tylko mnie jeszcze jedno w głowie siedziało. Pani Skarbnik było powiedziane, że nie 

zaciągamy długu a jeżelibyśmy faktycznie, bo ktoś kiedyś powiedział, tu radny Jurek 

Piędzioch, mówił nie bójmy się kredytu, bo jeżeli cos zrobimy, to  to będzie a kredyt 

spłacimy. Tak samo było z halą przy szkole podstawowej, z tą nową salą gimnastyczna, stoi i 

żeśmy zapomnieli o tym a kredyt był zaciągnięty też na poważna sumę. Wiem, że jeżeli tak 

jak Krzysiek powiedział, ja go popieram na pewno pod tym względem, z tego względu my 

wiemy, bo nie wiemy co będzie po wyborach. Za rok mamy wybory. Jeżeli się zmieni pewna, 

może być inna osoba, będzie miała całkiem inne priorytety i znowu ten temat ucieknie w 

czasie, znowu to i gdybyśmy faktycznie zamknęli może ten Szydłów, to mamy cała Gminę 

zamkniętą oprócz w TOK-u jeszcze Pani Heleny, to już wiemy o czym bo na mnie patrzy ale 

ważne sprawy naprawdę, jak na tak małą Gminę duże inwestycje. Tak, że mówię, jeżeli 

byłaby taka możliwość, tak jak Pan Wójt powiedział, ten projekt ale po prostu uderzyć w 

kredyt. Dziękuje bardzo.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski : Drodzy Państwo jak widzicie tutaj Pani Skarbnik 

informowała na Komisji, że zadłużenie Gminy będzie takie same jak Państwo tutaj 

startowaliśmy jako nowa Rada, nie podnośmy go bo tam pewne parametry mogą  się już 

zaświecić. Tak patrzę tutaj Drodzy Państwo cała inwestycja na wodociągach, tam jest  

1.221.000 Drodzy Państwo, gdyby się nie zmienił szef i nie zrobiony był ten audyt to pewnie 

byśmy mogli z tego co, to mamy świetlicę Drodzy Państwo w Szydłowie.  Tutaj, tak ale to 

myśmy wszyscy jak jeden mąż Drodzy Państwo po obejrzeniu tego krótkiego filmu i tych 

zdjęć, który pokazał stan infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, my Drodzy Państwo możemy 

później coś zrobić, jakiś chodnik, kawałek ulicy  ale jakby tej wody brakło Drodzy Państwo, 

to proszę wierzyć, że mieszkańcy by nam tego nie odpuścili. Nikt tego nie widział, Drodzy 

Państwo najwięcej mieszkańców, działkowców wyszło wówczas jak przyjechał potężny 

dźwig, który kładł tą kopułę, to było jedynie wszystko. Tam żeśmy wzięli Drodzy Państwo 

też tą pożyczkę 850 tysięcy, ona jest umarzana, 20% z tego Drodzy Państwo wróci. Ja tutaj 

podpiszę się, jeśli się pojawią jakieś środki wolne, możliwości inne, nie wiemy jeszcze do 

końca co z tymi ścieżkami ale chcielibyśmy to zrealizować, to Szydłów jest kolejnym dużym 

zadaniem , 200, 300 tysięcy, to jest duży Drodzy Państwo projekt i wniosek będzie złożony 

na to. Tyle mogę na dzisiaj Drodzy Państwo powiedzieć. Dziękuję.  

Pani Helena Wojtasik: Proszę Państwa z racji stanu w samorządzie chciałabym zwrócić się do 

Krzysztofa. Krzysztof trochę mnie wstrząsnąłeś swoim powiedzeniem, ze zmieni się 

kierownictwo, zmieni się Rada i nikt nie będzie pamiętał o tym, co w Szydłowie trzeba 

zrobić.  

Radny Krzysztof Mróz: ja nie powiedziałem, że nikt nie będzie pamiętał, będą inne 

priorytety. 

Pani Helena Wojtasik: ale myślę, że to są takie ważne rzeczy, od lat krocząco powstają 

świetlice w każdym sołectwie i tylko w Szydłowie ona nie powstała, ale chciałam o czymś 

innym powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że w tym nowym kierownictwie wcale nie 

znaczy, że nie znajda się znowu, prawie 50% zawsze radnych przechodzi do kolejnej 

kadencji. Tak samo jest w tej chwili po tamtej kadencji i myślę Krzysztof, że nikt w 

Szydłowie nie ma większego poparcia niż ty. Chciałam uspokoić takie złe jakieś  chyba 

nastroje, które panują. Chociaż tutaj jak powiedział Pan Kiraga, to fakt, że miasto to będzie 

ale to nie znaczy, że to będzie priorytet, myślę, że my tutaj jesteśmy taką fajną grupą radnych 

i w ogóle samorządu, że osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo i myślę, że Szydłów też się 

doczeka swojej świetlicy, tak, że ja mam wielką nadzieję  dlatego, że tez walczę o remont sali 

widowiskowej ale też uważam, że ten budynek świetlicy w Szydłowie powinien powstać,  
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ponieważ  społeczeństwo w Szydłowie jest bardzo zintegrowane i potrafi się po prostu bawić, 

chyba najlepiej w całej Gminie. 

