
Protokół Nr XLIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 18 grudnia  2017 r.  

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

godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych  

(nieobecny był radny Zbigniew Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona). Przewodniczący 

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

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

kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów. 

Życzył także wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia dla radnego Zbigniewa 

Paradowskiego. 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. W związku z 

brakiem zgłoszonych wniosków Przewodniczący Rady Gminy odczytał  porządek obrad Sesji:  

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

    2. Przedstawienie porządku obrad. 

    3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2017 r. .  

    4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 listopada 

        2017 r. 

    5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i  

       Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok.  

    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r.  

    7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

    8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za  

        pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych. 

   9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 10. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

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

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

 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

 14. Zakończenie obrad. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2017 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLII 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 23  

           listopada 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 listopada 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 uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i  

       Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok.  

Pracownik Urzędu Gminy Pani Barbara Saga poinformowała, że te informacje, które 

przedstawi powtarzane są co roku  bo co roku mniej więcej o tej samej porze na Sesji jednym 

z punktów jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i  

       Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok.  
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Przypomniała, że obowiązek przyjęcia takiego programu wynika z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Łączą te 

programy w jedno ponieważ przepisy na to pozwalają a tematyka jest ze sobą powiązana, w 

tych informacjach takich drobnych w zasadzie  jest zawarte wszystko co zawiera się w 

programie i te główne zadania i obowiązki Rady Gminy jak też i Wójta w zakresie 

profilaktyki alkoholowej. Przypomniała, że w tym programie obowiązuje sześć  takich 

głównych   kryteriów, sam program nie zawiera szczegółowych zadań gdyż tak naprawdę 
wszystko tworzy się w ciągu roku, jakie poszczególne jednostki programy chcą realizować, 
one jednak wpisują się w tych sześć głównych punktów, miedzy innymi chodzi o zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Między innymi ten punkt realizują poprzez finansowanie punktu konsultacyjnego przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach, udzielają także rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, tutaj też realizują miedzy innymi 

różne programy profilaktyczne czy to przez Ośrodek Pomocy Społecznej czy też przez 

jednostki oświatowe. Prowadzą szeroko pojętą działalność informacyjną i edukacyjną i to nie 

tylko ulotki i różnego rodzaju broszury ale też różnego rodzaju programy profilaktyczne, 

najczęściej realizowane właśnie przez jednostki oświatowe. Jeśli chodzi o wspomaganie 

działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, którzy jakby w swoich statutach mają 
przypisana pomoc osobom z problemami alkoholowymi to niestety na terenie naszej Gminy 

takie nie funkcjonują , nie mamy takich placówek zajmujących się pomaganiem osobom z 

problemami alkoholowymi, wiec tego jakby bezpośrednio nie realizują, ale też jako Gmina 

starają się co roku szkolić przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje alkoholowe, wyposażać 
ich w niezbędne materiały  i tez kontrolują ich raz w roku czy stosują się do przepisów prawa 

sprzedając wyroby zawierające alkohol. Jeśli chodzi o finansowanie programu to w 100 

procentach to finansowanie pochodzi z budżetu Gminy z należności za sprzedaż napojów 

alkoholowych, te pieniądze można tylko i wyłącznie wykorzystać  na profilaktykę 
alkoholową, oczywiście gmina może na ten cel przeznaczać większe środki z innych działów 

ale tak z praktyki wiedzą, że te pieniądze, które co roku wpływają do naszej kasy to są w 

zasadzie wystarczające.  

Radny Józef Sukiennik zapytał czy zanotowano przypadki sprzedaży alkoholu dla osób 

nieletnich. 

Pani Barbara Saga odpowiedziała, że do Urzędu Gminy takie informacje nie wpłynęły, Policja 

tez im takich informacji nie przekazała że by alkohol był sprzedawany osobom nieletnim. 

Gdyby otrzymali taka informację to oczywiście musieliby interweniować u danego sprzedawcy 

i potwierdzić te informacje ale Policja w raporcie, który przedstawiła nie wykazała takich 

informacji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt 

uchwały. Wobec braku dalszych 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 XLIII/223/17.    

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 

12 grudnia 2017 r.  nr 426/2017 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej   Gminy Tułowice na 2018 r. Opinia jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik za przygotowanie 

projektu uchwały budżetowej. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij 

odczytał przedłożony projekt uchwały. 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  
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XLIII/224/17.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 

12 grudnia 2017 r.  nr 427/2017 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tułowice  Opinia jest pozytywna.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt 

uchwały. 

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 XLIII/225/17.     

