
                                            Protokół Nr X/11 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                          z dnia 29 listopada 2011r. 
 D/LS 100117. 1.41.10                                           
 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1500  
do godz. 1920. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.  
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega otworzył obrady i stwierdził ich 
prawomocność.  
Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych i gości zaproszonych. Następnie  przedstawił  
porządek obrad : 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok,  
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  VI/38/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 
      maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na 
     dofinansowanie zadania pn. Przebudowa Drogi powiatowej nr 1717 O w miejscowości  
     Skarbiszowice, 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
  7. Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji  
      w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji  
      w podatku od nieruchomości, 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
      transportowych, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice  
      z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym, 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia  
      30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
       i odpłatności za usługi opiekuńcze,   
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu współpracy  
       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy  
       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata  
       2012 0 2016, 
13. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
14. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych, 
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
18. Zakończenie obrad. 
Radny Tadeusz Basztabin wniósł o uzupełnienie porządku obrad o trzy punkty:  
1. wprowadzenie ryczałtów dla radnych i sołtysów,( przedłożył projekt uchwały) 
2. o odwołanie Pana Przewodniczącego z zajmowanego stanowiska,( przedłożył projekt 
uchwały) 
Odczytał uzasadnienie : Radny Michał Szumega został zarekomendowany do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice przez zwycięski komitet w ostatnich 
wyborach samorządowych. Został powołany do pełnienia funkcji uchwałą Nr I/1/10 Rady 
Gminy Tułowice z dnia 2010 r. Radny Michał Szumega utracił zaufanie i rekomendację 
części radnych.  
3. jeżeli Przewodniczący Rady zostanie odwołany, o wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega zapytał czy przedłożony projekt uchwały 
dotyczący ryczałtów  dla radnych i sołtysów był konsultowany z Radcą Prawnym.  
Radny Tadeusz Basztabin odpowiedział, że projekt nie był konsultowany z Radcą Prawnym.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara zaproponowała aby radny Basztabin zmodyfikował 
przedłożony wniosek, bo jest jakiś projekt uchwały, nie zna treści tego projektu, jeżeli jest 
więc taka wola Rady, to musi sprawdzić na ile projekt ten jest prawidłowy i jakie ma 
uwarunkowania prawne. Zaproponowała , że może teraz złożyć wniosek a projekt uchwały 
przygotować na następną Sesję.  Zaznaczyła, że zwraca tylko na to uwagę, bo nie wie jaki jest 
projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedłożonym projekcie uchwały są już 
podane pewne kwoty i nie wie, czy będzie to współgrało z projektem budżetu, który jest już 
przygotowany, przy tych proponowanych  stawkach widzi, ze trzeba będzie zdecydowanie 
zwiększyć środki na diety.  
Radny Andrzej Wesołowski poinformował jaka jest propozycja, jakie są stawki i jak to 
wpłynie na budżet gminy. Zaznaczył, że jest to prosta sprawa i po podjęciu takiej uchwały 
może zniknąć problem zwołania dodatkowych Komisji czy Sesji.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk zapytała, czy w projekcie uchwały są 
uwzględnione zmniejszenia ryczałtów . 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał przedłożony projekt uchwały 
dotyczący diet dla radnych i sołtysów.  
Po przeprowadzeniu dyskusji na temat treści projektu  Przewodniczący Rady Gminy poddał 
pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Basztabin o uzupełnienie  porządku obrad  o 
punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia ryczałtów dla radnych i 
sołtysów. 
Za uzupełnieniem porządku obrad o proponowany punkt głosowało 12 radnych , 2 radnych 
było przeciwnych a 1 radny wstrzymał się od głosu.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza 
Basztabin o uzupełnienie  porządku obrad  o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
odwołania Pana Przewodniczącego z zajmowanego stanowiska.  
Za uzupełnieniem porządku obrad o proponowany punkt głosowało 9 radnych , 3 radnych 
było przeciwnych a 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Basztabin 
o uzupełnienie  porządku obrad  o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszystkie wnioski zostały przyjęte i  odczytał 
zmieniony porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok,  
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  VI/38/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 
      maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na 
     dofinansowanie zadania pn. Przebudowa Drogi powiatowej nr 1717 O w miejscowości  
     Skarbiszowice, 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
  7. Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji  
      w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji  
      w podatku od nieruchomości, 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
      transportowych, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice  
      z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym, 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia  
      30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
       i odpłatności za usługi opiekuńcze,   
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu współpracy  
       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy  
       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata  
       2012 0 2016, 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  diet dla radnych i sołtysów, 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady  
      Gminy Tułowice, 
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Gminy Tułowice, 
16. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
17. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych, 
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty  przy 13 głosach za, 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym.  
Ad.3. Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z IX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).   
Ad.4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011 rok, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/65/11. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  VI/38/11 Rady Gminy Tułowice  z 
dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na 
dofinansowanie zadania pn. Przebudowa Drogi powiatowej nr 1717 O w miejscowości  
Skarbiszowice, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/66/11. 
Ad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się 
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr X/67/11. 
Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i 
informacji w podatku od nieruchomości, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/68/11. 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/69/11. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/70/11. 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy 
Tułowice  z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym, 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/71/11. 
Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze,   
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega 
odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr X/72/11. 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu współpracy  
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy  
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata  
 2012 – 2016. 
Radny Andrzej Wesołowski prosił aby jeżeli będą środki, to zwiększać w miarę możliwości o 
parę procent środki przeznaczone na taka działalność.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał 
Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) 
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr X/73/11. 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie  diet dla radnych i sołtysów, 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy. 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy prosił radnych o dyskusje na temat diet, stwierdził, 
że w przedłożonym projekcie są niejasności i wątpliwości. Następnie jeszcze raz odczytał 
przedłożony projekt uchwały.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że jest za takim wnioskiem, bo to poprawi aktywność 
poszczególnych Komisji. Uważa, że każdy radny, który startował na radnego to chce działać 
społecznie i tutaj ma większe pole do popisu. Nie jest ograniczony, bo posiedzeń Komisji nie 
było bo są to dodatkowe koszty żeby za każdą Komisje było płacone. W tej chwili 
Przewodniczący Komisji może zwołać Komisję jeżeli jest taka potrzeba to nawet dwa lub trzy 
razy w miesiącu.  Uważa, że każdy godząc się na to będzie w tym uczestniczył jeżeli będzie 
taka potrzeba. Uważa, że taki jest cel uchwały.  
Radny Janusz Frydlewicz zapytał jakie skutki ekonomiczne spowoduje podjecie takiej 
uchwały ciągu całego roku. Zaznaczył, że w projekcie jest nieścisłość, bo napisane jest, ze 
należy się pewna kwota ale jak radnego nie będzie to 20% mniej a podstawa wypłaty jest 
podpis na liście. Zapytał jak to się ma w sensie logicznym, bo jak radnego nie ma na 
posiedzeniu  to się nie podpisze, to ma jeszcze dostać w nagrodę  za to że nie był 80% diety. 
Skarbnik Gminy zapytała co będzie jeżeli zdarzy się tak, że na przykład  w okresie 
wakacyjnym przez miesiąc  nie będzie ani Sesji ani Komisji to co wtedy.  
Radny Tadeusz Basztabin powiedział, że trzeba podać jakieś propozycje.  
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Skarbnik stwierdziła, ze radni powinni podać propozycje  aby to zrobić tak aby miało to ręce i 
nogi.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że obawia się, że społeczeństwo i media pójdą w 
informację, że radni pod koniec roku zabezpieczyli sobie nowy rok nową stawką diet.  