Ad.11. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  30 października dostaliśmy od Urzędu 

Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu opinię o oświadczeniu majątkowym Pana Sekretarza. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odczytał przedłożoną opinię Urzędu Skarbowego w 

Kędzierzynie – Koźlu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  również 30 października dostaliśmy od 

Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu opinię o oświadczeniach majątkowych radnych, 

pracowników Urzędu , dyrektorów i kierowników. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  ze swojej strony poinformował 

zainteresowanych indywidualnie emailem. Następnie poinformował, do czyich oświadczeń 

były uwagi.  

Wójt Gminy poinformował, do których pracowników i kierowników jednostek były 

zgłoszone uwagi odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.  

Ad.12. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa  sprawach w III kwartale 2017 r. 

(Tułowice Małe), 

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk: Szanowni Państwo w III kwartale istotne 

sprawy jakie zdarzyły się sołectwie; 

- w miesiącu lipcu odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej a następnie zaczęliśmy przygotowania 

do Dożynek ścinając  zboże na korony, 

- w sierpniu odbyło się również spotkanie Rady Sołeckiej, dalsze przygotowania do Dożynek, 

plecenie korony oraz udział Sołectwa w Dożynkach, 

- w miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie wiejskie, którego tematem były sprawy bieżące 

dotyczące Sołectwa oraz funduszu sołeckiego na 2018 r.  

Ad. 13. Informacja z działalności Komisji Rady za III kwartał 2017 r. ( Komisja 

Gospodarczo –   Budżetowa) 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga odczytał 

przygotowane sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu. 

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

 Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski: Drodzy Państwo gdzieś tam poleciała taka malutka 

ulotka ogłaszamy konkurs dla mieszkańców, dla wszystkich z całej Gminy na iluminacje 

świąteczne, domy, balkony, firmy, instytucje, tak, ze zapraszamy. Nagrody w trzech 

kategoriach. Wszystkie informacje będą na stronie Urzędu Gminy, myślę, że to fajna 

inicjatywa jest Drodzy Państwo. Przez nasz teren tez ostatnio Drodzy Państwo, miałem 

spotkanie z kierownikiem tutaj Tauronu w Wydrowicach i Dyrektorem Technikum na tym 

odcinku tutaj dwukrotnie, na tej linii na ulicy Parkowej, tam brakło prądu, raz tam linia się 

zawaliła. Te anomalia pogodowe, bo to tak trzeba powiedzieć Drodzy Państwo, to coraz 

częściej może występować i w tej chwili dopiero, szczególnie po jednej anomalii było widać 

ogrom starych drzew, zniszczeń i obawy mieszkańców o nagle lawinową wycinkę , tyle 

wniosków co wpływa o wycinkę, o przycięcie mniej, generalnie mieszkańcy chcą wycinać 

wszystko w pień. Tak, ze wycięte kolejne drzewo przy dworcu kolejowym to jest tylko 

dlatego, że w tym miejscu tam jest plac, projekt na to centrum przesiadkowe w ramach 

ścieżek rowerowych. Drodzy Państwo był tutaj Zastępca Dyrektora opolskiego Krusu,  miało 

być spotkanie z rolnikami w sprawie BHP, udostępniliśmy salę, nawet były ciastka, woda, 

kawa. Chyba cztery osoby były z tym trzy spoza naszej Gminy, bo to było dla Gmin Tułowice 

i Niemodlin, takie było zainteresowanie tutaj rolników. Temat chyba taki ciekawy bo te 

zagrożenia w rolnictwie. My później gdzieś tam z medialnych przekazów dowiadujemy się,  
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że gdzieś, coś, komuś rękę, dziecko nie daj Bóg też na maszynie było. Po to ta pogadanka 

miała tu być, niestety było takie powiem, ze słabe zainteresowanie naszych rolników. 

Drodzy Państwo było tu  też spotkanie z firmą, wykonawcami , siódmego, z firmą która 

weszła na ten odcinek drogi. Drodzy Państwo widzicie, że ponoć pogodę firma zamówiła 

sobie, robią, to widać, słuchać, ale to jest tylko ten odcinek będzie gdzie ryją, w zasadzie  ta 

droga jest rozpruta, skrzyżowanie w Małych Tułowicach ma zostać na wiosnę już i ten 

odcinek od zatoki w kierunku w kierunku tutaj przy fabryce, tutaj te zatoki na ogrody 

wjazdowe i do przejazdu kolejowego chcą wylać ten odcinek, tu gdzie jest rozkopana droga. 

Pogoda ponoć jest Drodzy Państwo zawarowana. 

Kolejne spotkanie, które było Drodzy Państwo ostateczny termin daliśmy sobie do 

dwunastego dwunastego jeśli chodzi o ścieżki pieszo – rowerowe. Tutaj jest realna obawa, że 

jeśli do 12 grudnia Gmina Łubniany pewnych pozwoleń wodno- prawnych nie otrzyma 

szeroko ujmując, to od pierwszego stycznia pewne rzeczy jeśli chodzi o zgody na wodno 

prawne pozwolenia przechodzi na taki nowy twór jak wody polskie. To jest też Drodzy 

Państwo wielka niewiadoma , bo to jest w stadium organizacji, reorganizacji i nikt nie wie i 

proszę nie oczekiwać ode mnie, że jak ta supscja powstanie to będzie w ciągu tygodnia, 

dwóch, trzech, miesiąca wydawać jakieś  decyzje. To jest twór całkiem nowy. 12 grudnia ma 

jakaś tam decyzja paść, ja już w tym momencie, to chyba mój sceptyzm Pana radnego, że 

może być kolejny nabór wniosków na infrastrukturę pieszo – rowerową.    Ja już tu Państwu 

opowiadałem co tu ma nie być zrobione natomiast przez Gminę Łubniany projekt na dzisiaj 

ma, jest zagrożony i to dosyć poważnie.  

