
                                            Protokół Nr XI/11 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                          z dnia 29 grudnia 2011r. 
 C/LS 100125.  
 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1600  
do godz. 1920. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.  
Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska - Sadłoń otworzyła 
obrady i stwierdził ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych i gości zaproszonych. Następnie  przedstawiła  
porządek obrad : 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  X Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok,  
  5. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
      Gminy Tułowice, 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok. 
  7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   
      Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy Tułowice z dnia  
      6 grudnia 2006 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przez radnych i sołtysów oraz ich  
      wysokości, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.  
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty  bez zastrzeżeń.  
Ad.3. Przyjęcie protokołu z  X Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z X Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).   
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2011 rok, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że jedna ze zmian dotyczy zmniejszenia 
dotacji na drogę Kościelną w Szydłowie w związku z tym, że koszty tej inwestycji 
zmniejszyły się i Urząd Wojewódzki zmniejsza też dotację o kwotę 4.553 zł., w związku z 
tym aby  nie zmieniać wieloletniego planu inwestycyjnego  zwiększono o taka sama kwotę 
dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych.    
Druga zmiana dotyczy zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach, jest to załącznik do uchwały.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina 
Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 14głosach za i 
1 wstrzymującym się podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/75/11. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Tułowice, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że ostatnia zmiana  wieloletniej 
prognozy finansowej była wprowadzona na Sesji 27 października 2011 r.  po podjęciu przez 
radnych decyzji o zakupie zbioru porcelany . W tym czasie wydano kilka zarządzeń 
dotyczących zmiany budżetu polegających na wprowadzeniu dotacji do budżetu. Aby 
prognoza była zgodna z budżetem  trzeba zmienić w niej dane dotyczące dochodów i 
wydatków, pozostałe elementy nie ulegają zmianie. 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina  
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Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie 
(15głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/76/11. 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała uchwałę  Nr 555/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 r. Opinia jest pozytywna.   
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała 
opinie Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Społecznej i Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy o  
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 r. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że  na temat projektu radni dyskutowali na posiedzeniach 
Komisji, uważa, że jak nie ma pytań to wszystko jest jasne  i zaproponował aby przejść do 
kolejnego punktu porządku obrad.  
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy w projekcie uchwały budżetowej nie należałoby zapisać 
jakiejś kwoty na inwestycje.  
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że takie środki są zawarte w uchwale budżetowej.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara stwierdziła, że jeżeli są zaplanowane zadania 
inwestycyjne to muszą też w budżecie być ujęte na to środki, bo nie można wykonywać 
zadania jeśli nie ma  na nie środków.   
Radny Michał Szumega stwierdził, że wprawdzie  radni pozytywnie zaopiniowali 
przedstawiony projekt budżetu ale chciałby powiedzieć o kilku zadaniach których nie ma w 
budżecie a o których dużo wcześniej rozmawiali, chodzi tu między innymi o oświetlenie 
drogi do baraków, oświetleniu innych ulic w Tułowicach i Szydłowie, o oświetlenie  
przedłużenia ul. Szkolnej w Tułowicach, budowie tam drogi i chodnika. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk stwierdziła, że  budżet jaki został 
przedstawiony to są w nim zawarte  najbardziej fundamentalne i podstawowe  zadania, co 
wcale nie oznacza, że w trakcie roku, w zależności od tego jakie będą dochody, nie wejdzie 
jeszcze jakaś inwestycja.  
Radny Tadeusz Basztabin przypomniał, ze mieszkańcy Ligoty Tułowickiej od paru lat proszą 
o budowę chodnika przy drodze powiatowej. Rozumie, ze nie jest to zadanie do budżetu 
gminnego bo jest to droga powiatowa ale chciałby aby przeznaczyć w budżecie jakieś środki 
na projekt  takiego chodnika.  