Wiemy, że jest to ta sama stawka ale inaczej brzmi : za  obecność radnego na Sesji – 200 zł, 
za obecność radnego na Komisji – 200 zł. a inaczej zabrzmi 400 zł. Uważa, ze jest to tak czy 
inaczej dołożenie z kasy gminy dodatkowych środków, bo czy radny był obecny czy nie to i 
tak jakieś środki dostanie. Nie mogą mieć pretensji, że nie są czasem obecni na posiedzeniach 
Sesji czy Komisji, bo wtedy głos radnego nie jest nigdzie uwzględniony. Zaznaczył, że jest za 
tym aby podwyższyć diety dla Sołtysów, bo ich wkład pracy w to co robią jest bardzo duży,  
jeżeli jest to możliwe to dobrze by było dać im jakieś środki, nawet wtedy gdy nie są obecni 
na Sesji.  
Stwierdził, że tłumaczenie, że zmiana pozwoli na częstsze spotykanie się w Komisjach , to nie 
jest tak do końca, bo teraz też  jak są problemy to nikt nie ogranicza  spotkań   Komisji . Może 
tych spotkań nie ma dużo bo problemów nie było za dużo. Jak były jakieś problemy i Pan 
Wójt potrzebował opinii to taką Komisję zwoływał i rozszerzał ją o członków pozostałych 
Komisji aby uzyskać potrzebna opinię. Uważa, że jeżeli jest taka potrzeba, to Komisje i tak 
będą się zbierać. Jest przecież ten sezon tkz. „ogórkowy” nawet w Sejmie, nikt nie może mieć 
pretensji, ze nie ma obrad Sejmu bo ludzie też muszą odpocząć, planują jakieś wyjazdy. W 
Radzie jest tak samo. Słyszał głosy, że Pan Przewodniczący zbiera tych uchwał „całą garść” i 
potem radni siedzą i nie wiadomo ile czasu tracą. Zastanawiał się czy radni nie za mało 
dyskutują i opiniują na Komisjach i dlatego są długie dyskusje na Sesjach, rodzą się różne 
pomysły. Uważa, że nie jest to wina Przewodniczącego, który przygotował projekty uchwał 
na Sesję i potem one są, tylko chyba troszeczkę gadulstwa radnych.  Poinformował, że jest 
przeciwny wprowadzeniu wniosku, prosił radnych o zastanowienie się czy warto taki wniosek 
wprowadzać, czy to cokolwiek zmieni oprócz zlej opinii o radnych w Tułowicach. Dokładają 
podatki, dokładają różne obciążenia na koniec roku i dokładają także, oczywiście w 
cudzysłowiu , bo to tak będzie odbierane , wysokość diet.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że jak dobrze zrozumiała, to dla Sołtysów 
zostaje ta sama zasada, że musi uczestniczyć w Sesji, bo jest dieta a nie ryczałt, jest tylko 
troszkę więcej. Uważa, że jeżeli radni chcą ryczałty to może i zastanowić się nad ryczałtami 
dla Sołtysów, można rozważyć różne opcje.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że przez pięć lat radni nie podnosili sobie diet, jest 
dwieście złotych za posiedzenie Komisji  i dwieście złotych za bycie na Sesji. To może 
zabrzmieć tak, że to razem czterysta, tak jak kolega radny powiedział, ale uważa, że , bo nie 
chcą podnosić diet i na pewno nie podniosą ich w tej kadencji. Zwrócił się do wnioskodawcy 
czy ten wniosek podtrzymuje czy nie, a może radni ten wniosek przedyskutują  do następnej 
Sesji bo pewne niejasności są a nie chcieliby w oczach społeczeństwa wypaść źle.  
Radny Tadeusz Basztabin poinformował , że najwięcej w tym chodzi o to, żeby nie podnosić, 
nie żeby więcej było, tylko chodzi o częstsze spotykanie się na Sesji, że nie jak dwie będzie, 
to już będzie więcej płacone, nie dalej to samo będzie płacone, tylko żeby było można się 
spotkać, podyskutować. Było teraz o szkole, ile było kłopotu a Sesje były przestawiane o dwa 
miesiące prawie, półtora miesiąca, prawie już trzy miesiące i jak chcieli Sesje nadzwyczajna, 
to tez się odwoływało, bo a to nie trzeba, nie ten i to tak się ciągło a to chodzi właśnie żeby 
się spotkać, żeby przedyskutować a nie było za to płacone.   
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział radnemu Basztabinowi, że w każdym roku jest 10 
lub 11 Sesji , Rada zatwierdza budżet w którym jest ustalona kwota na diety dla radnych. W 
tym roku, gdzie mówi się, że było tak mało Sesji, w sumie z ta grudniową będzie 10 Sesji, 
wykorzystano już środki, po wypłaceniu diet za planowane posiedzenia zostanie w budżecie  
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tylko 600 złotych i nie ma już środków na  jeszcze jedna Sesję.  Przy następnej uchwale 
budżetowej trzeba  będzie podnieść kwotę na diety bo braknie. W przedłożonej propozycji 
jest podwyżka, bo będzie tak jakby było zaplanowanych 12 Sesji. 
Radny Józef Sukiennik jeszcze raz zwrócił się do radnego Tadeusza Basztabin z pytaniem czy 
podtrzymuje swój wniosek czy nie. 
Radca Prawny poinformowała, że porządek obrad został już przegłosowany i aby wycofać 
wniosek to trzeba by było znowu zmienić porządek obrad.  
Jeżeli jednak radni uważają, że projekt uchwały nie jest dopracowany, że trzeba jeszcze 
pewne rzeczy przemyśleć i dopracować, to mogą  uchwały nie podejmować. Jak uważają, tu 
nie ma żadnego trybu, nie narzucają żadnego trybu ale takie działanie przez zaskoczenie może 
przynieść więcej szkody niż pożytku. Radni muszą zdecydować, jak nie będą głosować za 
podjęciem uchwały, to uchwała nie przejdzie i na następnej Sesji można będzie do tematu 
wrócić.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że w dalszym ciągu optuje za podwyżką dla Sołtysów i 
proponuje aby tę sprawę ująć ryczałtowo. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara powiedziała, że jeżeli jest taka wola Rady to przygotują 
taka uchwałę, nic nie stoi na przeszkodzie aby przygotować projekt uchwały na następną 
Sesje , będzie ona obowiązywała od nowego roku.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że jest to dobry pomysł i zaapelował do radnych aby 
takie rozwiązanie przyjęli.  
Radny Roman Kopij  zaproponował aby może podjąć uchwałę innej natury, że zobowiązują 
Biuro Rady czy organy Rady, żeby ten wniosek rozbić na dwa tory i rozumie, że na następną 
Sesje oczekują na  przygotowanie uchwały. 
Radca prawny wyjaśniła, że jeżeli w porządku obrad jest punkt dotyczący podjęcia uchwały, 
to trzeba tę uchwałę poddać pod głosowanie i to radni zdecydują, czy ją podejmą czy nie. 
Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to na tym będzie koniec. A oni już wiedzą, bo znają 
radnych inicjatywę , co mają zrobić i przygotują. Będą posiedzenia komisji i radni 
przedyskutują przygotowany projekt.   
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że radni już wiele razy wnosili o środki dla Sołtysów i 
żadnej uchwały nie było. Radca Prawny stwierdziła, że nie było wniosku, nie było wniosku 
aby taki projekt przygotować. Prosiła Pana radnego, żeby tak nie mówił, bo to nie jest 
prawdą.  
Radny Roman Kopij złożył wniosek aby przygotować projekt uchwały dotyczący podwyżki 
diet dla Sołtysów na 150 zł.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega poddał pod głosowanie  projekt uchwały 
w sprawie  diet dla radnych i sołtysów, za przyjęciem uchwały nie głosował żaden radny, 
głosów  przeciwnych było 8 a wstrzymujących się 7.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega stwierdził, że uchwała nie została 
przyjęta.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Romana Kopij o przygotowanie na następną Sesje projektu uchwały 
dotyczącego podwyżki diet dla Sołtysów.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).  
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania radnego z funkcji przewodniczącego 
Rady Gminy Tułowice, 
Radny Janusz Frydlewicz poprosił wnioskodawcę o uzasadnienie zgłoszonego wniosku.  