Tegoż samego dnia z Panią Skarbnik, zresztą też była pierwszy raz pierwszy raz się 

przysłuchać, bo trudno było jeździć  tam i z powrotem gdzie dwie godziny później byliśmy 

podpisać umowę właśnie na stawy w Sołectwach Goszczowice i Skarbiszowice. Już 

powtarzam, tam ma być oskarpowanie, odmulenie, wyczyszczenie i myślę, że staw w 

Goszczowicach i w Szydłowie nabierze troszeczkę innego Drodzy Państwo blasku. Tam jest 

całość zadania 400 bodajże 10 czy 11 tysięcy, trzysta tysięcy jest dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. Drodzy Państwo w międzyczasie myślę, że usłyszeliście takie medialne 

przekazy, ja na komisji mówiłem troszeczkę o zawirowaniu wokół naszych śmieci. My w 

2013 r. jako Gmina podpisaliśmy porozumienie kilkunastu gmin, częściowo tez z 

województwa dolnośląskiego, że nasze śmieci będą do Domaszkowic jeździć, jest to na 

terenie jak państwu wiadomo Gminy Nysa, tam jest spółka z tym całym ripokiem, 

stuprocentowym wkładem gminy i nagle usłyszeliśmy, że samorządy maja podwyżki od 20 

do 40 %, mają podniesione mieć  od 1 stycznia. Myśmy nawet  o tym zarządzeniu nie mieli 

informacji, nasza firma, która nas obsługuje wyprzedziła te informację, gdzieś przepływ był 

pomiędzy, zaproponowano nam od stycznia 20% podwyżkę, tak w promocji troszeczkę, ale 

my mamy tylko tę umowę do końca I półrocza, do 30 czerwca, później kolejny nabór, kolejne 

wnioski. Nie podpisaliśmy tego , nikt z tych sygnatariuszy, było takie spotkanie w Prudniku 

Drodzy Państwo, poszła sprawa i do Wojewody, do Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz 

Nysa  powiedział, ze nie wycofa się z tego zarządzenia, sprawa jest rozwojowa, myślę, że 

tutaj na następnej Sesji w połowie grudnia będą jakieś informacje. My nie podpisaliśmy tego 

aneksu do umowy, bo w tej chwili uważamy wszyscy, że tam jest za dużo błędów takich 

formalno- prawnych odnoszących się do tego porozumienia sprzed 13 roku. 

Tutaj na Komisji tez informowałem, były pokazywane Drodzy Państwo zdjęcia, Ci, którzy 

chodzą, jeżdżą, mają znajomych na to tak zwane osiedle Baraki, tam zabłysło światło dla tych 

kilkunastu rodzin, cos co jeszcze wydawałoby się tutaj rok temu, dwa, kilkanaście , 

niemożliwe. To osiedle jest Drodzy Państwo oświetlone. 

W międzyczasie byłem też na miłej uroczystości w Ośrodku Pomocy Społecznej  na Dzien 

pracownika socjalnego. 
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To Państwu też mówiłem, że na terenie naszej Gminy na cmentarzu będzie taki pochówek, bo 

szczątki ludzkie, które  znaleziono na terenie naszej Gminy, rozmawiałem z proboszczem, 

musi wskazać to miejsce żeby Drodzy Państwo tego  nieszczęśnika pochować, jest to 

mężczyzna, młody człowiek, z badań wynika.  

Natomiast w sobotę byłem na zakończenie, myślę, że tutaj będzie coś o tym projekcie w 

Skarbiszowicach. Bardzo fajna rzecz Drodzy Państwo, to co powiedziałem, namawiam po 

zebraniach sołeckich, warto?, warto. Skarbiszowice są przykładem, trzeci projekt 

zrealizowany, środki Drodzy Państwo zewnętrzne. Wiemy, że to troszeczkę abstrahuje czasu, 

czasu i jeszcze raz czasu, żeby to zrobić ale później chyba zostaje taka satysfakcja z czegoś 

dobrze spełnionego i Sołectwo Skarbiszowice jeśli się nie wycofa, to było takie 

przyrzeczenie, ze startuje w przyszłym roku do konkursu Marszałkowskiego – 

„Najpiękniejsza wieś Opolszczyzny”. Myślę, że będziemy kibicować Drodzy Państwo. Te 

granty tutaj tez otrzymała nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Tułowicach, też to wymagało  

Troszeczkę pisania, jakiegoś czasu poświecenia, tego już się pewnie nie da policzyć bo ten 

wkład własny tez jest czasami wielokrotnie Drodzy Państwo większy. 

Dzisiaj tak, jako ciekawostka po paru instytucjach przejechał sobie Nadzór budowlany tutaj z 

Opola Drodzy Państwo Pani miła, uśmiechnięta, Pan , ale to tylko dawali do podpisania 

protokoły, z nikim nie dyskutowano, myślę, że to jest konsekwencja też jakichś takich lat 

wcześniej, spraw takich sąsiedzkich różnych, bo ten miał budę. A ja myślę , że Komisja, która 

tam chodziła w kierunku ulicy byłej Sawickiej a obecnie Przedszkolnej, to wiedzą o co 

chodzi, taki budynek, waśnie sąsiedzkie. 