Przypomniał, ze przez parę lat był tez obiecany chodnik na ulicy Opolskiej w Tułowicach,  
oświetlenie do baraków i  alejka od ul. Gruszkowej do cmentarza.    
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk odpowiedziała, że jeżeli chodzi o chodnik 
w Ligocie Tułowickiej to sprawa wygląda tak, że dopiero rozliczyli inwestycje w 
Skarbiszowicach i nie myśli , że Dyrektor Dróg Publicznych tak szybko  podejmie się 
następnej inwestycji w Gminie Tułowice. Niemniej jednak jeżeli dojdą do porozumienia  i 
będzie z tamtej strony zielone światło aby przygotować projekt, to zostanie to  wzięte pod 
uwagę. Wie , że póki co, to Drogi powiatowe w ich odczuciu zrobiły na terenie Gminy 
Tułowice dość dużo i stwierdzili, ze teraz jest kolej na inne gminy.  Stwierdziła, że takiej 
sytuacji nie może obiecać, ze na pewno to będzie ale będzie to wzięte pod uwagę.  
Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę niszczejącego  budynku po byłej szkole w Szydłowie, 
stwierdził, że nikt nie ma pomysłu jak zagospodarować ten budynek. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że kiedyś dwie osoby były 
zainteresowane zagospodarowaniem tego budynku na dom spokojnej starości, były to jednak 
osoby, które się pojawiły, wypytywały  i powtórnie się już nie pojawiły i pomysł upadł. 
Uważa, że jeśli ktoś chciałby ten obiekt wykorzystać na taka działalność, to byłoby to jak 
najbardziej słuszne.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk poinformowała, że ostatnio tym obiektem  
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interesował się Pan Langner ale po uzyskaniu szeregu informacji więcej się nie pojawił.  
Stwierdziła, ze brakuje pomysłu na zagospodarowanie tego budynku, brakuje tez pomysłu na 
zagospodarowanie otrzymanej od Agencji Rolnej działki  położonej w Tułowicach za 
stadionem. Trzeba coś Agencji  zaproponować. Jest propozycja budowy tam  „skajparku”. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zaproponowała aby ogłosić wśród mieszkańców  
konkurs  na pomysł zagospodarowania tych obiektów. 
Radny Frédéric Coppin zwrócił  się  do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tułowicach w sprawie zgłaszanych wniosków o remont  infrastruktury i 
urządzeń wodnych , stwierdził, że nie widzi w budżecie środków na te zadania , zapytał czy 
cos się w tej sprawie zmieniło 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Tadeusz 
Cwynar odpowiedział, ze nic się nie zmieniło, poprzednia Rada była na wizji lokalnej, 
zapoznała się z potrzebami ale na dyskusjach się skończyło. Następnie poinformował jakie są 
potrzeby remontowe w ZGKiM i jak sobie z tym radzi.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, ze uważa, ze przedłożony budżet należy przyjąć w 
takiej postaci jak jest a w styczniu zwołać następną Sesję i na tej Sesji dopracować ten budżet.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk stwierdziła, że w zależności od 
okoliczności Pan Dyrektor mówi z większą lub mniejszą grozą w głosie jakie kataklizmy nas 
czekają jeśli chodzi o sieć ale prosiła aby również pamiętać i nie dziwić się radnym, że nie 
uchwalają tych pieniędzy na wymianę sieci  i tak dalej, bo tych pieniędzy zawsze jest mało. 
Uważa, że Pan Dyrektor tworząc  projekt uchwały dotyczący ceny wody kalkuluje koszty 
wody tak, że ujmuje w tym pewne koszty utrzymania sieci jak też  remontów i napraw.  
Być może, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, bo nastąpi jakaś  awaria dużej klasy, 
niemniej jednak są to sprawy nam bliskie i o tym pamiętamy. Wie, że ostatnio było coś 
robione ze studnią.  