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności  za  pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień 
poinformowała, że udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym 

gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17  ustęp 1 punkt 3 ustawy o pomocy 

społecznej. Artykuł 48 ustęp 1  tejże ustawy stanowi, że  „Udzielanie schronienia następuje 

przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni albo schronisku dla 

osób bezdomnych” 

W związku ze zmianą ustawy  o pomocy społecznej konieczne jest uregulowanie kwestii 

ponoszenia  odpłatności za pobyt  w ośrodku wsparcia  - schronisku dla bezdomnych. 

Podstawą do niniejszego projektu  jest artykuł 97 ustęp 5 ustawy  o pomocy społecznej, który 

stanowi, że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 

zasady ponoszenia  odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych. 

W załączniku jest tabela przedstawiająca wysokość odpłatności za pobyt w schronisku  

zapewniającym  schronienie dla osób  bezdomnych  z terenu Gminy Tułowice. 

Radny Roman Suchodolski zapytał jaka jest odpłatność  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach odpowiedziała, że za jeden dzień 
pobytu w takim ośrodku opłata wynosi 25 zł. Następnie wyjaśniła jaka jest odpłatność osoby 

korzystającej z pobytu w takim ośrodku a jaka OPS. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt 

uchwały. 

Wobec braku dalszych 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 XLIII/226/17.     

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że Pan Wójt prosił Go  o 

poinformowanie Rady Gminy co dalej z cmentarzem w Tułowicach. Stwierdził, że  w tej 

chwili nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć tylko chce zwrócić uwagę na to, że w 

ubiegłym roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego. Na mocy tego planu mają możliwość poszerzenia cmentarza o działkę z tyłu 

oraz o poszerzenie w kierunku bocznym, tam gdzie Ksiądz w zasadzie dokonuje już 
pochówków. Teraz tutaj tak za wiele nie mogą powiedzieć , na pewno parę lat temu było 

bardzo głośno na ten temat, tutaj Ksiądz naciskał na sprawę powiększenia cmentarza gdyż 
kończy się miejsce na organizacje pochowków. Są przygotowane materiały do przekazania i 

do działania. Co dalej, to myśli, że to wymaga  ciągle jakiejś pracy twórczej, bo możliwości 

jest kilka w tej sprawie ale co tu się stanie z tym dalej, jak to dalej  będzie utworzone. Mają 
miejsce zgodnie z planem zagospodarowania i można w tym kierunku dalej działać ale w  

jakim kierunku to na pewno tutaj nie jest już sprawa taka bardzo prosta, bo tutaj są różne 

uwarunkowania, sprawa własności i tak dalej, są tutaj różne możliwości w innym zakresie. 

Nie ma możliwości finansowania w cmentarz parafialny i tutaj nie mogą tego zrobić, bo po  
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rozmowie z Księdzem Proboszczem okazało się, że Ksiądz ma szereg najróżniejszych 

oczekiwań w stosunku  do Gminy ale co zrobić to on nie jest w stanie tutaj powiedzieć.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że temat jest rozwojowy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęło pismo firmy DOLME™ ale Rada Gminy nie jest organem właściwym żeby 

rozpatrywać tę sprawę i to jest tak samo jak skarga, później będzie głosowanie żeby tą sprawę 
przekazać do załatwienia dla Pana Wójta. Stwierdził, że sam nie może tego pisma 

przekierować, musi o tym zdecydować Rada Gminy. 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że 5 grudnia wpłynęło pismo 

od Zakładu Produkcji Odlewniczej DOLMET. Właściciele firmy skierowali pismo do Rady 

Gminy w Tułowicach z prośbą o podjęcie decyzji w formie uchwały w sprawie objęcia danej 

działki ustaleniami szczegółowymi dla terenu oznaczonego symbolem 28b P, B,S,U 

obowiązującymi na podstawie „ Zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów  w rejonie ulic 

Przemysłowej i Porcelitowej „ zgodnie  z uchwałą nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice  z 

dnia 30 sierpnia 2007 r.  

Pan Adam Ratuszny wyjaśnił, że  te tereny wokół torów kolejowych w Tułowicach zgodnie z 

obowiązującym planem zagospodarowania są jako tereny kolejowe. W momencie kiedy 

Gmina przejęła budynek od PKP  działka kolejowa została podzielona na kilka odrębnych 

działek. Jedna działka trafiła do Gminy z budynkiem dworca a pozostałe, część została jako 

tory i część jako tereny kolejowe, a kolejne działki, które zostały wydzielone, między innymi 

bocznica kolejowa, której nabywcą stał się zakład DOLMET. Teraz mając zamierzenia co do 

rozbudowy zakładu na tym terenie wnioskuje o to, żeby Rada Gminy w drodze uchwały 

przeniosła ustalenia obowiązujące na podstawie innego planu zagospodarowania 

przestrzennego na teren ten działki. Stwierdził, że jako Gmina też się rozbili w tym momencie 