Drodzy Państwo z mojej strony to tyle. Dziękuję, jeśli są pytania to proszę. 

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Gmin między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan Roman Kopij: Bardzo nam miło z okazji tego 

pracownika, szkoda, że nikt nas nie zaprosił. Fajnie, że takie święta jeszcze są, że pamiętamy 

o pracownikach. 

W naszej działalności mieliśmy wyjazd do Belli pod Pradziadem z kurtuazyjna wizyta na 

Mszy Hubertowskiej.  Kierowca był Pan Sekretarz, była pani Dyrektor Domu Kultury, byłem 

Ja i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof  Ptak. Msza była bardzo fajnie 

zorganizowana, Czesi mimo, że nie uczęszczają tak do Kościoła jak nasze społeczeństwo ale 

bardzo taka oprawa była naprawdę uroczysta, potem było takie wspólne biesiadowanie. Długo 

nie byli, bo trzeba było wracać do domu ale było bardzo sympatycznie. 

Uczestniczyli w uroczystości 11 listopada, następnie było spotkanie z tytułu przygotowania 

Sesji, później mieliśmy słynna sesje zdjęciową, następnie przygotowanie całego porządku 

obrad. 

Tez fajna impreza była Family Cup w pływaniu na naszej pływalni, wręczenie nagród było, 

fajna impreza. 

Spotkanie z Panem Wójtem, z Panią Dyrektor odnośnie tych wszystkich imprez, które nas 

czekają, „Sylwestra”, uroczystej Sesji, także na spotkaniu omawialiśmy. 

Mieliśmy Komisje wspólną,  w Skarbiszowicach ten projekt co Pani Sołtys zaprezentuje, no i 

dzisiejsza Sesja. 

To tyle naszej działalności, jeśli są pytania to proszę. 

Sołtys Skarbiszowic pani Agnieszka Zawadzka: w sobotę, tak jak już powiedziano odbyło się 

to nasze spotkanie zakańczające, podsumowujące ten projekt. Spotkanie to miało przede 

wszystkim na celu zakończenie tego projektu ale tez chcieliśmy podziękować przede 

wszystkim tym naszym mieszkańcom za ten poświęcony czas, za włożona pracę, chcieliśmy 

podziękować sponsorom, darczyńcom, instytucjom, osobom takim, które nas wspierały 

podczas realizacji tego projektu ale również, które nas wspierają jako Stowarzyszenie, jako  
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działalność naszego Stowarzyszenia i jako takie różne przedsięwzięcia , które podejmujemy 

dla naszej miejscowości. Myślę, ze się udało, my jesteśmy jako organizatorzy tego spotkania 

zadowoleni a ja mam nadzieję, że gościom się też podobało. 

Następnie Pani Agnieszka Zawadzka przedstawiła krótką prezentację jak ten projekt 

przebiegał. Zbiór zdjęć jak to przebiegało z ich strony. 

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

poprzedniej Sesji, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, ze 23 listopada dostarczył 

emailem dla wszystkich zaktualizowany rejestr listów. Aktualna kopia jest w segregatorze. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  na Komisji 

omawiali część tej korespondencji. 

Powrócił problem tej alei Dębowej, później pokażą taki film z tej alei Dębowej, który Pan 

Przewodniczący nakręcił aby radni zobaczyć jak ta droga wygląda. Zaznaczył, że nie 

powołano tej Komisji i Komisja Budżetowa tez chyba tym tematem na razie się nie zajęła. 

Było pismo Pani Dyrektor szkoły Podstawowej odnośnie środków budżetowych, też to 

szeroko omawiali i myśli, że powtarzać dzisiaj nie będą.  

Urząd Skarbowy to już omówili, radni wiedzą jakie poprawki  trzeba zrobić.  

Było pismo z okazji 11 listopada. 

Pan Jacek Patrys – odpowiedzieli jako Prezes tego Klubu MLUKS, dotyczy pisma z dnia 9 

października 2017 r. w sprawie częściowego dofinansowania działalności statutowej Klubu w 

2018 r. w wysokości 85 tysięcy złotych. – odczytał odpowiedź na pismo. 

Pan Natan Jakuszewski, zawodnik MMA i BJJ – rekomendacje, które udzielili dla Pana 

Natana jako członka Klubu sportowego – odczytał  treść rekomendacji. 

Zaznaczył, ze takiej rekomendacji  udzielili dla Pana Natana na jego użytek do własnej 

kariery sportowej. 

Komenda Miejska Policji – odczytał odpowiedź Komendy na pismo Wójta dot. przekraczania 

prędkości na drodze Szydłów – Komprachcice, 

Były wnioski Pana Józefa ale doszli do wniosku, ze temat jest wyjaśniony, Pan Józef dostał 

odpowiedź.  

Protokoły wszystkie z posiedzeń były do wglądu. 

Komisja do spraw statutowych tez powiedziała swoje zdanie na wspólnym posiedzeniu 

komisji. Jest przygotowana uchwała, temat był omawiany, każdy mógł się zapoznać ze 

statutem. Zostały wniesione poprawki. 

Skarbiszowice, Pani Sołtys bardzo ładnie omówiła te inicjatywę. Podziękował Panu radnemu  

za tak wspaniały udział w tym przedsięwzięciu.  

W sprawie strzelnicy też rozmawiali, temat taki trochę zagmatwany ale myśli, że  sprawa jest 

rozwojowa i na pewno będą się tym jeszcze zajmowali. 