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Tadeusz 
Cwynar odpowiedział, że studnia była robiona wyłącznie ze środków ZGKiM. Gmina nie 
dołożyła do tego żadnych środków. Poinformował też, że robiąc kalkulację na wodę, gdyby to 
była firma która ma wpisywana amortyzację, to by miała pieniądze na remonty. Zaznaczył, że 
ma środki na bieżące utrzymanie sieci ale gdy są sytuacje awaryjne gdy studnie zamuliło i 
zapiaszczyło, to zapłacił za remont bo miał tak uzgodnione ze  Skarbnikiem Gminy aby 
zapłacił a gmina odda te pieniądze. Był poprzedni Skarbnik, nie oddal tych środków  a teraz 
tez był remont studni i poszło to w koszty zakładu.  
Zaproponował aby radni przeszli się po zakładzie i zapoznali ze stanem technicznym 
urządzeń.  
Radny Frédéric Coppin stwierdził, że jeżeli istnieje zagrożenie  zanieczyszczenia wody czy 
innych awarii w ZGKiM , które będą miały wpływ na funkcjonowanie większości 
mieszkańców gminy to uważa, że remonty takich urządzeń są ważniejsze niż na przykład 
remont budynku na stadionie.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani 
Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania 
jednogłośnie (15głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/77/11. 
Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że tak samo jak do projektu budżetu jest 
również opinia Rio jeżeli chodzi o projekt wieloletniej prognozy finansowej.  
Następnie odczytała uchwałę  Nr 556/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  Opinia jest pozytywna.   
Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina  
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Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie 
(15głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/78/11. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk podziękowała radnym za bardzo rozsądne 
podejście do spraw budżetu na następny rok. Wyraziła nadzieję, że w tej atmosferze będzie 
się im wspólnie dobrze pracowało nad zmianami uchwalonego dzisiaj budżetu.  
Podziękowała za jednogłośne podjecie uchwały.  
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   
      Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok. 
Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina  
Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie 
(15głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/79/11. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy Tułowice z 
dnia  6 grudnia 2006 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przez radnych i sołtysów 
oraz ich wysokości, 
Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina  
Klimaszewska- Sadłoń odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie 
(15głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/80/11. 
C LS100126.  
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.  
Tułowice, 
Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Pani  Halina Klimaszewska– Sadłoń  poprosiła o 
zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.  
Radna Zofia Pietrusewicz zgłosiła kandydaturę radnej Haliny Klimaszewskiej – Sadłoń. 
Halina Klimaszewska – Sadłoń wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  
Radny Józef Sukiennik zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Piędziocha. Jerzy Piędzioch 
wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Jerzy Imbiorski zgłosił kandydaturę radnej Anny Janickiej. Anna Janicka wyraziła 
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Pani  
Halina Klimaszewska– Sadłoń  poprosiła radnych o przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów  do składu Komisji Skrutacyjnej.  
Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych. 
Następnie Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Pani  Halina Klimaszewska– Sadłoń 
zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w zgłoszonym składzie.  
Za wyborem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od 
głosu.  
Zastępca Przewodniczącego  Rady Halina Klimaszewska– Sadłoń  poprosiła o zgłaszanie 
kandydatów na  Przewodniczącego Rady Gminy.  
Radny Krzysztof Mróz zgłosił kandydaturę radnego Romana Kopij. Zaznaczył, że jest 
przekonany, że jest to osoba, która spełnia oczekiwania wszystkich radnych. 
Radny Roman Kopij wyraził zgodę na kandydowanie  na Przewodniczącego Rady Gminy.  
Radny  Jerzy Piędzioch zgłosił kandydaturę radnej Alicji Lewandowskiej – Adam, zaznaczył, 
że jest to osoba, która prowadziła ich w ramach Komitetu Wyborczego Milenium, 
merytorycznie i również w wielu sprawach bezpośrednio  uczestnicząc. Także jako szefowa 
Komisji Społecznej dała wyraz swojego zaangażowania, odczucia społecznego jeśli chodzi o 
ogólne społeczne niezadowolenie w związku z wydarzeniami w Gminnym Zespole Szkół. 