z tworzeniem terenu tutaj, nie wyszedł im ten pomysł utworzenia w budynku dworca - 

ośrodka kultury – muzeum, bo ciągle jest to teren kolejowy. Nie można w drodze uchwały 

tutaj przenieść uchwały z jednego planu na drugi. Cała procedura zmiany planu wymaga 

szeregu czynności począwszy od podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany planu. Na tym 

obszarze jest jeszcze taki kłopot, że nie mogą zmienić w drodze uchwały samego planu,  

muszą najpierw doprowadzić do zgodności poprzez zmianę studium, bo tam są tereny 

kolejowe na całym obszarze. To postepowanie nie jest takie proste. Właścicielom Zakładu 

Produkcji Odlewniczej DOLMET trzeba odpowiedzieć, że nie można przenieść uchwałą  
ustaleń z jednego planu na drugi bez tej obowiązującej procedury. 

Pan Adam Ratuszny stwierdził, że trochę go to pismo zaskoczyło bo 16 listopada Pan Wójt 

otrzymał wniosek od tej firmy o ustalenie warunków zabudowy na tym terenie. Ponieważ był 

plan zagospodarowania,  na tym terenie nie ustalali warunków zabudowy i dali  

właścicielom firmy  wypis z planu. Tak się akurat złożyło, że dzwonił do jednego z 

właścicieli, bo chciał  uzgodnić treść tego pisma, żeby nie był tak jakoś negatywnie odtrącony 

czy coś takiego, zaprosił właściciela na rozmowę do Urzędu. Na rozmowę przyjechało sześć 
osób, właściciele wraz z projektantami, którzy tam akurat byli na spotkaniu w sprawie 

budowy hali. Projektanci ze spotkania w urzędzie  wyjechali w zasadzie zadowoleni.  

4 grudnia  została wysłana pisemna odpowiedź do właścicieli firmy i akurat w tym samym 

dniu wpłynęło omawiane obecnie pismo do Rady Gminy. Jest to dlatego trochę dziwne. Teraz 

trzeba będzie przygotować odpowiedź na pismo, oczywiście firma halę może budować a w  

sprawie zmiany planu to Rada musi podjąć decyzję czy przychyla się do tego aby rozpocząć  
procedury związane z taką zmianą, jeśli tak to w pierwszej kolejności trzeba będzie  

opracować zmiany studium. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij stwierdził, że ta wypowiedź to  
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jak gdyby daje im to uprawnienie, żeby te pismo skierować do Gminy no bo Rada nie ma 

nawet dostępu do materiałów ani takiej wiedzy jaką tu Pan Adam im przedstawił, no to radni 

nie są kompetentni dopiero jak będą mieli studium czy zmiany w planie  to będą wtedy to 

zatwierdzali. Jest to trochę dziwne, że skoro nie ma w tym miejscu planu czyli mogą 
budować. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin prosił radnych o przegłosowanie kto jest 

za przekierowaniem tego pisma do załatwienia do Pana Wójta. 

Za przekierowaniem pisma  do Pana Wójta głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się od głosu nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan Wójt dostanie pismo w sprawie 

przekierowania pisma do załatwienia, takie pismo dostanie też do wiadomości firma 

DOLMET.  

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował  Radzie Gminy za uchwalenie budżetu na 

2018 r. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie te 20 milionów jak było tutaj ale ten 

budżet by musiał liczyć razy dwa żeby spełnić wszystkie oczekiwania nasze, społeczne też w 

tych trudnych czasach. Stwierdził, że zdaje sobie też sprawę z tego, że to jest okres 

przyszłoroczny wyborczy, jaki on będzie, jak te wybory będą wyglądały, to troszeczkę 
obserwując różne media zaczyna się to krystalizować ale do ostatecznego jeszcze wyniku, 

interpretacji niektórych zapisów to dojdziemy. Jeszcze raz podziękował. Zaznaczył, że w tym 

budżecie pojawiają się trzy inwestycje które będą finansowane ze środków zewnętrznych, bo 

„schetynówka”, myśli, że tam z Ministerstwa jak nic się nie wydarzy po drodze , akceptacja 

50 na 50, ścieżki pieszo – rowerowe- projekt na milion osiemset, milion czterysta 

dofinansowania, dwa stawy, rewitalizacja projekt na czterysta bodajże jedenaście tysięcy - 

trzysta tysięcy dofinansowania. W międzyczasie też robimy, Gmina inwestuje tak jak Pani 

Skarbnik tutaj powiedziała, że zadłużenie przyszłego roku będzie takie jak wtedy kiedy 

obecna Rada obejmowała Gminę, tak, ze nikt nie wstanie i nie powie, że coś przeinwestowali, 

zrobili, a wspólnymi tutaj siłami radnych, bo do większości zadań była tutaj zgoda , 

przyzwolenie radnych na działania typu remiza, wodociągi, nie wyobraża sobie jak by nie 

było zrobione przedszkole, które służy całej Gminie. Ono zostało oddane ale trwają jeszcze 

drobne prace. Dzieci wróciły już do przedszkola. Zaprosił radnych do obejrzenia 

wyremontowanego przedszkola.  