Wpłynęły tez następujące pisma: 

- Pana Romana Suchodolskiego – prośba o ponowne zwołanie Kapituły w celu ponownego 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy” – odczytał pismo. 

- zapytanie pana Romana Suchodolskiego dot. złożonego na Sesji ustnego wniosku o 

zakupienie ozdobnej księgi  w której prowadzona byłaby ewidencja Honorowych Obywateli 

Gminy Tułowice i Honorowy Obywatel Tułowic oraz o wykonanie gabloty z ewidencja 

nazwisk uhonorowanych, która by była wyeksponowana na Sali obrad. Zapytanie dotyczy 

realizacji tego wniosku. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że co do zebrania się 

Kapituły to zastanowią się nad tym ale myśli, że skoro Kapituła raz rozpatrzyła wnioski  to 

nie byłoby w porządku aby jeszcze raz zmieniać swoją decyzję pod naciskiem społecznym. 

Księga jest zamówiona.  Regał na puchary będzie zamówiony w terminie późniejszym. 
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Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że odnośnie ponownego rozpatrzenia wniosków przez 

Kapitułę to uważa, że należy złożyć nowe wnioski, bo te co już wpłynęły  zostały rozpatrzone 

i nie powinno się do nich wracać.  

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

Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 23 listopada dostarczył 

emailem dla wszystkich zaktualizowany rejestr pytań. Aktualna kopia jest w segregatorze. 

Pierwsza sprawa to będzie prosić Pana Jacka  Sulikowskiego aby odpowiedział, chodziło o 

pytanie Krzysztofa Ptaka, który poruszył sprawę drzewka iglaka, które stoi przy chodniku 

przy ul. Ceramicznej oraz drugie pytanie : radny Krzysztof Ptak poruszył także sprawę 

kasztana stojącego przy Urzędzie Gminy. Zapytał czy można go przyciąć.  

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski odpowiedział, że jedna sprawa  jest załatwiona a 

druga jeszcze nie, ale to koło Gminy jest zrobione. Kasztan jest przycięty natomiast modrzew 

koło ostatniej klatki na Ceramicznej 1 jest zgłoszony wniosek  do Starostwa, on jest do 

wycinki. Do tej pory nie można go było ruszyć bo tam były protesty mieszkańców, natomiast 

on bardzo narusza chodnik, teraz tam rozwalił podejście pod klatkę, dlatego teraz nie będzie 

problemu. Drzewo sięga już do czwartego pietra. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał czy wpłynęła odpowiedź na pismo dotyczące budynku byłej 

świetlicy w Szydłowie. Wójt miesiąc temu odpowiedział, że nie wpłynęło. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że był u niego osobiście mieszkaniec, 

zajrzał w protokół, przeczytał jakie były rozmowy i szukają chętnego na zakup. Wójt 

zaznaczył, że sam prosił, żeby tak  medialnie dotrzeć to przez biura pośrednictwa 

nieruchomości , odzew będzie jakiś troszeczkę inny niż na zasadzie takiego pytania. Takie są 

przyrzeczenia ale Wójt prosił aby odpowiedź  była także w formie papierowej i taką 

informacje otrzymał. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy wpłynęła odpowiedź od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków odnośnie młyna w Tułowicach. Wtedy Wójt odpowiadał, że 

pracownik Urzędu Gminy osobiście rozmawiał z Konserwatorem Zabytków Panią Molak. 

Pani zna temat, jest też zmiana ustawy o ochronie zabytków i myśli, ze tutaj będzie coś w tej 

sprawie działał.  

Pan Wójt poinformował, ze rozmawiał z pracownikiem Pani Konserwator i na naszym terenie 

ma być ogląd, objazd różnych nieruchomości przez Konserwatora i Wójt ma otrzymać 

informację taka z pierwszej ręki, myśli, ze to będzie w przyszłym tygodniu , na temat ustaleń 

tych pracowników Konserwatora Wojewódzkiego. Dodał, że będąc w ubiegłym tygodniu 

przy otwarciu oświetlenia podszedł jeszcze raz , stwierdził, ze tam z dnia na dzień to wygląda 

coraz gorzej, szczególnie te budynki gospodarcze a nie jest tajemnicą, że zima, jesień za 

chwilę zrobi jeszcze kolejne spustoszenia. Ci Państwo maja zabezpieczenia, oni się odwołali 

do Ministerstwa, dostali daty krytyczne do kiedy mają co zbudować, zrobić i tak dalej. My nie 

możemy już naprawdę więcej nic zrobić, jest ta ustawa troszeczkę zmieniona, nawet w 

medialnych przekazach było, ze takim mieszkańcom, właścicielom tych nieruchomości, 

którzy rzeczywiście nie robią od kilku, kilkunastu lat nic, żeby to zabierać. Niszczeje to na 

naszych oczach, ci Państwo, którzy byliśmy półtora roku temu na otwarciu Orlika, tu przy 

kompleksie Zespołu Szkół było widać, akurat liście już opadły, to co nie jest chluba też naszej 

miejscowości, my nie jesteśmy też właścicielami ale proszę wierzyć, że staramy się robić na 

tyle ile możemy i te służby też ciągnąć, chociażby też dzisiejsza wizyta tutaj służb powiatu, 

którzy przyjechali samochodem, była rozmowa krótka, spisali protokół, państwo 

popodpisywali, nie wie czy do końca świadomie co, ale były podpisy złożone, dalej tryb 

będzie i tutaj już żarty chyba troszeczkę się skończyły tam, te waśnie sąsiedzkie a było tak 

gorąco. 
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Pytanie Pana Krzysztofa na Komisji dotyczące przystanku PKP Szydłów, Pan Wójt  

przypomniał, że był email. 