Zaznaczył, że trzeba też dodać, że swoim bezpośrednim działaniem jak i pragmatyzmem 
może nawet naraziła się niektórym, ale uważa, że jest to właśnie punkt duży na plus a nie na 
minus. Zaznaczył, że Pani Alicja ma bardzo dużo czasu gdyż jest emerytowaną nauczycielką,  
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nie ma obowiązków zawodowych co w pracy przewodniczącego jest bardzo istotne. Będzie  
miała czas na częstsze spotkania bezpośrednio w Radzie, z Panem Wójtem,  z Panią Zastępcą, 
może więcej porozumienia będzie z radnymi. Stwierdził, że nie ukrywa, że na to tutaj 
wszyscy liczą. Radna Alicja Lewandowska – Adam  wyraziła zgodę na kandydowanie  na 
Przewodniczącą Rady Gminy. 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że uważa, że przewodniczącym powinna być  osoba  
nie  związana emocjonalnie z nikim ale też nie może być adwersarzem Wójta, żeby potem nie 
było takich przypadków jak tutaj wcześniej Pan Dyrektor Cwynar, że prosi nieomal swoich 
kolegów, znajomych, radę no i zostaje tak jak zostaje i później są pewne takie rzeczy. Myśli, 
że jedna i druga osoba zasługuje na wielki szacunek ale trzeba wybrać taką osobę, żeby było 
normalnie, żeby nie dochodziło do jakichś tam niepotrzebnych starć, ma to być osoba bardzo 
obiektywna.  
Radny Józef Sukiennik zwrócił się do radnego Romania Kopija , stwierdził, że w Spółdzielni 
po dokonaniu zmian zaczęło się układać i chciałby aby tak zostało, żeby tam się układało 
nadal dobrze. Przypomniał, że radni będą wybierali człowieka, który przez trzy lata będzie 
kierował pracami rady, taka osoba musi więc dysponować czasem, pewne sprawy musi w 
Gminie załatwiać w godzinach pracy. Zwrócił się do Pana Kopija, że nie wie jak to sobie 
wyobraża, bo pewne rzeczy musiałby robić w godzinach pracy a wie jakie jest nastawienie tej 
nowej Rady nadzorczej. Poza tym Pan Kopij został jako nadzór sam, był trzyosobowy nadzór 
a teraz jest jednoosobowy. Zapytał Pana Kopija czy praca w Radzie  jako przewodniczący nie 
będzie kolidowała z jego pracą zawodową.  
Prosił radnych o zastanowienie się, który kandydat będzie lepszy czy ten który dysponuje 
czasem czy ten, który ma czas ograniczony w związku z pracą zawodową.  
Radny  Michał Szumega stwierdził, że skoro Pan Roman Kopij wyraził zgodę na 
kandydowanie to znaczy , że przemyślał tą sprawę i ma takie możliwości. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Pani  
Halina Klimaszewska– Sadłoń  poprosiła radnych o przegłosowanie zamknięcia listy 
kandydatów na Przewodniczącego  Rady Gminy: radnej Alicji Lewandowskiej – Adam i 
radnego Romana Kopij. Zapytała kto  jest za zamknięciem listy. Wszyscy radni ( 15 głosów) 
głosowali za zamknięciem listy.  
Zastępca Przewodniczącego  Rady zamknęła listę i poprosiła Komisję Skrutacyjną o 
rozpoczęcie prac związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania  w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniami do przeprowadzenia 
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała radnych jakie są zasady głosowania. 
Zaznaczyła, że kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy nie głosują. Nie mają prawa 
głosu. Jest to poparte stanowiskiem – orzeczeniem sądu, ponadto przypomina też o tym organ 
nadzoru Wojewody. Jest też wyrok Naczelnego  Sądu Administracyjnego, z którego wynika,  
że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji jeżeli dotyczy to jego 
interesu prawnego. Zauważyć należy, że głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego 
rady gminy dotyczy również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze 
majątkowym.   