Następnie  poinformował , że w ostatnim czasie było spotkanie z Panią Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w sprawie wigilii dla samotnych, która się odbyła dzisiaj. Stwierdził, że 

tam trzeba być aby zobaczyć tą atmosferę, dla tych ludzi takie spotkanie się przy stole jest 

bardzo ważne.  

Wójt zaznaczył, że wczoraj  uczestniczył w dwóch opłatkach, dwóch wigiliach, w 

Niemodlinie u pszczelarzy uczestniczył we  mszy świętej a potem w spotkaniu. 

Poinformował, ze na przyszły rok zaprosił pszczelarzy z tych trzech Gmin na spotkanie do 

Tułowic. 

Wójt spotkał się także z Panem Marszałkiem Ogłazą w sprawie tej naszej drogi i kolei, bo tu 

pytanie wpłynęło czy kolej będzie. Stwierdził, że na dzisiaj się nic nie zmieniło i myśli, że 

wiosną te prace ruszą. Dostał na dzisiaj potwierdzenie, ze tam nie ma żadnego zagrożenia dla 

tej rewitalizacji linii Opole Zachód – Nysa, w Szydłowie będzie ten drugi przystanek. 

Rozmawiali tez o odcinku drogi od przejazdu kolejowego do ul. Elsnera, w przyszłorocznych 

remontach ma być tam położony asfalt. Wójt stwierdził, że w internecie pojawiły się takie  

informacje, że są drogi inne do zrobienia, ale zastali takie drogi i ta droga aż się prosiła  o 

zrobienie. Pamiętając tutaj o drodze ul. Kolejowej gdzie  trzeba polatać dziury w nawierzchni, 

w tym roku nie znaleźli na to wykonawcy. Zaznaczył, że ta droga jest już drogą gminną.   
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Stwierdził, że Zakład komunalny już od dwóch lat wykaszał tam pobocza. 

Wójt poinformował, że spotkał się z Komendantem Policji w Niemodlinie, wyszła propozycja 

do naszego samorządu, wiedzą, że od 1 stycznia Tułowice otrzymają status miasta, zwrócono 

się do nas z taką propozycją w związku z tym, że Gmina Komprachcice wchodzi w Straż 
miejską z Opola  bo akurat ta jedna Gmina współpracuje z Opolem nie patrząc na to, co się 
wydarzyło, korzystając z tego. Jest propozycja taka, że dzisiaj do przedstawiciela Gminy 

Dąbrowa  zwrócił się aby dołożyć się do tych 35 tysięcy, Niemodlin też się,  natomiast nie 

było żadnego przedstawiciela na Komendzie  dzisiaj żeby dołożyć tę drugą pulę czyli 35 

tysięcy, kilka gmin, do tego samochodu. Zaznaczył, że w piątek, dzisiaj przyjeżdżała z 

prewencji z Opola ekstra, bo w Niemodlinie został jeden samochód, prawdopodobnie od 

dzisiaj dostali w drodze jakiegoś tam bonusu drugi samochód, tam policjanci są w 

Niemodlinie tylko nie mają czym jeździć. Propozycja dla nas jest taka: dwóch naszych 

dzielnicowych, dwóch dzielnicowych z Komprachcic plus dostajemy bonus w postaci 

kierownika rewiru. Tych dwóch dzielnicowych, wiadomo, że oni będą wyjeżdżać, natomiast 

punktem dla nich wyjazdu, siedziby są Tułowice czyli defa kto w Tułowicach  pojawia się 
pięciu policjantów.  