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że „od dłuższego czasu, już rok minął po wyborach 
nowych jak został Przewodniczący wybrany nie było inicjatywy żeby uchwały czy coś 
Przewodniczący pomógł. Sesje się odbywają nie tak jak powinne, jak kiedyś były, co  
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miesiąca była, tylko rzadko, kiedy, jak pasuje dla Urzędu Gminy, nie bo przeważnie jak było 
teraz z tą szkołą .  
Tyle było kłopotu ze szkołą, było przestawianie, miało być spotkanie z rodzicami, to też  
przestawianie, miało być zatwierdzanie tych skarg, też przestawienie, aby  na następną Sesję 
nie było, za półtora miesiąca. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że chciałoby się rzec, że mamy tendencję do wszystkiego 
co się dzieje wokół nas, zauważamy pewne sytuacje, głośno się mówi, że to, że tamto. W 
Tułowicach ostatnio tych informacji jest dużo ale myśli, że mniej takich troszeczkę 
przyjemnych. Z drugiej strony trzeba się zastanowić nad miejscem radnych , nad zadaniem i 
rolą radnych. Zaznaczył, że radni zostali wybrani z woli mieszkańców  ale juz na pierwszej 
oficjalnej Sesji wybrali pewien zespół, który będzie im przewodniczył, który będzie w 
kontakcie z władzami wykonawczymi i tym zespołem miał przewodniczyć jak do tej pory 
kolega radny Szumega. Szczerze mówiąc to wydawało mu się, że będą troszeczkę kłopoty w 
momencie jak dokonywali tego wyboru Przewodniczącego, mówił juz kilkakrotnie, ale był 
moment, że zdania były podzielone, może i dobrze. Minął rok obrad, skupili się nad rożnymi 
sytuacjami, które bulwersowały wielu a społeczeństwo żyło tym, co się w instytucjach dzieje i 
oczekiwano pewnych rozwiązań, pewnej pomocy, może ponad miarę i ponad możliwości 
ustawodawcy, myśli, że od Przewodniczącego. Ale czy to była jego rola i jego zadanie, to 
trzeba się tak szczerze zastanowić. Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że należy również do 
tych radnych, którzy momentami byli niezadowoleni i mieli pretensje do kolegi 
Przewodniczącego, ze jego ruchy są za mało widoczne za zajęciem określonego stanowiska. 
Miedzy innymi starał się to wyartykułować i czuje się w bardzo malutkim stopniu 
usprawiedliwiony, na ostatniej komisji koledze Przewodniczącemu, ze należałoby się właśnie 
spotkać, nie oficjalnie na Komisjach czy juz potem na Sesjach,  i wypracować wspólne 
stanowisko, które będzie łączyło wszystkich radnych, ale przede wszystkim stanowisko też 
łączące decyzje wykonawcze, czyli Pana Wójta, Zastępców, Naczelników, Dyrektorów. Tego 
faktycznie jemu osobiście brakowało i o to prosił. Następnie przypomniał, że co roku jest 
piękne czytanie w kościele i sens jego jest taki, że jeżeli ktoś z naszej społeczności nam się 
nie podoba w sensie jego postępowania, jego działania , jego języka i ty to zauważasz, to 
podejdź do niego, porozmawiaj z nim i ostrzeż go. Jeżeli nie posłucha cię, to idź do 
społeczności, zawiadom społeczność, tutaj w tym przypadku kościół i tak dalej, a jak nie 
posłucha, to niech będzie wygnany.  
Radny Jerzy Piędzioch zapytał czy któryś z radnych podszedł kiedykolwiek do 
Przewodniczącego Rady i wyartykułował w najmniejszym stopniu aby robił pewne rzeczy 
troszeczkę inaczej, bo może przyniosłoby to inny efekt. A skąd Przewodniczący ma wiedzieć, 
siedząc z tej strony, to jest całkiem inna pozycja niż radni . którzy coś tam szukają i po cichu 
sobie szepcą. Uważa, że Przewodniczący Rady jest wrażliwy i jest czuły na to, co mu się 
powie i podejrzewa, że gdyby przemyślał te argumenty, to jest na tyle honorowym 
człowiekiem, jeżeli ktoś by mu przedstawił konkretny zarzut, to sam  podziękowałby za 
pełnienie tej funkcji. Stwierdziłby, ze jeżeli radnym nie podoba się jego działanie , to 
rezygnuje z nadanej mu funkcji. Podejrzewa, że tak by postąpił ale jak zrobi, to nie wie, ale 
złożenie podpisu. Jako Komisja Budżetowo - Gospodarcza, bo ktoś może powiedzieć, że mają 
inne zadanie, ale inne sprawy jak wotum nieufności, bo to jest nic innego jak wotum 
nieufności dla Przewodniczącego Rady, to nie powinno być zasygnalizowane przez 
jakąkolwiek inną komisję, która może na ten temat rozmawiała. Radny Jerzy Piędzioch 
stwierdził, że czuje się jakby byli oderwani i żyli w nieświadomości co się tutaj dzieje. Cicho, 
spokojnie a tu naraz i sytuacja jest teraz żenująca. Zaapelował do radnych, ze jeżeli dojdzie do 
glosowania, jeśli radni chcą głosowania to niech rozważą to w swoim sumieniu ale najpierw  
trzeba powiedzieć Przewodniczącemu o co mają pretensję. Zwrócił się do radnego Tadeusza  
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Basztabina twierdząc, że wydaje mu się , że może radny Basztabin więcej wie, a sformułował 
takie lapidarne stwierdzenie: utrata zaufania. Zapytał co to znaczy utrata zaufania, w stosunku 
do decyzji Przewodniczącego. Zapytał, że jeżeli radni mieli jakiekolwiek postulaty czy 
projekty uchwał to czy Przewodniczący zablokował to wyraźnie, miał inne zdanie, ale to 
zdanie może było też inne bo miał też ucho z drugiej strony nastawione, to jest coś co łączy 
władzę uchwałodawcza i wykonawcza. Podkreślił, że może mieć tylko pretensje o to , że nie 
było więcej informacji o co Panu Wójtowi chodzi. Przypomniał, że Pan Wójt jest w szpitalu a 
tu dokładają mu jeszcze piękne informacje.  Prosił radnych o zastanowienie się nad tym, 
stwierdził, ze czas na odwołanie Przewodniczącego jest naprawdę zawsze dobry ale ten akurat 
czas jest wyjątkowo niedobry. Miesiąc grudzień, to miesiąc pięknych spotkań przy stołach 
wigilijnych, radni też będą mieli Sesję, będą składać sobie życzenia i podejdą do 
Przewodniczącego odwracając wzrok będą składać mu życzenia wszystkiego dobrego na 
nowy rok. Zaapelował, że jeżeli radni chcą odwołać Przewodniczącego to niech to zrobią w 
styczniu jeżeli oczywiście będą mieli argumenty. Zgłosił wniosek o odrzucenie głosowania w 
tej sprawie. Prosił radnych o pochylenie się troszeczkę nad problemem i zajrzenie głębiej do 
swojego sumienia, nie tylko powierzchniowo.  
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że radny Jerzy Piędzioch mówi, że jest to żenujące, "ale 
żenujące to było jak myśmy poza oczami tych co mieli wejść do Rady już wybrali skład i to 
jest żenujące, naprawdę, aż mi teraz wstyd jest za to, że Pan Tak mówi a myśmy wybierali, że 
oni nawet nie wiedzieli kto będzie na jakim stanowisku i Pan był za tym a teraz jest co".       
Radny Jerzy Piędzioch odpowiedział, że jest dalej za tym aby Przewodniczący pozostał na 
tym stanowisku. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy to znaczy, że jak nowy Przewodniczący będzie to 
będzie źle rządził, czy tak.  
Radny Jerzy Piędzioch odpowiedział, że nic takiego nie powiedział, podpisze się pod decyzją 
i będzie dalej jako radny wykonywał swoje obowiązki i słuchał Przewodniczącego, bo 
przecież składał przysięgę i mówił " tak mi dopomóż Bóg". Prosił aby tutaj nie ciągnąć go za 
język, że to była układanka. Stwierdził też, że jest to rzecz normalna i wydaje mu się, że tutaj 
akurat nie jest to sedno sprawy o które został złożony wniosek.  