Następnie zaproponowała ustalić sposób głosowania. Na kartce do głosowania są dwie 
kandydatury. Przed każdym nazwiskiem jest umiejscowiona kratka. Należy postawić znak X 
w kratce przed tym kandydatem za którym głosujemy. Należy się opowiedzieć tylko za 
jednym kandydatem. Jeżeli ktoś nie postawi żadnego znaku lub postawi znak przy obu 
nazwiskach to będzie traktowane tak jakby się wstrzymał od głosowania.  
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru  
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Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice oraz sporządzenia protokołu głosowania. 
Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jerzy Piędzioch odczytał 
protokół z przeprowadzonego głosowania i stwierdził, że na obecnych 15 radnych udział w 
glosowaniu wzięło 13 radnych. Kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy nie brali 
udziału w głosowaniu.  Radna Alicja Lewandowska- Adam  otrzymała 7 głosów  a radny 
Roman Kopij otrzymał 6 głosów. 
Przewodniczącą Rady Gminy Tułowice została Alicja Lewandowska- Adam . 
Wobec wątpliwości kilku radnych Radca Prawny Pani Maria Przywara wyjaśniła, że 
większość bezwzględna oznacza liczbę oddanych głosów za wnioskiem, przewyższającą 
połowę ustawowego składu rady a zarazem tej połowie najbliższą. W sytuacji gdy skład rady 
liczy 15 radnych bezwzględną większość stanowi 8.  
Przy wyborze przewodniczącego rady gminy stosuje się art. 19 ust 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, który mówi, że rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
W związku z tym  za kandydatem bezwzględna większość głosów wystąpi wówczas, gdy za 
każdym kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden 
większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów. To jest głosów oddanych i głosów 
przeciw i głosów wstrzymujących się.  
Radny Michał Szumega poinformował, że większość bezwzględna jest  inna niż większość 
bezwzględna ustawowego składu rady. Tu wystarcza jeden głos więcej niż  wstrzymujące się 
i przeciwne.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara stwierdziła, że w tym przypadku do wyboru 
przewodniczącego rady wystarczy 7 głosów.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys przytoczyła zapis art. 19 ust 1. ustawy o samorządzie 
gminnym,  który mówi , że „rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym” oraz art. 20.1.1a który mówi, ze „ Rada 
gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady.” 
Stwierdziła, że jest różnica w pojęciach „bezwzględna większość głosów ustawowego składu 
rady.” a „bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady”. 
Radny Jerzy  Imbiorski przypomniał, że przy wyborze przewodniczącego na ostatniej Sesji 
Pani Radca mówiła, że trzeba 8 głosów. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara stwierdziła, że doskonale to pamięta, że mówiła o 8 
głosach ale dzisiaj mówi o 7, bo  przy tych 13 głosujących,  te dwie osoby nie brały udziału. 
Jest 13 głosujących, jest to przy obecności co najmniej połowy a więc ta połowa została  
zachowana i jest prawomocne do podjęcia uchwały. W związku z tym 7 osób musi być za.  
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jerzy Piędzioch stwierdził, że w związku z 
wysłuchaniem interpretacji, która dla niego jest jasna, bierze na siebie tą odpowiedzialność  i 
uważa, że jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ma prawo wpisania w protokole, że 
Przewodniczącym Rady Gminy  została wybrana Pani Alicja Lewandowska – Adam. 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała 
podjętą  uchwałę Nr XI/81/11 sprawie  wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.  
Radny Roman Kopij poprosił Radcę Prawnego Panią Marię Przywarę o opinię do podjętej 
uchwały. 