Wójt poinformował, że oglądał  pomieszczenia przeznaczone na siedzibę rewiru i uważa, że 

trzeba tam dołożyć trochę środków i je wyremontować.  
Wójt poinformował, że odbył tez parę spotkań takich przedświątecznych, opłatkowych w 

Urzędzie Marszałkowskim, w Aglomeracji. Aglomeracja zrobiła spotkanie wyjazdowe w 

Gogolinie, chyba żeby tak tych włodarzy z tych mniejszych gmin tak chyba trochę zdołować. 
Bo jak tam pojechali i zobaczyli co jest w Gogolinie zrobione, jak tam zrobione jest centrum, 

rynek, to jest tak ze smakiem zrobione. Wójt stwierdził, że po powrocie z Gogolina 

powiedział, że trzeba zawsze dążyć do tych trochę lepszych, nie patrząc z tyłu, ze ktoś tam nie 

ma czegoś, że my mamy kawałek więcej ale troszeczkę też można podpatrzyć. 
 12 grudnia było spotkanie w Starostwie Opolskim w sprawie ścieżek pieszo rowerowych, 

Gmina Łubniany pewne rzeczy zrobiła, mamy zielone światło, możemy ogłaszać przetarg z 

klauzulą jakoby bez gwarancji wykonania  jeśli nie dostaniemy dofinansowania. 

Poinformował, że 10 stycznia Marszałek chce osobiście porozmawiać z nim, zaznaczył, że 

jeśli Pan Marszałek da mu zapewnienie, że na tą inwestycje będzie podpisana umowa to będą 
to realizować, niektóre gminy chcą to realizować bez gwarancji tych środków, my jednak 

podchodzimy do tego ostrożnie.  

Wójt poinformował, że  był na spotkaniu opłatkowym z kierownikami jednostek i 

księgowymi. W piątek odbyło się także spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu 

Gminy. 

Wójt zwrócił się z prośbą do radnych o przychylenie się do sprawy dołożenia się  do zakupu 

samochodu dla policji oraz remontu pomieszczeń przyszłego rewiru dzielnicowych w 

Tułowicach. 

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

            Gminy między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że głównym 

tematem w tym okresie było przygotowanie  uroczystej Sesji, która odbędzie się 6 stycznia  

2018 r.  

Trzeba będzie zmienić porządek obrad gdyż Pan Wojewoda zadeklarował się, że przyjedzie 

osobiście i trzeba będzie dodać punkt do porządku obrad dot. wystąpienia Wojewody. 

Były tez Mikołajki w Skarbiszowicach w których udział brał Pan Przewodniczący Rady  

Gminy. Pracowali także nad przygotowaniem dzisiejszej Sesji oraz Sesji planowanej na 28 

grudnia br. Było także spotkanie dotyczące rozliczenia programu zrealizowanego przez OSP 

w Tułowicach. 
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Komendant GZOSP poinformował o programie szkolenie I pomocy jaki został napisany i 

zrealizowany. Następnie podziękował Panu Wójtowi i  Panu Przewodniczącemu Rady Gminy 

za pomoc w realizacji programu. Następnie Pan Michał Luty przedstawił film nakręcony 

podczas realizacji programu. 

Ad. 11. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 15 grudnia dostarczył 

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  do Rady 

Gminy wpłynęły następujące listy: 

- rodziców uzdolnionego muzycznie dziecka dot. prośby o dofinansowanie zakupu  

  instrumentu muzycznego – odczytał pismo, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze radni na pewno kojarzą tego chłopaka, 

jest to uczeń szkoły podstawowej w Tułowicach. Zaznaczył, że będzie on występował na 

uroczystej Sesji w styczniu. 

Radny Roman Kopij zapytał Panią Skarbnik czy Gmina ma takie możliwości aby 

dofinansować  taki zakup. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie się zastanawiać nad możliwościami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  do tematu 

powrócą najprawdopodobniej w lutym przyszłego roku, zastanowią się nad możliwościami, 

czy takie mają, temat jest rozwojowy i nie będzie zapomniany. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Justyna Paszkowska zastanawiała się czy jak Rada 

zdecyduje się  na dofinansowanie zakupu tego instrumentu muzycznego czy to nie spowoduje 

tego, że podobnych pism będzie więcej. 

Radny Michał Luty stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią pani Dyrektor ale jego zdaniem 

każdy ma prawo zwrócić się do Rady Gminy z taką prośbą a jaka będzie decyzja Rady to 

będzie wiadomo po rozpatrzeniu sprawy. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że  

Jeśli jest bardzo zdolne dziecko to w internecie są takie programy, które pomagają  w 

uzbieraniu potrzebnych środków.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że  zostały 

zakupione na wniosek radnego Romana Suchodolskiego księgi Zasłużonych dla Gminy 

Tułowice i Honorowego Obywatela Gminy Tułowice. 

Teraz tylko trzeba  poszukać osoby , która ładnie wypisze  te nazwiska do księgi. 

Na ścianie w Sali będzie  zrobiona szafa na puchary i inne nagrody. Trzeba tez ustalić w 

którym miejscu będzie powieszone tablo radnych obecnej kadencji. 