Radny Frederic Coppin stwierdził, że odpowiadając na słowo "żenujące" to jest to, jak Pan 
Przewodniczący Rady Gminy i Pan Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej 
zachowali się, kiedy chciał przedstawić prezentację dot. ścieżki pieszo-rowerowej do Tułowic 
Małych. 
Radny Janusz Frydlewicz stwierdził, że Wersalu tu juz nie będzie , zaznaczył, że jest to cytat, 
dlatego, ze zachowanie nas wszystkich, całej Rady związane z jakaś nie powie tragedia, bo to 
nie była tragedia, nieporozumieniem w instytucji nie „strikto” gminnej spowodowało to 
napięcie między poszczególnymi poglądami radnych. Zaznaczył, ze nie włączał się do tego 
bo uważał, ze to będzie sposób na skrócenie biegu dyskusji, wsparcia i przeciwności wobec 
społeczeństwa, które chciało to czy tamto. Zaznaczył, ze społeczeństwo zaufało radnym i 
mają oni pracować ale nie tymi metodami sporów, które się w końcu do nich przeniosły i 
maja kryzys " gdzie - w głowach". Nie chodzi o pieniądze na rok przyszły z tych diet tylko o 
sposób myślenia i tworzenia różnych grup. Poinformował, że jest temu  przeciwny, bo jeżeli 
Rada jest kolegialna i nie ma żadnych dyskusji wśród radnych na temat bardziej przyzwoity w 
miejscu innym niż Sesja, to znaczy, że się nie rozumieją, że nie chcą ze sobą rozmawiać.  To 
jest przyczyna tego, że wychodzi taki wniosek o uchwałę. To jest przyczyna niezrozumienia 
faktów przez istniejące społeczeństwo, każdego w jakimś momencie ponoszą emocje i to są 
owoce, nie będzie Wersalu.   
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, ze powiedział to już na Sesji w Ligocie Tułowickiej , 
że ta Rada tamtego dnia stała się ławą przysięgłych. On jako radny Andrzej Wesołowski  
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oczekiwał czegoś innego, że w pewnym momencie to co zrobił Dyrektor, zareagował na 
wypowiedź Pana Józefa, ale oczekiwał tego, że raz widział na stole Pana Przewodniczącego 
dzwonek i był przekonany , że Pan Przewodniczący tego dzwonka użyje  "Panie radny taki, 
czy Panie radny taki, rodzice, zabieram Wam głos" bo to była 'Targowica' i wszystko. 
Natomiast takie zdanie jak kolega tutaj mówił, mocna Rada, współpraca z Gmina w chwili 
kiedy nasza cala Gmina potrzebuje pomocy, bo Wersalu to juz nie będzie.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że to co powie, to Pan Przewodniczący nie powinien sie 
obrazić ale jest  odmiennego zdania. 
Zaznaczył, że radni wnioskodawcy przedmiotowych projektów uchwał wyrażają swoje 
niezadowolenie z pracy i zajmowanego stanowiska Przewodniczącego Rady w Gminie 
Tułowice przejawiające się w braku oczekiwań Rady, My oczekujemy czegoś innego, 
lepszego jak to od Przewodniczącego. Przykładem jest miedzy innymi dotychczasowe 
popieranie skandalicznej sytuacji panującej od roku w Gminnym Zespole Szkół w 
Tułowicach, czemu Pan Przewodniczący dał wyraz w głosowaniu przedłożonego wniosku na 
zażegnanie trwającego i nasilającego się konfliktu we wspomnianej placówce oświatowej, 
głosując na IX Sesji Rady Gminy Tułowice jako jedyny z radnych jako przeciwny 
rozwiązaniu tego problemu. To jest skandal, tak być nie może.( Przewodniczący Rady Gminy 
zapytał Pana Wesołowskiego, czy w tym momencie powinien odezwać się dzwoneczek, 
potem stwierdził, że niech Pan Sukiennik mówi dalej) Wykazana postawa jest nie do 
przyjęcia, gdyż konflikt o którym mowa to ma wyraz sprawy publicznej, Radny Michał 
Szumega ma w ocenie społeczności, no po prostu ludzie to postrzegają w sposób  negatywny. 
Ponadto Pan Przewodniczący wyrażał swój sprzeciw dotyczący potwierdzenia skarg na 
działalność Gminnego Zespołu Szkół przez Radę Gminy Tułowice wbrew oczywistym 
faktom świadczącym o jej zasadności co stanowiło przeszkodę w dążeniu do rozwiązania 
istniejącego konfliktu. Podobna postawa to głosowanie za projektem uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Obsługi Oświaty w Tułowicach nie patrząc na nieracjonalność jego 
utworzenia i kosztów z tym związanych. Kolejna sprawa to biogazownia, była jedna Sesja, 
druga Sesja, komisje. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował radnemu Sukiennikowi 
aby przejść do głosowania, bo już nawet biogazownię mu zarzuca. Radny Sukiennik 
stwierdził, że skoro jest dyskusja nad wnioskiem to prosi to uszanować. Stwierdził, że jest mu 
bardzo przykro ale czas to zmienić a sprawę choroby Pana Wójta, to z całym szacunkiem 
proszę nie mieszać do dzisiejszej wypowiedzi nad tym wnioskiem.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara przypomniała treść artykułu 19 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym, który mówi , że zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie 
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć 
swoich zastępców. Zaznaczyła, że Przewodniczący tylko kieruje radą natomiast to jak głosuje 
przewodniczący  nie ma znaczenia i tutaj w tej sytuacji nie można oceniać przewodniczącego 
jakie zajmował stanowisko, bo każdy radny ma prawo do swobodnej wypowiedzi i 
podejmowania decyzji jeżeli chodzi o głosowanie. Tych faktów nie należy mieszać, bo to nie 
jest zadanie Przewodniczącego żeby się tłumaczył dlaczego podjął taka a nie inną decyzję 
przy głosowaniu. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że co do głosowania to zgodzi się z Panią Radca Prawnym 
tylko, ze co do sytuacji jaka w tym Gminnym Zespole Szkół panowała i tak długo, i teraz jest 
11 stron tych zarzutów, no jako jedyny, no przecież to społeczność na to patrzy. W porządku 
w szkole, jedyny głosował że tego, no to ludzie się pytają co wy tam robicie jako radni i 
dlatego ten wniosek był, między innymi. Jestem szczery i mówię wprost, jak myślę, jak czuję 
jak to jest. Co do głosowania to tak, tylko, ze jak można popierać coś, co jest złe, no mamy 
teraz przykład, w prasie, wszędzie , 11 stron zarzutów i dalej to popierane, to nie wie co by to 
było, to trzeba coś zrobić, naprawdę czas coś zmienić w tej Radzie.  
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Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że przysłuchując się tutaj i 
mając na uwadze to, że przez wiele lat była Przewodniczącą Rady i zgadza się z tym, co 
powiedziała Pani Radca Prawny, Przewodniczący Rady organizuje pracę, natomiast muszą 
sobie uświadomić, że jako radni tak naprawdę nie maja żadnego przełożenia na decyzje i na 
to, co działo się w szkole. Prosiła aby się nie okłamywać, bo gdyby nie było tylu tych 
zarzutów, gdyby sytuacja nie nabrzmiała tak bardzo jak ten wrzód, który wreszcie pęknie to 
żaden Kurator Oświaty nie wydałby pozytywnej opinii. Gdyby to były trzy strony zarzutów to 
prosiła aby jej uwierzyć, ze jesteśmy jedna z nielicznych gmin, które, mówi o organie 
prowadzącym, który złożył wniosek do Kuratora i ten wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Poinformowała, ze wcześniej konsultowała się z różnymi urzędnikami i osobami 
obytymi w świecie nauczycielskim, bo to specyficzny świat i wszyscy odradzali, mówili, żeby 
się nie szarpać bo nie dostanie pozytywnej opinii. Kurator jest zbyt ostrożny. Zatem w 
kontekście tego co się stało, tej pozytywnej opinii, 11 stron a może więcej, gdyby dwa dni 
później wniosek był składany to byłoby ze dwie strony więcej. Tak naprawdę radni mogli 
mówić o swoim zatroskaniu sytuacją ale nie mogli w żaden sposób zmusić kogokolwiek do 
podjęcia decyzji. Do Kuratora jeździli rodzice, jeździli nauczyciele, jeździła tez Pani Dyrektor 
i Kurator odpowiadał krótko, tylko i wyłącznie organ prowadzący może z tym coś zrobić.  