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Radna Alicja Lewandowska – Adam podziękowała za zaufanie. Zaznaczyła, że wie,  
że praca Przewodniczącej Rady nie jest pracą łatwą. Jeżeli to ma pomóc scedowaniu całej 
Rady i żeby ta Rada działała wspólnie to będzie starała się zrobić wszystko, ale nie zrobi 
sama niczego jeżeli koleżanki i koledzy nie pomogą jej w tym trudnym zadaniu.   
Radna Alicja Lewandowska – Adam jeszcze raz  podziękowała za wybór i zaufanie. 
Dalszej Części obrad przewodniczyła nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Lewandowska- Adam. 
Ad. 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że radni otrzymali 
sprawozdania na piśmie. Stwierdziła, że w ostatnim czasie nie działo się nic  Az tak bardzo 
interesującego jak tylko ogrom codziennej pracy.  
Z ważniejszych rzeczy to w rejestrze zarządzeń są dwa godne uwagi zarządzenia, jedno z datą 
6 grudnia 2011 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Gminnego 
Zespołu Szkół w Tułowicach a drugie z 13 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Pani Bogusławie 
Proskórnickiej. 
Poinformowała, że jest już zamontowany plac zabaw w Goszczowicach, na wiosnę będzie na 
pewno ogrodzony. Jest to plac zabaw chyba najlepszej jakości z zamontowanych dotychczas 
placów. Zaznaczyła, ze wynegocjowana była dobra, niewysoka cena. Jest  tez postawiona 
wiata przystankowa w Ligocie Tułowickiej, jeśli pogoda pozwoli to w najbliższym czasie 
będzie ona wykończona, wybrukowana.  
Radny Tadeusz Basztabin prosił o przybliżenie sprawy spotkania z Panem Witkowskim w 
sprawie ustalenia cen posiłków w stołówce w szkole.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że Pan Witkowski już w 
listopadzie zgłosił wniosek, że cena posiłków jaka w tej chwili jest powoduje, że  w jego 
działalności generowane są straty. Jest to skutek  podwyżki cen. Dzisiaj Pan Witkowski złożył 
wniosek o zmianę  ceny obiadu. 
Radny Jerzy Piędzioch nawiązał do sprawozdania z działalności Wójta i poruszył sprawę 
sprzedaży mienia komunalnego. W sprawozdaniu zauważył zapis, ze były podpisywane akty 
notarialne wiec zapytał jakie mienie zostało sprzedane.  
Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk poinformowała, że została  sprzedana 
jedna nieruchomość gruntowa – działka pod działalność gospodarczą, jest już podpisany akt 
notarialny oraz jedno mieszkanie na rzecz najemcy.  
Radny Michał Szumega zapytał o sprawę ugody z panem Dembiczakiem dotyczącym ul. 
Przemysłowej.  
Zastępca Wójta  odpowiedziała, że próbuje dojść do porozumienia z Panem Dembiczakiem, 
bo jak wiadomo sprawa jest w Sądzie. Zaznaczyła, ze kilkakrotnie rozmawiała z Panem 
Dembiczakiem i udało im się dojść do pewnych ustaleń , ona ze swojej strony zobowiązania 
do wykonania przez Gminę przedstawiła mu na piśmie, Pan Dembiczak miał do tego się 
ustosunkować, obiecał, że  w przerwie świątecznej dostarczy do Urzędu swoje uwagi. Może 
wtedy doszłoby do porozumienia, myśli, ze byłoby to korzystniejsze niż dalsze sprawy 
sądowe. Zaznaczyła, że do dnia dzisiejszego Pan Dembiczak nie dał odpowiedzi, będzie 
jeszcze z nim rozmawiać.  
Radna Halina Klimaszewska prosiła o przybliżenia sprawy przydziału mieszkanie Pani 
Czermak.  
Zastępca Wójta  odpowiedziała, że Pani Czermak przyszła do Pani Zastępcy Wójta i 
przedstawiła swoją sytuację. Pani Czermak jest na liście oczekujących ale Gmina w Tej 
chwili nie ma odpowiedniego mieszkania.  