Następnie poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek radnego Romana 

Suchodolskiego o zwołanie kapituły i ponowne rozpatrzenie jego wniosków o przyznanie 

tytułów Honorowego Obywatela Gminy i Zasłużonego dla Gminy. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy stwierdził, że jego zdaniem  nie należy wracać do 

wniosków, które już raz zostały rozpatrzone przez kapitułę. Stwierdził też, że jest regulamin 

nadawania tytułów w którym jasno określone są zasady składania wniosków o nadanie tytułu 

i trzeba te  zasady przestrzegać. 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że Pan Roman 

Kopij poinformował, że wpłynęły do Rady także dwa pisma od Konserwatora Zabytków w  

sprawie  młyna w Tułowicach, temat jest w toku. 

Jest także pismo w sprawie strzelnicy, temat także nadal jest w toku. 

Było także pismo od mieszkańców  ul. Różanej, na które Pan Wójt udzielił odpowiedzi. 

Pan Wójt poinformował, że wniosek jest zasadny i jest tam potrzebna  przynajmniej jedna  



- 8 - 

lampa. Państwo dostali odpowiedź, że w ramach przyszłego budżetu, tam trzeba 

doprojektować jedną czy dwie lampy.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wpłynęło także 

pismo informacyjne w sprawie programu „mieszkanie +”. 

Ad.  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że na kilka pytań już była 

dzisiaj odpowiedź, to jest na pytanie radnego Sukiennika  odnośnie cmentarza , Pani Skarbnik 

również prosiła radę aby pracować nad statusem cmentarza, częściowo to już Pan Ratuszny 

odpowiedział przed chwilą.  
Jest odpowiedź na interpelacje Dyrektor TOK Pani Heleny Wojtasik dotycząca sprawy 

zanieczyszczania Tułowic przez psie odchody. Jest informacja, że zaraz po nowym roku 

będzie taki test pilotażowy w Tułowicach, miejsca są jeszcze do ustalenia, Pan Wójt  zakupi 

dwa pojemniki na psie odchody. 

Ad.13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin zapoznał zebranych z porządkiem  obrad 

Sesji planowanej na 28 grudnia br. oraz porządkiem obrad Sesji planowanej na 6 stycznia 

2018 r.   

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował zebranych, że przeprowadzono wizję 
lokalną stanu pomieszczeń przeznaczonych dla Policji oraz stanu instalacji  CO, wody i 

kanalizacji w tych pomieszczeniach. Zaznaczył, że instalacja CO jest do wymiany w 70%, nie 

wiadomo jeszcze w jakim stanie jest piec CO. 

Radny Krzysztof Kiraga podziękował wszystkim osobom, które głosowały na projekt w 

Skarbiszowicach na odnowę wsi – Działajmy lokalnie. Projekt zdobył II nagrodę, otrzymali 

1500 zł. na dalsze prowadzenie Stowarzyszenia. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przypomniała, że  w pomieszczeniu przeznaczonym na 

rewir policji jest złożona wzorcownia porcelitu. 

Wójt odpowiedział, że będzie to zdeponowane i zamknięte w tym jednym pomieszczeniu, bo  

Policja nie potrzebuje tych wszystkich pomieszczeń jakie tam są.  
Radny Józef Sukiennik zapytał dlaczego w Ośrodku Zdrowia w Tułowicach zlikwidowane 

zostały dyżury pielęgniarek co skutkuje brakiem możliwości otrzymania zastrzyku w dni 

wolne, to jest soboty i niedziele, co powoduje, że osoby chore, starsze i dzieci zmuszone są do 

wyjazdu do Niemodlina a nie zawsze można skorzystać z komunikacji państwowej z uwagi 

na liczne ograniczenia. Sytuacja powyższa nijak nie pasuje do przyszłego miasta, którym 

mają być Tułowice. 

Radny Józef Sukiennik zapytał także  czy prawdą jest, że jedna z Pań z „Szumiącego Boru”, 

dwadzieścia lat reprezentowała Gminę i po prostu musi oddać strój w którym występowała, 

czy to jest prawda. Zaznaczył, że uważa, że przez tyle lat to strój już, no chyba wszystko ma 

termin ważności, to jest taka sprawa. 

Radny Józef Sukiennik zaproponował zaplanować w 2018 r. zakup strojów dla Zespołu 

„Szydłowianki”, dotychczasowe stroje Panie kupowały za swoje pieniądze. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy są projekty unijne już pisane czy już napisane, czy będą 
pisane, żeby jakieś środki pozyskać.  
 Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik odpowiedziała  na  pytanie radnego Sukiennika dot. 

strojów „Szumiącego Boru”.  