Wójt poinformował, że  w sierpniu ukazała się w  medialnie w naszych lokalnych gazetach, 

dziennikach odnośnie rewitalizacji linii. Na stronie PKP PLK była tylko taka informacja 

sucha, lakoniczna, że będzie rewitalizacja, że powstaną dwa nowe przystanki. Pan Sekretarz 

wystosował pismo do rzecznika  prasowego PKP PLK zgodnie z jego pytaniem. Odczytał 

pismo: 

Zgodnie z posiadanymi informacjami udzielonymi przez Państwa przedstawicieli w rozmowie 

z Wójtem pojawiło się zapewnienie, ze planowana inwestycja jest budowa przystanku w 

Goszczowicach i w Szydłowie. W oparciu o informacje prasowe dotyczące, wynika, że 

rewitalizacja obejmuje tylko budowę dwóch nowych przystanków w Nysie. Proszę o 

wyjaśnienie informacji. 

Wójt poinformował, że odpowiedź przyszła błyskawicznie po tym, pokłosiem tego jeszcze 

rozmawiał telefonicznie tutaj z Dyrektorem, rzecznikiem prasowym Panem Mirosławem 

Siemieńcem, który tutaj niedawno też gościł na Opolszczyźnie , była rozmowa w Urzędzie 

Marszałkowskim i z Wojewodą odnośnie tej rewitalizacji, ona wchodzi, wejdzie jak się nic 

nie zmieni wiosna przyszłego roku.  Następnie odczytał odpowiedź na pismo informującą, ze 

w Szydłowie powstanie przystanek kolejowy a na stacji w Szydłowie zostaną 

wyremontowane perony nr 1 i 2.  

Propozycja  radnego Romana Kopija aby styczniową uroczysta Sesje zrobić w tym samym 

dniu kiedy będzie msza  z okazji otrzymania praw miejskich. Wójt miał w tej sprawie 

rozmawiać z Księdzem proboszczem. 

Wójt odpowiedział, że Proboszcz przystał na proponowaną datę. 

Była prośba radnego Krzysztofa Ptaka aby był laptop i drukarka w Biurze Rady i też ten 

laptop byłby na przykład dzisiaj na Sesji, nie musieliby brać swojego sprzętu.  

Po rozmowie będzie kupiony nowy laptop i nowa drukarka. Pani Skarbnik z panem Wójtem 

zdecydowali, że kupią w styczniu nowy laptop i drukarkę, która będzie do dyspozycji Komisji 

i na Sesji będzie dla nich. 

Jeśli chodzi o księgi zasłużonych i honorowych to już są zamówione. 

Regał, również odpowiedź była przed chwila  Pana Romana, będą się umawiać, żeby to 

zrobić.  

Pytanie Pana Józefa Sukiennika dotyczące ul. Różanej. Pan Wójt przygotowuje to pismo, 

miało być dzisiaj ale będzie może jutro czy pojutrze, to wisi na emailu ale odpowiedź dla 

mieszkańców dotyczy oświetlenia, to będzie  wysłane. 

Jeśli chodzi o informator o który zabiega radny Krzysztof Ptak już od początku kadencji, to 

Pan Wójt tutaj ma propozycję.  

Wójt  zapoznał zebranych z kwartalnikiem wydanym  przez inną gminę. Stwierdził, że 

wydaje mu się, że nasza Gmina także po niewielkich kosztach mogłaby taki kwartalnik 

wydawać. Chodzi o to żeby pokazać mieszkańcom co się robi i bylibyśmy w stanie właśnie w 

tym kwartalniku pokazać rzeczy, które na terenie naszej Gminy się odbywają. W takim 

kwartalniku można by także  umieszczać istotne informacje np. o terminach odbioru śmieci. 

Wójt poinformował, że słyszał, że w Skarbiszowicach urodził się już kolejny pomysł.  

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

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze chciałaby nawiązać do tego, co się 

wydarzyło w naszej Gminie o czym wspominał już Pan przewodniczący a mianowicie Family 

Cap w pływaniu. Zawody odbyły się 18 listopada. Zaznaczyła, że wielokrotnie na Sesji 

słyszała o tym, że Gmina organizuje płatne wyjścia na basen, ze w ramach jakiegoś projektu 

dzieci uczą się pływać, że rodziny i tak dalej. Zaznaczyła, że w organizowanej imprezie 

wzięło udział 62 osoby w tym 2 osoby z Tułowic. Stwierdziła, że zastanawia się, co się  
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dzieje, wie, że dzieci w szkole chodzą  na pływalnie, wie, że rodzice chodzą z tymi dziećmi. 

Istnieje szkoła delfinek w Tułowicach. Stwierdziła, że to nie są  takie zawody, jakieś 

mistrzostwa, to są zawody rekreacyjne, to jest zabawa, zabawa w wodzie z rodzicami. 