Radna Halina Klimaszewska zapytała jak wygląda sprawa odzyskania mieszkania  na  
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Świerczewskiego. 
Zastępca Wójta  odpowiedziała, że rozmawiała w tej sprawie z Panem Dyrektorem ZGKiM, 
Pan Dyrektor czeka do końca roku a potem oddaje sprawę do sądu o eksmisję.  
Radny Jerzy Imbiorski podziękował Pani Zastępcy Wójta za plac zabaw w Goszczowicach a 
radnemu Tadeuszowi Basztabinowi  podziękował za załatwienie sprawy diet dla sołtysów.  
Dla radnego Frederica Coppin podziękował za prezentację multimedialną.  
Radny Roman Kopij zauważył, ze w sprawozdaniu pojawia się nazwisko Pana Jastrzębskiego, 
- rzeczoznawcy majątkowego , zapytał czy to spotkanie miało na celu przymiarkę do 
uporządkowania spraw związanych z użytkowaniem wieczystym.  
Zastępca Wójta  odpowiedziała, że ostatnie spotkanie było akurat w sprawie uregulowania 
spraw związanych z działką koło krzyża w Skarbiszowicach. 
Co do sprawy uporządkowania spraw związanych z użytkowaniem wieczystym to były takie 
przymiarki daleko zaawansowane, zostało zlecone Panu Jastrzębskiemu przeszacowanie 
wartości , niestety Pan Jastrzębski zobowiązał się również do takich prac w innej gminie, 
gdzie tych przeszacowań jest bardzo dużo i u nas nie zdążył. Zlecenie jest jednak aktualne i 
Pan Jastrzębski będzie to robił.  
Ad. 12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska- Adam odczytała pismo – anonim  
dotyczące uwag na temat zatrudnienia księgowych w GSSZ niezgodnie z przepisami.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła, że Dyrektor Szkoły Pani Bożeną Kownacka – 
Kasprzak 21 listopada została zawieszona w pełnieniu obowiązków z uwagi na wszczęte 
postępowanie w  sprawie jej odwołania.   
Zgodnie z ustawa o systemie oświaty podczas nieobecności dyrektora w szkole zastępuje go 
wicedyrektor a w przypadku kiedy nie ma zastępcy dyrektora zastępuje go wyznaczony 
nauczyciel – nieetatowy zastępca.  
Była taka potrzeba i radni wiedzieli o tym, że księgowość w szkole albo będzie prowadzona  
w formie jednostki, która będzie obsługiwała szkołę albo księgowość musi wrócić do szkoły.  
Ta księgowość do szkoły wróciła a pracowników przeniesiono na podstawie art. 22 ustawy o 
pracownikach samorządowych czyli przeniesienia między jednostkami samorządu 
terytorialnego na podstawie porozumienia pracodawców za zgoda pracowników. Ze strony 
Gminy porozumienie podpisała Zastępca Wójta Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk a ze 
strony szkoły porozumienie podpisała Pani Wicedyrektor szkoły. Wszystko odbyło się 
zgodnie z prawem. Poinformowała, że w tym samym czasie jak na zamówienie  w szkole 
pojawił się na kontrolę  inspektor Inspekcji Pracy, było to przedmiotem kontroli. Pan 
inspektor pojawił się też w Urzędzie Gminy i pytał o te sprawy. Jest w tej sprawie protokół i 
nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieścisłości.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała pismo Izby 
Rolniczej w Opolu dotyczące uwzględnianie wśród gości zapraszanych na sesje  rady gminy 
oraz na posiedzenia komisji tematycznych do spraw rolnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej 
w Opolu z terenu naszej Gminy.  