Musi też mieć mocne podstawy, myśmy te podstawy w pewnym momencie już mieli. Prosiła 
aby ta sprawę już zostawić.  
Radny Roman Kopij  zauważył, ze sprawy szkoły na Sesji mieli już nie poruszać. Zastępca 
Wójta odpowiedziała, że została wywołana, bo tutaj padły argumenty za odwołaniem 
Przewodniczącego, że tak a nie inaczej głosował, że nic nie zrobił w tej sprawie.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że radni uzgodnili że na temat szkoły na Sesji nie będą 
zabierać głosu i to nie jest argument, by odwoływać Przewodniczącego Rady, bo nie jest tego 
wnioskodawcą. Nie wie co miał na myśli radny Jerzy Piędzioch  w swojej wypowiedzi, bo jej 
nie zrozumiał, chyba ten wniosek nie wymagał uzasadnienia tak naprawdę, bo jest to wniosek 
i jest grupa radnych, która się podpisała i złożyła. Zaproponował aby nie prowadzić jałowej 
dyskusji bo do niczego ona nie prowadzi, tylko się poobrażają nawzajem a mieli się 
nawzajem szanować, to się niech szanują. Skoro stracił zaufanie wobec opinii tych osób, 
które  się  podpisały  pod  tym wnioskiem,   to chyba  coś jest  na  rzeczy, chyba sobie nie 
 „ ubździły ” jakiejś zemsty, bo to akurat  nie są z obozu z Milenium tak, że jak było przed 
wyborami, to wszyscy wiemy i dzisiaj nie róbmy takiej miny, że ojej wszyscy wiemy jak to 
jest w tej brudnej polityce. Z góry było ukartowane kto ma kim być. Proponuje, że jak jest 
złożony wniosek to przeprowadzić głosowanie, bo tu nie ma o czym dyskutować. Będą się 
tylko kłócić a nie wiadomo o co.    
Radny Janusz Frydlewicz  przypomniał, że w swojej wypowiedzi powiedział, że Wersalu już 
nie będzie, prosił aby się nie obrazić, bo to było powiedzenie z znanych im źródeł. Stwierdził, 
że spory o szkołę trwały także miedzy innymi przez przemilczenie miedzy nimi, prosił aby 
nie byli tacy, że nie wiedzą, nie widzą i nie słyszą. Tu na tym etapie doszło do podziału 
radnych, jedni chcieli żeby coś z tym zrobić a inni nie. Nie rozumiejąc prawnych uzasadnień 
postępowania  a właściwie bezprawnych uzasadnień postępowań niektórych radnych doszło 
do sporów, to są  zarzuty. Po za tym zarzuty kolegi radnego o kłamstwie, to go ruszyło 
dlatego wstał z tym Wersalem. Poinformował, że żadnych układów nie było, przynajmniej nie 
z nim i prosił aby takich rzeczy nie opowiadać  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega zaproponował aby przystąpić do 
głosowania. Radca prawny Pani Maria Przywara przypomniała, że w sprawie odwołania  
Przewodniczącego Rady głosowanie jest tajne.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega zaproponował aby podać osoby do składu 
Komisji Skrutacyjnej.  
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Radny Józef Sukiennik podał kandydaturę radnej Alicji Lewandowskiej – Adam, która 
wyraziła zgodę na pracę w Komisji.  
Radny Andrzej Wesołowski podał kandydaturę radnej Anny Janickiej , która wyraziła zgodę 
na pracę w Komisji.  
Radna Zofia Pietrusewicz podała kandydaturę radnej Haliny Klimaszewskiej - Sadłoń, która 
wyraziła zgodę na pracę w Komisji.  
Radna Halina Klimaszewska - Sadłoń podała kandydaturę radnego Krzysztofa Mroza, który 
wyraził zgodę na pracę w Komisji.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał kandydatury do Komisji Skrutacyjnej : radnej 
Alicji Lewandowskiej – Adam, radnej Anny Janickiej, Haliny Klimaszewskiej – Sadłoń, 
radnego Krzysztofa  Mroza i zapytał kto jest za tym aby te osoby weszły w skład komisji 
skrutacyjnej.  
Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie ( 15 głosów za). 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej została radna Alicja Lewandowska – Adam.  
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu tajnego głosowanie w sprawie odwołania z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy sporządziła w tej sprawie protokół , który stanowi załącznik 
do uchwały. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała sporządzony protokół 
informując, że w głosowaniu tajnym oddano 14 głosów, za odwołaniem Przewodniczącego 
Rady Gminy głosowało 9 radnych, przeciw odwołaniu głosowało 5 radnych. Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Szumega nie brał udziału w głosowaniu. 
Pan Michał Szumega podziękował i przeprosił , jeżeli robił cos nie tak. Następnie przekazał 
prowadzenie obrad Zastępcy Przewodniczącego radnej Halinie Klimaszewskiej – Sadłoń. 
Zastępcy Przewodniczącego  Rady Halina Klimaszewska– Sadłoń stwierdziła, że w wyniku 
tajnego głosowania radny Michał Szumega został odwołany z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy.  
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Gminy 
Tułowice, 
Zastępcy Przewodniczącego  Rady Halina Klimaszewska– Sadłoń  poprosiła o zgłaszanie 
kandydatów na nowego Przewodniczącego.  
Radny Józef Sukiennik zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Imbiorskiego. Zaznaczy, ze Pan 
Imbiorski  pracował już tutaj w Komisji Rewizyjnej  chyba cztery lata temu jak dobrze 
pamięta. Posiada wyższe wykształcenie, ma dobre spojrzenie na sprawy jako świeża krew i 
tak dalej.  
Radca Prawny przypomniała, że ponieważ był wniosek o zmianę porządku obrad a uchwały 
nie przygotowano, to z tej czynności powstanie uchwala  w sprawie odwołania i głosowanie 
tajne i protokół Komisji Skrutacyjnej będzie załącznikiem do uchwały. Taki dokument będzie 
stworzony z tym, że my nie poddajemy tego pod głosowanie, bo głosowanie się odbyło, aby 
była jasność w tym zakresie.  
Radny Michał Szumega zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Piędziocha, stwierdził, że też 
ma bardzo duże doświadczenie, też ma wyższe wykształcenie , uważa, że jest to bardzo dobra 
kandydatura.   
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń Zastępca Przewodniczącego  Rady Halina Klimaszewska– 
Sadłoń  zarządziła głosowanie za zamknięciem listy kandydatów. Za zamknięciem listy 
głosowało 14 radnych a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zastępca Przewodniczącego  Rady 
zamknęła listę i poprosiła Komisje Skrutacyjną o rozpoczęcie praz związanych z 
przeprowadzeniem tajnego głosowania  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu tajnego głosowanie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy sporządziła w tej sprawie protokół , który stanowi załącznik  
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do protokołu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała sporządzony protokół 
informując, że w głosowaniu tajnym  udział wzięło 13 radnych , za kandydaturą Jerzego 
Imbiorskiego na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 6 radnych, za kandydaturą 
Jerzego Piędziocha  na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 6 radnych, jeden radny 
wstrzymał się od głosu. Zgłoszeni kandydaci: radny Jerzy Piędzioch i radny Jerzy Imbiorski 
nie brali udziału w głosowaniu.    