Impreza trwa dwie godziny. Przyjeżdżają ludzie z Opola, z Nysy z Niemodlina, z Wrocławia 

była jedna rodzina, z Kudowy, z Kłodzka a z Tułowic były dwie osoby. Stwierdziła, że już 

nie wie jak ma .., idzie do telewizji, idzie do radia jednego, drugiego, trzeciego, w prasie to 

wszystko jest napisane, nie wie jak trafić do ludzi. Coraz trudniej jest przekonać ludzi do 

tego, żeby się udzielali, gdziekolwiek. Zwróciła się do zebranych z prośba aby namawiali 

swoich znajomych, przyjaciół, zwłaszcza małe dzieci bo „czym skorupka za młodu nasiąknie 

tym do końca życia trąca”. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poruszyła także  sprawę pozostawianych  w Tułowicach 

psich odchodów. Przypomniała, że od pierwszego stycznia będziemy miastem. Stwierdziła, że 

obok Domu Kultury muszą co chwila zbierać jakieś psie odchody, bo ludzie  wyprowadzają 

tam psy na zieloną. W dużych miastach są wyznaczone miejsca na wyprowadzanie psów , w 

Tułowicach tez jest takie miejsce wyznaczone za osiedlem. Uważa, że miejsce to nie jest 

odpowiednio przygotowane, jest to chaszczowisko, dziurawe, niewykoszone, tam pies nie 

wejdzie. Nie ma jakiegoś miejsca dla kotów, jakiejś piaskownicy. Stwierdziła, że trzeba już 

uczyć „naszych mieszczan”, że jeżeli mają psa to mają obowiązek iść z tym psem na spacer 

we wskazane miejsce a jeżeli to nie jest wskazane miejsce, to należy mieć ze sobą  woreczek, 

rękawiczkę, pozbierać i na pewno na terenie naszego miasta należałoby zamontować  kilka 

pojemników na psie odchody. Stwierdziła, ze wie, ze nie jest to sprawa na już ale prosiła żeby 

mieć to na uwadze a najlepiej aby krocząco jakoś te problemy rozwiązywać.  Zaznaczyła, że 

w centralnym punkcie Tułowic , wokół domu kultury jest po prostu dramatycznie. Uważa, że 

może należy to poruszyć w gazecie aby ludzie zaczęli sprzątać po swoich pupilach. 

Dyrektor TOK poinformowała także, że otrzymała pismo informujące, że Dożynki 

wojewódzkie w 2018 r. odbędą się 2 września w Paczkowie. 

Radny Krzysztof  Kiraga przypomniał, ze na Komisji wspólnej miał pytanie do pana Wójta, 

to było takie krótkie pytanie ale w sumie bardziej kieruje do Dyrektora ZGKiM. Zapytał kto 

zamawiał znaki drogowe „ zakaz zatrzymywania się i postoju” , które są zamontowane na ul. 

Szkolnej. Stwierdził, że znaki są zbyt małe i pomimo tego, że stoją to samochody dalej też 

stoją. Uważa, ze tam należy postawić większe znaki a te małe mogą  być postawione gdzieś 

na bocznych uliczkach. 

Wójt odpowiedział, że mimo, ze to jest droga gminna musieliby się pobawić w regulacje 

ruchu. Trzeba by zlecić projekt, koszt około 1200 do 1500 zł.  Znaki są postawione tak 

doraźnie a cala regulacja tego odcinka jest zawarta w projekcie tej drogi na którą myśli, że 

dostaniemy dofinansowanie. Tu będą całkiem nowe drogi, koło plebani będą dwa miejsca 

parkingowe ale tylko dla niepełnosprawnych. 

Dyrektor ZGKiM nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor TOK. Poinformował, ze ten psi 

wybieg aby tam pieski mogły chodzić to ZGKiM dwa razy w sezonie go w całości  wykasza.  

Radny Józef Sukiennik zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta  kiedy tutejszy Urząd otrzyma 

wszelkie zezwolenia z tym związane aby można tam dokonywać pochówków. Bo dość długo 

to już trwa. 

Pan Wójt stwierdził, że w tej chwili nie odpowie, bo nie pamięta w czym tam był jeszcze 

problem ale myśli, że wiosna przyszłego roku to można ten teren ogradzać, już na ten temat 

rozmawiał z Księdzem Proboszczem, żeby wyciąć krzaki, ściągnąć stare ogrodzenie ale w 

sumie to nie ma takiego nacisku, że jest to palące, że na już. Tam zakład komunalny wykasza 

ten teren. Była tam nawożona ziemia i to też musi się uleżeć i z tej  przyczyny jeszcze przez 

jakiś czas nie jest to miejsce do pochowku.. Nie było takiego tematu, żeby to było już  za 

tydzień czy za miesiąc. 
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Radny Krzysztof Mróz przypomniał, ze od kilkunastu lat stara się aby w Szydłowie zniknęła 

taka ruina. Zawsze odbijał się od ściany, bo mu tłumaczono, że to jest własność prywatna, ze 

nie można tego ruszyć, a może zabytek a może cuda. Teraz usłyszał, że odbyła się rozprawa 

Sądu w Katowicach. W Katowicach dlatego, że właścicielka tej posesji była mieszkanka 

Katowic, przekazująca tę nieruchomość na rzecz Katowic. Jest szansa, że ta ruina w końcu 

zniknie z Szydłowa. Podziękował Panu Wójtowi i wszystkim osobom zainteresowanym i 

angażującym się w te sprawy bo jest to tak istotna rzecz, jest to taka ich wizytówka, że liczy 

na to, że w przeciągu jakiegoś tam okresu czasu naprawdę zniknie to z tego ich krajobrazu i 

będzie nareszcie tak jak trzeba.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze chciałaby wrócić do tematu cmentarza. 