Poinformowała, że jako kierownik jednostki odpowiada za finanse tej jednostki, w związku z 

tym, że „Szumiący Bór” został powołany jako komórka działalności Ośrodka Kultury jest on 

finansowany ze środków Ośrodka Kultury, czyli to Ośrodek Kultury wydzielił pomieszczenie, 

płaci za instruktora, te Panie odbywają próby z własnej nieprzymuszonej woli. Ośrodek  
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Kultury płaci za transport na wszystkie koncerty, przeglądy, konkursy, ten zespół jeździ cały 

czas. To Gmina zakupiła za publiczne pieniądze materiały, uszyła stroje i każdy strój w 

którym występuje „Szumiący Bór” jest własnością „Szumiącego Boru”  a „Szumiący Bór” 

działa pod egidą Ośrodka Kultury więc te finanse, które Ośrodek Kultury przekazuje na 

działalność swoich zespołów po prostu jest własnością Ośrodka Kultury. Osoby, które 

śpiewają w tym chórze nie są przymuszane ani przez nią, ani przez Pana Wójta, ani przez 

nikogo, przychodzą na zajęcia z własnej nieprzymuszonej woli, bo lubią śpiewać, chcą 
śpiewać. Maja opiekuna, mają instruktora, jeśli ktoś chce wystąpić z chóru to po prostu 

występuje ale zostawia stroje. Tak samo jest np. w straży pożarnej, każdy strażak ma mundur, 

czy jak strażak odchodzi z drużyny to zabiera mundur?. Czy jeśli zawodnik, sportowiec gra w 

jakiejś drużynie to odchodząc od zespołu zabiera swój strój?. Nie, bo automatycznie by 

zabrakło jakiegoś jednego stroju do wybiegnięcia na ulicę.  Nie jest tak, że te Panie przez 20 

lat śpiewały w Zespole i były przymuszane każdego tygodnia żeby pójść na próbę. 
Poinformowała, że te Panie maja obowiązek oddać stroje ponieważ te stroje są własnością 
Zespołu a nie osoby, która śpiewa w tym Zespole. Niektóre rzeczy były kupione przez te 

Panie, zbierały się po 5 zł. i kupowały sobie jakieś tam kolczyki czy korale, ale są materiały, 

które zostały zakupione przez Ośrodek Kultury. Któraś z Pań powiedziała, że Wójt dał im 

pieniądze na strój, zapytała czy Wójt dał swoje pieniądze, nie dał pieniądze gminne. 

Rachunek był na Gminę. Gmina kupiła a Ośrodek Kultury zapłacił za szycie, to są wszystko 

nasze publiczne pieniądze. Stwierdziła, ze sobie nie wyobraża, żeby któraś z tych Pań w tej 

długiej spódnicy jednej, drugiej, trzeciej i czwartej, w jakiejś spódniczce, sukience czy 

bluzeczce  chodziła nie wie np. na zakupy. Przecież wszyscy, którz7y patrzą na Zespół 

wiedzą w jakich ubraniach występuje Zespół. Te Panie powinny oddać stroje bez względu na 

okres używalności. 

Zespół „Szumiący Bór” ciągle narzeka na brak strojów, wszystkiego, natomiast Zespół 

Szydłowianki nigdy nie wystąpił do Ośrodka Kultury o to, żeby uszyć im stroje czy kupić im 

cokolwiek. Oni po prostu zarabiają same na siebie. Mimo tego, ze mają również instruktora, 

maja pomieszczenie, trochę skromniejsze, może nie takie eleganckie jak ma ‘Szumiący Bór” 

ale one sobie radzą. Teraz dostały od Pana Frederica nowe bluzki. Stwierdziła, że nigdy nie 

miała żadnych problemów z Zespołem Szydłowianki. 

Wójt poinformował, że rozmawiał na ten temat z Panią Dyrektor i tu nie chodzi o te stroje, bo 

jeśli one maja 20 lat, to. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, ze te stroje są eleganckie i na pewno będą jeszcze służyły 

zespołowi. 

Pan Wójt wyjaśnił, ze tu chodziło o całkiem inna rzecz, bo przyszła Pani, która ma męża 

chorego, dostała pismo od Pani Dyrektor ale zaraz w ślad za tym pismem do drzwi ich domu 

zastukał dzielnicowy, to są osoby starsze ludzie i były bardzo zbulwersowane sposobem 

załatwienia. Myśli, że to nie  tak, te osoby, te dwie Panie, które u niego były mają żal tylko do 

sposobu załatwiania sprawy. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Justyna Paszkowska wracając do sprawy akordeonu 

poinformowała, że w ubiegłym roku był realizowany taki projekt przez Urząd Marszałkowski 

a kierowany do młodzieży naszego województwa i myśli, że w tym roku też to ruszy, bo tam 

są duże pieniądze do wzięcia jeśli to dziecko się zakwalifikuje, bo tam z województwa jest 

chyba 30 dzieci, to może otrzymać stypendium ale to jest wysokie stypendium, tak, że warto 

o to powalczyć.  Zaznaczyła, ze jeśli to jest już takie naglące to może ten bal, który ma być 27  

stycznia to może zrobić pod hasłem „ akordeon dla Patryka”. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik wróciła jeszcze raz do strojów i do Pań śpiewających w 

„Szumiącym Borze”  i poinformowała, ze problem zwrotu tych strojów trwa już dwa lata. 