W związku z powyższym oraz z tym, że żaden kandydat nie otrzymał bezwzględnej 
większości głosów  Przewodniczącego Rady Gminy nie wybrano. 
LS 100119  -, 18,48 
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że w głosowaniu nie ma rozstrzygnięcia, 
bo żaden z kandydatów nie otrzymał ośmiu głosów a przepis wyraźnie mówi, że aby wybrać 
przewodniczącego  to musi być bezwzględna większość głosów.   
Następnie odczytała wyrok Sądu Administracyjnego z którego z uzasadnienia wynika, że 
radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji  jeżeli to dotyczy jego 
interesu. 
Poinformowała też, że  aby powtórzyć głosowanie to trzeba zmienić porządek obrad o punkt 
dotyczący ponownego głosowania. 
Radny Roman Kopij zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o punkt dotyczący ponownego 
głosowania w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
Za zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych jeden radny wstrzymał się od głosu.  
Ad. 16. Ponowny wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
Radny Józef Sukiennik zgłosił , że podtrzymuje kandydaturę radnego Jerzego Imbiorskiego.  
Radny Michał Szumega poinformował, że także podtrzymuje  kandydaturę radnego Jerzego 
Piędziocha 
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń Zastępca Przewodniczącego  Rady Halina Klimaszewska– 
Sadłoń  zarządziła głosowanie za zamknięciem listy kandydatów. Za zamknięciem listy 
głosowało 15 radnych. Zastępca Przewodniczącego  Rady zamknęła listę i poprosiła Komisje 
Skrutacyjną o rozpoczęcie praz związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania  w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu tajnego głosowanie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy sporządziła w tej sprawie protokół , który stanowi załącznik 
do protokołu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Alicja Lewandowska- Adam 
odczytała sporządzony protokół informując, że w głosowaniu tajnym  udział wzięło 13 
radnych , za kandydaturą Jerzego Imbiorskiego na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 
6 radnych, za kandydaturą Jerzego Piędziocha  na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 
6 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Zgłoszeni kandydaci: radny Jerzy Piędzioch i 
radny Jerzy Imbiorski nie brali udziału w głosowaniu.    
W związku z powyższym oraz z tym, że żaden kandydat nie otrzymał bezwzględnej 
większości głosów  Przewodniczącego Rady Gminy nie wybrano. 
Ad. 17. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk odczytała informacje Wójta  o złożonych 
oświadczeniach majątkowych, informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 18. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska - Sadłoń odczytała 
informację Wojewody Opolskiego o złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy oświadczeniach majątkowych,  odczytała też informację Naczelnika  Drugiego Urzędu 
Skarbowego o nieprawidłowościach w złożonych  przez radnych i pracowników Urzędu 
Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy  oświadczeniach majątkowych.  
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Ad. 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska - Sadłoń odczytała 
informację Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych  oświadczeniach majątkowych, 
informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Ad.20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że radni otrzymali 
sprawozdania na piśmie, jeśli ktoś ma pytania to prosi aby pytać.  
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska - Sadłoń wróciła do 
sprawozdania z ostatniej Sesji i w dniu kiedy odbyła się Sesja był o zapisane spotkanie 
Zastępcy Wójta z Panem S. Langnerem w sprawie zakupu szkoły w Szydłowie. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że młodszy Pan Langner 
był zainteresowany szkołą w Szydłowie, przekazała mu informacje dotyczące powierzchni, 
stanu budynku. Powiedział, że weźmie swojego budowlańca i się zastanowi, jeżeli będzie 
zainteresowany to wróci ale nie wrócił.  
Radny Józef Sukiennik prosił o przybliżenie sprawy spotkania 22 listopada w Gimnazjum w 
Korfantowie dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że kiedyś w gazecie 
zobaczyła wiadomość, że Gimnazjum w Korfantowie pozyskało fundusze na renowacje 
wnętrza oraz doposażenie sal lekcyjnych. W naszej szkole także są takie potrzeby i uważała, 
ze dobrze byłoby się tym zainteresować. Zaznaczyła, ze przekazała wcześniej takie 
informacje Pani Dyrektor ale z jej strony nie było żadnego oddźwięku w tej sprawie. 
Pomyślała, ze teraz jest dobry czas się tym zainteresować.  
Ad.21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę niedokończonych łazienek w budynkach w 
Tułowicach Małych. Zaznaczył, że prace nie zostały dokończone, pozostały niezamurowane 
otwory. Zapytał Dyrektora ZGKiM jak to jest, czy ludzie sami maja to dokończyć, czy to 
zrobi ZGKiM,  bo zbliża się okres zimowy i przez otwory wchodzi zimno. 
Radny Józef Sukiennik poruszył też sprawę zamkniętego śmietnika przy  ul. Ceramicznej, 
widział, że są tam składowane meble, nadal jest zamknięty, ludzie się dopytują dlaczego to 
tak długo trwa, jest to siedlisko szczurów, osobiście  widział. Ludzie domagają się żeby ten 
śmietnik był otwarty, że to jest jakaś samowola.  
Dyrektor ZGKiM w Tułowicach Pan Tadeusz Cwynar wyjaśnił, że przedmiotowy śmietnik 
jest dla ZGKiM magazynem na takie właśnie duże gabaryty. Ludzie różne maja potrzeby, 
kupują nowe meble to muszą coś zrobić ze starymi więc je wystawiają pod śmietnikiem a 
gabaryty są zbierane tylko co jakiś czas. Dlatego teraz takie meble i inne gabaryty są 
składowane i czekają na wywiezienie.  Dyrektor ZGKiM stwierdził, że być może , że są tam 
szczury ale teraz szczury są wszędzie mimo tego że są przeprowadzane deratyzacje.  
Odnośnie łazienek, Dyrektor poinformował, że na szybko zrobione zostały jeszcze dwie 
łazienki, od środka zostały uszczelnione pianka a na zewnątrz są otwory o długości 5 czy 6 
cm. Nie chce tego robić pianką gdyż na wiosnę czy w lecie to zatynkują. Tak to robią  bo się 
śpieszą. Stwierdził, że nic tam nie powinno się dziać, zimno nie będzie.                                            
Radny Krzysztof  Mróz zapytał czy znany już jest termin  następnego spotkania, bo jest to 
chyba 29 grudnia. Wnioskowałby za przyśpieszeniem tego terminu w związku z tym, że będą 
dyskutować również nad podatkiem gruntowym i nad budżetem i co będzie gdyby cos nie 
wyszło. Uważa, że byłoby zasadne przyśpieszenie tego terminu.   
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że Sesja budżetowa jest 
Sesją, która bardzo często odbywała się między świętami  i to była  przy okazji także Sesja 
czyszcząca, gdzie robiło się różne  przesunięcia w budżecie przed końcem roku. Myśli, ze 
będzie to Sesja poświecona budżetowi , sądzi więc, że Komisja mogłaby być jedna wspólna  
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wcześniej. Zaznaczyła, że środki na wypłaty diet są ograniczone.   
Radny Janusz Frydlewicz zapytał dlaczego nie ma żadnych publikacji na temat dobrej wody 
w Tułowicach, bo woda jest naprawdę dobra. Zapytał też jak często są robione badania wody.  
Dyrektor ZGKiM w Tułowicach Pan Tadeusz Cwynar wyjaśnił, że woda zgodnie z 
wymogami jest badana 8 razy w roku. 4 badania wykonuje ZGKiM a 4 badania Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny. 
Badania prowadzone są przez odpowiednie akredytowane firmy. Zaznaczył, że woda ma tyle 
tylko badań dlatego, że jest jedną z najlepszych w województwie jeżeli chodzi o jej smak jak 
również zanieczyszczenia. Jeżeli chodzi o zawartość żelaza i manganu, które są istotne, to 
stężenie żelaza jest dziesięciokrotnie niższe niż dopuszczalne a stężenie manganu jest 
pięciokrotnie niższe od dopuszczalnego.  
Zaznaczył, że filtry są codziennie na bieżąco płukane, wykłada to jednak dodatkowych 
nakładów. Technologia uzdatniania wody jest opracowana przez Uniwersytet Przyrody. 