Zaznaczyła, że kilka lat temu, za poprzedniej kadencji kiedy właśnie ten teren Gmina 

przekazała na pochówki była taka szeroko prowadzona dyskusja na temat powstania 

kolumbarium czyli miejsca pochówku dla urn. Stwierdziła, że teraz coraz więcej ludzi 

decyduje się na kremację, wpływa to na to, że coraz mniej terenów jest przekazywane na 

pochówki i myśli, ze w Tułowicach coraz więcej ludzi na takie pochowki się decyduje, 

obecnie te urny są wkładane do grobów ziemnych. Zaznaczyła, że wiadomo, ze to co nowe 

zawsze jest złe ale w głównej mierze jest to rodzaj inwestycji, bo jeżeli Gmina wybudowałaby 

takie kolumbaria, to one po prostu podlegałyby sprzedaży. Uznała, że warto się zastanowić w 

kolejnych budżetach nad taka inwestycją na naszym terenie. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że nie może się doczekać aby radni 

ustalili status tego cmentarza, czy to będzie cmentarz komunalny czy parafialny. Żeby 

budować kolumbaria to musiałby być cmentarz komunalny i można wtedy ławeczki, lampy, 

można wszystko zrobić a jeżeli to będzie cmentarz parafialny to gospodarzem jest Ksiądz 

proboszcz i to Ksiądz będzie decydował czy będzie robił taka inwestycję, czy nie. W chwili 

obecnej są to tereny zielone, Gmina inwestuje, kosi, ogrodziła teren a jeżeli przejdzie to w 

palne zagospodarowania przestrzennego, ze to jest już teren cmentarza , to jest kwestia teraz 

w jaki sposób przekazać działkę gminną  na cmentarz. Były już próby, że zrobimy zamianę za 

ta część , która Ksiądz nam dał przy drodze ( mur) i byłaby sprawa załatwiona, że Ksiądz 

byłby właścicielem całego terenu pod cmentarz. Na chwile obecna nie doszło do tego 

przekazania, Ksiądz nam przekazał ten teren ( mur) bez zamiany, wiec tutaj naprawdę czeka  

praca, dyskusja i dojście do tego w jaki sposób załatwić kwestie cmentarza, czy to będzie 

cmentarz komunalny czy też parafialny. Tam jest tez inna kwestia, tam jest część gruntów 

parafialnych a cześć gminnych i jeżeli radni zechcą, to dobrze by było zająć się tym od 

nowego roku, podyskutować , żeby potem nie wyszło tak, że my czegoś nie chcemy. 

Dyrektor TOK zapytała Pani Skarbnik czy to jest tak, ze jeżeli Gmina zdecydowałaby się na 

cmentarz komunalny, to część byłaby komunalna a cześć parafialna. Skarbnik Gminy Pani 

Bożena Gąska odpowiedziała, że nic nie sugeruje to będzie decyzja Rady, bo tam są grunty i 

parafialne i komunalne. Był już nawet pomysł, że część będzie komunalna a część parafialna i 

za część komunalna, na części komunalnej ludzie będą płacić za teren a na parafialnej nie, tak 

być nie może, bo to nie byłoby w porządku. 

Wójt stwierdził, ze na jednym cmentarzu nie może być dwóch zarządców a co do  kremacji, 

to jest to coraz częściej praktykowane i trzeba się do tego przyzwyczajać.  

Radny Roman Kopij stwierdził, że za jego poprzedniej kadencji był poruszany temat, że 

zabraknie już niedługo miejsca na pochówek i dlatego zdecydowano się na  poszerzenie 

cmentarza, wcześniej była też propozycja  stworzenia cmentarza   za Tułowicami w stronę 

Skarbiszowic ale potem z tego zrezygnowano. Zawsze była mowa, że cmentarz będzie 

parafialny i teraz dziwi go ta rozmowa , bo nie wie czy może zmieniono decyzję czy nie. 

Przewodniczący rady Gminy zaproponował aby ten temat dodać do planu pracy ale jeszcze 

się zastanowią czy do planu pracy Rady czy Komisji Społecznej. 
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Przewodniczący rady Gminy Pan Frèdèric Coppin zapytał Pana Dyrektora ZGKiM jaki jest 

postęp prac  odnośnie podwórka na  placu willowym. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że wymienili całkowicie część wodociągową i kanalizacyjną 

miedzy wszystkimi trzema blokami, z przyciskiem przez drogę to zrobili. Spotkali się z 

wszystkimi mieszkańcami i rozmawiali bo jest możliwość wysypania tego terenu tłuczniem i 

utwardzenia. Natomiast dwa bloki już wystąpiły o przyłącz gazu w przyszłym roku, jak 

będzie gaz przyłączany w tym dużym bloku, jeśli to ruszy to gazownia rozkopie to podwórko 

w całości jeszcze raz, dlatego utwardzanie podwórka w tym czasie mija się z celem. Druga 

sprawa jest taka, że całe podwórko, pod warstwą ziemi jest całkowicie wyłożone cegłą 

ustawiona na sztorc. Teraz ściągać tą cegłę czy cokolwiek  tam zrobić to będzie problem, 

postanowili teraz tego nie utwardzać. Co do wspólnego śmietnika to został zrobiony zgodnie 

z  obowiązującymi wymogami. 

Ad. 19. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych – terminy Sesji  do 

końca roku – 18 grudnia i 28 grudnia.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XLII Sesji Rady Gminy. 
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