Wszystkie członkinie Zespołu o tym wiedzą i w tej grupie tylko te dwie Panie powiedziały, że  
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nie oddadzą tych strojów, że im się należy. Należą im się te stroje dozgonnie. Zapytała te 

Panie czy one zapłaciły za te stroje, nie. W piśmie, które te Panie otrzymały napisała w 

ostatnim zdaniu, że jeżeli Pani nie odda tych strojów to uzyje3 środków prawnych a środek 

prawny to jest zgłoszenie na Policję i to zrobiła, była na Policji. Pani, która zajmowała się 
sprawa zaproponowała wysłać najpierw dzielnicowego, jest to środek prawny. Nie jest tak, ze 

te Panie nie były informowane, że będą konsekwentnie czynione starania aby te stroje 

odzyskać. Teraz do Zespołu dołączyła nowa Pani i nie ma stroju. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że to co zrobiła Pani Dyrektor TOK zrobiła to zgodnie z 

prawem. Dodał, że końcem stycznia jest organizowany bal samorządowy i zastanawia się czy 

na tym balu można by zrobić jakaś zbiórkę pieniędzy, oczywiście zgodnie z prawem  pod 

kątem balu charytatywnego,  na  pomoc w zakupie omawianego instrumentu muzycznego. 

Następnie poinformował o terminie  balu i o sprawach organizacyjnych  dotyczących tego 

balu. 

Radny Michał Luty złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest już gotowy wzór tabla radnych, 

wszystkie uwagi radnych są uwzględnione , tablo będzie wykonane i zostanie powieszone na 

sali obrad  w trakcie Sesji w dniu 28  grudnia 2017 r.  

Radny Roman Kopij wrócił do poruszanej przez radnego Józefa Sukiennika  sprawy Ośrodka 

Zdrowia i stwierdził, że jak Go pamięć nie myli to Dyrektora Ośrodka Pana Józefa 

Murawskiego kilkakrotnie zapraszano na Sesję, nigdy nikt mu pytania nie zadał na tych 

Sesjach, przyszedł, posiedział, powiedział swoja kwestie i poszedł. Stwierdził, że ma z Panem 

Murawskim kontakt w Łambinowicach i wie, że Rada Gminy nie ma w ogóle żadnego 

wpływu na to, co Pan Murawski zrobi, kiedyś rozmawiał z Nim tak konkretnie i rzeczowo na 

te tematy, to mu odpowiedział, że ma podpisany kontrakt z NFZ i ile mu NFZ przydzieli, tyle 

on może wydać, i nawet gdyby nie wiadomo co zrobił, to ani  innego lekarza specjalisty nie 

dostanie na taką miejscowość. Może jak będzie później miasto to może NFRZ podpisze ale 

obecnie to  jest tylko zgoda na ginekologa.  

Radny Józef Sukiennik  stwierdził, że nie ma pretensji do doktora tylko chodzi mu o to, że 

ostatnio  aż 8 osób z Tułowic było na zastrzyku w Niemodlinie. 

Wójt Andrzej Wesołowski poinformował, że rozmawiał z lekarzem Panem Murawskim oraz z 

pielęgniarką Panią Murawską i wytłumaczono mu to w ten sposób, że wtedy to była tylko 

dobra wola Ośrodka Zdrowia, powodem do wyjścia z tego typu usług było jakieś zachowanie 

jednego Pana, który przyszedł, zaczął się zachowywać dziwnie i ze względu na to, że  to jest 

jedna osoba jeśli chodzi o pielęgniarkę, pielęgniarką się wystraszyła i podjęto decyzje o  

wyjściu z tego typu usług. Nie ma tego w ramach kontraktu, była to tylko dobra wola. 

Zaznaczył, że jeśli jest to taka dobra wola radnych, bo to jest pomoc dla mieszkańców, bo 

zgadza się z tym, że nie każdy jest zmotoryzowany , to można tutaj w jakiś sposób zwrócić 
się do kierownika Ośrodka z taka propozycja. Uważa, że była to dobra rzecz.  

Ad. 14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych – terminy Sesji. 

Oraz złożył życzenia świąteczne. Pan Wójt Andrzej Wesołowski także złożył życzenia  

świąteczne. Życzenia świąteczne złożył także Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan 

Roman Kopij.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy. 
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