Zaznaczył, że istotne jest to, że nawet w złożach w studni nie ma bakterii coli. Zaznaczył też, 
że dzięki temu, ze woda jest tak dobra ZGKiM ma dużo niższe opłaty do Ochrony 
Środowiska.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał "czy jest coś juz dokładnie wiadomo na temat tej ustawy 
śmieciowej, jak ona wchodzi, czy będzie brane pod uwagę jak tam będzie można z cmentarzy 
wywozić, czy za dodatkową opłatą, bo teraz było, mieszkańcy bardzo byli zbulwersowani, no 
kosz Pan Kopij  podstawił to bardzo dobrze ale już po Wszystkich Świętych nie można było 
wejść na cmentarz i ludzie się dziwili, no jak to, Gmina i radni nie mogą sobie z tym poradzić, 
żeby wywozić to jakoś z tego cmentarza. A Pan Kopij też za darmo wywozi i ludzie też 
zadowoleni, że komunalka też na czas, zadzwoni się, przyjadą  ale nie dadzą rady tak, żeby na 
czas zdążyć, bo ludzie zasypali całość " 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że 2 grudnia  jest 
konferencja z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ale tak naprawdę to 
dopóki Sejmik nie podejmie uchwały dotyczącej organizacji na terenie województwa 
opolskiego, jak zorganizować to wszystko, to my nie mamy nic do tego. Od lat są 
prowadzone rozmowy  w Nysie, bo Nysa buduje takie centrum śmieciowe. Poinformowała, że 
przeprowadziła rozmowę z Zastępcą Burmistrza w Nysie , bo jeszcze tylko Gmina Tułowice i 
Gmina Skorogoszcz nie złożyły deklaracji, że będą z tego centrum kiedyś korzystać. 
Zaznaczyła, że sama deklaracja niczego nie narzuca. Zastępca Burmistrza powiedział, że 
dopiero jak Sejmik Województwa Opolskiego podejmie uchwały, to wtedy będzie wiadomo 
co robić i jak będzie to zorganizowane na terenie województwa opolskiego. Do tego czasu 
właściwie nic nie możemy sami robić.  
Radny Jerzy Imbiorski  stwierdził, że mamy prognozę wieloletnią finansową. Z tego co 
wynika, czy będzie taka merytoryczna rzeczowa dyskusja na temat budżetu, bo mamy projekt 
tego budżetu. Z tego wynika, że wspólna Komisja i za wiele na ten temat nie podyskutujemy, 
bo  bo na takiej zasadzie, co zabrać,  komu dać. Do czego zmierzam, akurat też wcześniej 
mówiłem żeby jakieś takie   propozycje inwestycyjne zrobić  na perspektywę paru lat , gdzie 
jakie są pilniejsze potrzeby. Ponieważ w Goszczowicach brakuje te jakieś dwieście czy 
trzysta metrów chodnika, robi się coraz niebezpieczniej, a będzie jeszcze gorzej tutaj przez 
Tułowice, Goszczowice i tak dalej. Autostrada będzie całkowicie płatna i ten transport  na 
pewno będzie wzmożony. Jeżeli są jakieś  pieniądze drobne na projekt to żeby zrobić i za 
jakieś tam dwa lata zrobić jak będą Dożynki. 
Następnie  poinformował, ze chciałby się tutaj ze wszystkimi podzielić, jest w Internecie kolej  
w dawnym powiecie niemodlińskim. Odczytał zapis . " Następną stacją za Szydłowem jadąc 
w kierunku Nysy były Tułowice, tutaj też postawiono dworzec polowy z mieszkaniem dla 
zawiadowcy stacji , poczekalnią dla   podróżnych, która  okresowo pełniła również  rolę  
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restauracji. Na terenie zajmowanym przez stację wybudowano duży skład drewna , bocznicę 
zajmującą magazyn składów kolejowych. Obok stacji stanął duży nowoczesny zakład 
ceramiczny produkujący porcelanę. Naprzeciwko dworca kolejowego wzniesiono obszerną  
gospodę oferującą posiłki, rozrywkę i noclegi. Zatrzymywali się w niej przeważnie turyści 
odwiedzający tutejsze kompleksy leśne i stawowe. Ponieważ Tułowice znane były w okolicy 
jako atrakcyjna miejscowość turystyczna z swobodnym dojazdem i bazą noclegową. Kilka 
kilometrów za Tułowicami wybudowano małą stacyjkę  a właściwie przystanek kolejowy 
Goszczowice z mieszkaniem dla dróżnika   a kawałek dalej podobny przystanek Sowin." 
Poinformował, że są tu zdjęcia z 1920 i 1940 roku, powiedział, że idziemy z postępem ale 
chciałby  się wrócić do tych czasów, bo była taka możliwość dla tych mieszkańców i nie było 
jakichś tam problemów czyje to są tereny i myśli, ze do tematu należałoby wrócić, nie na 
zasadzie rewolucji ale na zasadzie ewolucji, żeby pomału stworzyć ludziom pewien dostęp do 
pracy, do szkoły ponieważ musza chodzić. Pozwolił sobie też z  internetu " Tułowice 
pasażerów do Opola będą wozić prywatnymi przewoźnikami", tu również Pan Wójt Plewa  
też się wypowiada, że nie możemy czekać aż kolej zdecyduje sie powiększyc tabur. Wójt 
dodaje, że autobusy także rozwiązałyby problem mieszkańców Goszczowic, którzy mają 
niewiele połączeń PKS. 
Zaznaczył, że ma te dwie sprawy i żeby znalazły się pieniądze na projekt. Myśli, że jest to 
temat do załatwienia. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Społecznej o 
spotkanie i dyskusję na temat budżetu, bo jeżeli mają go tak klepnąć, żeby tylko klepnąć, to 
mogą to dzisiaj zrobić.   
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że u nich na zebraniu Pan Wójt obiecał pieniądze na 
projekt chodników i krawężników, bo wiadomo ich wioska jest najwięcej obciążona 
transportem. Jest cztery zakłady, teraz powstaje piąty zakład a nie idzie przejść. Mają w 
protokole z zebrania wiejskiego, Wójt da pieniążki najpierw na projekt a potem trzeba gdzieś 
szukać pieniędzy żeby zrobić. Bo tam nie ma dużo chodników ale, bo jedyna ich wioska jest 
w całej gminie, która na drodze powiatowej nie ma żadnego chodnika a jest najwięcej 
obciążona transportem ciężarowym.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że myśli, że to będzie tak 
samo trudna sprawa jak chodnik w Skarbiszowicach, to jest tez droga powiatowa i znowu 
musi chcieć druga strona,  my do tego dołożymy, będziemy partycypować w części jakiegoś  
kosztu ale przede wszystkim musi to zacząć powiat.  
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że Pan Wójt obiecał, że wystąpi do powiatu właśnie 
o umieszczenie tej drogi, bo ona jest najwięcej obciążona.  
Radna powiatowa Pani Helena Wojtasik poinformowała, że tak jak na Radzie Gminy radni 
powiatowi także mają możliwość wnoszenia wniosków do budżetu. Poinformowała, że takie 
pisma złożyła, złożyła taka propozycję do Rady Powiatu i złożyła też drugą propozycję na 
wyłożenie  drogi na odcinku Szydłów - Jaczowice  ale już teraz widzi, że  w tym projekcie, 
który został przekazany dla radnych  tych zadań nie ma.  Poinformowała, ze będzie 
próbowała to przeforsować ale nie wie czy jej się to uda.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon  poinformowała, że 
otrzymała certyfikat z podziękowaniem za udział w akcji " Postaw na rodzinę"  i odczytała to 
podziękowanie. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała na pytanie zadane na posiedzeniu Komisji Społecznej a 
dotyczące w jakiej części wracają podatki jeżeli chodzi o PIT.  Poinformowała, że jest to 
37,26% ogólnej puli, jest to opisane w załączniku nr 6 do budżetu.  
Radny Andrzej Wesołowski zapytał Dyrektora ZGKiM jak wyglądają przygotowania do 
zimy, czy jesteśmy przygotowani do zimy.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że nie mają sprzętu, to znaczy  mają pług i mają ciągnik  
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obecnie stojący na kołkach, remontują w nim cały przód, ciągnik ma juz 18 lat i nie ma w nim 
części, która by była sprawna.. Maja tez trochę piasku, ale jak nie ma ciągnika, to czym ten 
piasek rozwozić. Sól jest do kupienia, jedna dostawa kosztuje 4 tysiące złotych, 
poinformował, że sól luzem do posypywania dróg  jest droższa niż ta spożywcza  
sprzedawana na kilogramy. Stwierdził jednak, że będą jakoś walczyć, i wyraził nadzieję , że 
w tym roku zima tak szybko nie przyjdzie. Następnie poruszył sprawę wywożenia śmieci, 
stwierdził, że zakład będzie śmieci wywoził do końca przyszłego roku a potem to nie 
wiadomo, jakie  zostaną wydane przepisy w tej sprawie. Poinformował też, że trzeba 
zabezpieczyć budynek po byłej szkole w Szydłowie przed zniszczeniem, jest to majątek 
gminy i nie można  dopuścić do tego, żeby się zniszczył. Poddał pod rozwagę radnym sprawę  
wyremontowania tego budynku i przeznaczenie go na mieszkania typu hotelowe lub socjalne, 
zaznaczył, ze w Gminie brak jest takich mieszkań, ZGKiM nie ma gdzie eksmitować ludzi.   
Zaproponował aby radni pooglądali ten budynek.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy w związku z tym, ze w ZGKiM brak jest sprzętu to aby 
ciągnik odśnieżał w Tułowicach a zanim się kupi nowy ciągnik to zapytał czy nie lepiej i 
szybciej by było aby na zlecenie w wioskach odśnieżał ktoś inny, może mieszkaniec danej 
wioski. 
Radna Halina Klimaszewska-Sadłoń  poinformowała, że do niej zgłosił się mieszkaniec 
Szydłowa, który wrócił z Niemiec, jest on zainteresowany wykonywaniem jakichś prac 
porządkowych, czyszczenie rowów, poboczy itd. Jest on zainteresowany i mógłby 
wykonywać takie prace nie tylko na terenie Szydłowa.  
Dyrektor ZGKiM stwierdził, ze temat sprzątania był juz omawiany, musiał on zwolnić 
pracowników, bo brak jest środków na utrzymanie czystości. Jeżeli będą pieniądze na 
sprzątanie, to zatrudni ludzi i będzie to wykonywane.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że można o tym rozmawiać ale to nic nie da, bo w zasadzie 
wszystko zależy od Rady ile środków przeznaczy na utrzymanie czystości. Jest przedstawiony 
projekt, trzeba  oddzielić koszty stałe a reszta jest do podziału. Jeżeli radni nie zgadzają się z 
przedstawionymi w projekcie propozycjami to trzeba teraz powiedzieć aby zmienić te kwoty, 
bo tam zmieści się coś innego. Radni rozmawiali też o dietach, że chcą sobie sprawę jakoś 
załatwić aby nie podnosić diet wiec trudno aby na jednym spotkaniu w grudniu załatwić temat 
budżetu, bo to jest nielogiczne. Dzisiaj patrząc ile jest pytań i każdy ma jakieś tam swoje 
projekty, nie zauważył problemu, który już od kilku Sesji podnosi Pan Dyrektor  odnośnie 
remontu silosów na wodę, temat gdzieś zniknął, oczywiście są ważne tematy i też są 
ważniejsze tematy, radni muszą wybrać, co będzie ważniejsze. Tak naprawdę to radni 
decydują na co przeznaczą środki. Stwierdził, ze utrzymanie gotowości technicznej też 
kosztuje ale trzeba to robić, bo kiedyś spadnie śnieg i piaskarka będzie musiała wyjechać. 
Dziwi się Panu Dyrektorowi, że tak lekko powiedział, że wyjedzie, to chyba ma gdzieś 
pieniądze , bo w budżecie ich nie ma.  Myśli, ze teraz kiedy była propozycja aby tych diet nie 
podnosić, to uważa, że radni powinni się spotkać aby coś uradzić. Proponuje aby spotkać się 
przynajmniej dwa razy, bo musza się spotkać na początku grudnia i znaleźć miejsce dla tych 
swoich życzeń lub nie. Zaznaczył, ze albo przyjmą to co jest przygotowane a jeśli się z tym 
nie zgadzają to muszą Pani Skarbnik podać propozycje gdzie i co zmienić.  
Na grudniowej Sesji pod koniec miesiąca  powinni tylko przyjąć poprawiony już budżet.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że do końca roku na 
sprzątanie i odśnieżanie pozostało około 14 tysięcy złotych i jeśli  do końca roku nie spadną 
jakieś obfite  śniegi, to myśli, że nie będą musieli robić zmian w starym budżecie.  
Radna Halina Klimaszewska-Sadłoń zapytała, czy dobrze zrozumiała, że proponują aby radni 
spotkali się dwa razy, raz społecznie a potem normalnie.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że tak jak Pani Wojtasik mówiła, każdy  
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radny ma prawo  składać interpelacje, ona tez Się przysłuchuje, notuje i jeżeli coś można 
upchnąć i zaklepać, tak jak to Pan Kopij mówi, , to  się wciska do budżetu. Zaznaczyła 
jednak, że radni mają ramy i nie mogą wyjść poza te ramy, jeśli zdecydują, że nie robią 
jakiegoś dużego zadania , będą obdzielać, bo jednostki też nie zostały zapewnione, bo jeżeli 
chodzi o wydatki sztywne, co Pani Urszula zgłaszała. Myśli, że w przyszłym roku jakieś 
środki wpłyną i w pierwszej kolejności będą szukać po jej budżecie, tak samo Przedszkole, to 
minimum dostało. Mają też radni inwestycje, były porobione projekty i zadania są ujęte w 
czteroletniej prognozie finansowej. Stwierdziła, że nie mówi, ze nie można zrobić planu na 10 
lat i określić, które zadanie następne wchodzi. Są zadania i radni musza zdecydować, które 
zadania wyrzucają. Radni muszą jednak wiedzieć o tym, że  mając gotowe projekty starała się 
zabezpieczyć to, gdzie jest juz projekt, żeby już nadać temu bieg, ale nie jest powiedziane, że 
tego zadania nie można przesunąć. Trzeba to jednak zrobić w określonych ramach, bo więcej 
środków nie będzie.    
Zaznaczyła, ze nie ukrywa dochodów, i jak jest coś więcej to wprowadza to do budżetu.  
Zaznaczyła, że ze względu na to, że niektóre zakłady sa w upadłości nie wprowadzała w 
całości dochodów z podatku z tego zakładu bo dochody muszą być realne.  
Uważa, ze radni powinni się dogadać co zmieniają i uważa, że  najlepiej  będzie to zrobić jak 
radni spotkają się wspólnie na jednej Komisji.  
Poinformowała, jakie środki można będzie jeszcze pozyskać ale stwierdziła, że póki nie ma 
decyzji to nie może ich wprowadzić do budżetu.  
Następnie radni dyskutowali nad terminem i formą spotkań. Radni ustalili, że spotkają się na 
posiedzeniu Komisji 15 grudnia i potem na Sesji 29 grudnia.  
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy radna Halina Klimaszewska-Sadłoń zapoznała 
zebranych z pismem mieszkańca Kazachstanu dotyczącym prośby o przyjęcie jego rodziny do 
naszej gminy.  
Zapoznała też zebranych  z pismem  Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego 
Brata Alberta w sprawie opinii na temat wieloletniego programu współpracy Gminy Tułowice 
z organizacjami pozarządowymi. Koło pozytywnie opiniuje projekt uchwały.  
W związku z brakiem dalszych wypowiedzi Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
zamknęła obrady.  
Na tym protokół zakończono.  
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