Następnie odczytała skierowane do Rady Gminy życzenia świąteczne od dzieci i 
pracowników Przedszkola Publicznego w Tułowicach.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała protokół z 
przeprowadzonej kontroli w  Przedszkolu w Tułowicach.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że w tym anonimie są też jakieś zarzuty konkretne gdzie 
Regionalna Izba Obrachunkowa też przedstawiała Panu Wójtowi zarzuty i Pani Skarbnik 
braku nadzoru finansowego nad takimi rzeczami, ale skoro anonimy są nie rozpatrywane.  
Radca Prawny Pani Maria przywara stwierdziła, że była Inspekcja Pracy i sprawdziła tę 
sprawę.  
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Radny Józef Sukiennik podziękował Pani Zastępcy Wójta i Pani Sekretarz za szybkie 
załatwienie sprawy w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach , zostało to załatwione w 
przeciągu dwóch tygodni przy czym konflikt trwał rok i ktoś tego załatwić nie chciał. 
Jest to pocieszające i tak być powinno, żeby nie dopuścić , stron co tam było 11 żeby nie było 
więcej.  A chodziło o to, żeby było dobrze.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska powróciła jeszcze do sprawy odczytanego anonimu.  
Stwierdziła, ze Pani Sekretarz wyjaśniła jak to było załatwione. Zaznaczyła, że chciałaby 
przypomnieć, że RIO zarzuciło, że nie może być taki „potworek” jak referat finansowy. 
Chcieli utworzyć Zespół Obsługi ale radni nie wyrazili na to zgody wiec  nie było wyjścia jak 
tylko przekazać pracowników do księgowości do szkoły. Radni dobrze wiedzieli, kto w tym 
referacie finansowym pracuje a tu jest anonim, który donosi, że jakieś odprawy trzeba będzie 
płacić i tak dalej. Pracownicy zostali przeniesieni na zasadzie przeniesienia bez  odpraw i 
innych kosztów. Nie wie gdzie tutaj ma być nadzór Skarbnika czy kogoś innego. Prosiła 
radnego Imbiorskiego aby wyjaśnił swój pogląd w odniesieniu do tego anonim, co tu jest do 
zarzutu dla Pani Skarbnik. Przeniesienie dwóch pracowników skoro radni nie pozwolili 
stworzyć zespołu obsługi, to nie rozumie tego.  
Radny Jerzy Imbiorski odpowiedział, że są różne szkoły jeżeli chodzi o rozpatrywanie 
anonimów. Jeżeli coś się dzieje to  duże instytucje nawet państwowe wysyłają do jakichś 
swoich instytucji ministralnych ,  jest skarga wysyłają do Wojewody, jeżeli to jest po linii 
Wojewoda wysyła swoich ludzi  do różnych instytucji państwowych na kontrole żeby 
sprawdzić, upewnić się czy są pewne nieprawidłowości, czy nie.  Niektórzy wyrzucają to do 
kosza a mówiąc szczerze to bardzo mało jest takich ludzi, którzy traktują to w taki sposób, że 
anonimy wyrzucają do kosza. Jest taka zasada: ufaj ale kontroluj.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że dobrze że zespół nie został powielany 
bo słuchała audycji w radiu i dowiedziała się, że  gminy likwidują takie zespoły obsługi, bo 
jest to twór niepotrzebny, jest teraz taka tendencja.   
Pani Sekretarz Joanna Patrys wróciła do sprawy biogazowni, poinformowała, ze niedawno do 
Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w której 
negatywnie opiniuje powstanie tej biogazowni argumentując w ten sposób, że może Stanowic 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stwierdziła, że w tej sytuacji sprawa biogazowni jest 
przesądzona  ale nie można jeszcze wydać decyzji w tej sprawie, bo dzisiaj wpłynęło jeszcze 
pismo od Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Opolu, który wydłuża termin do 
wydania swojej opinii o kolejny miesiąc czyli do 21 stycznia 2012 r.  
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich do 
udziału w dniu 8 stycznia w XX finale Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w 
Sali widowiskowej w Tułowicach oraz poinformowała o innych planowanych imprezach na 
które także wszystkich serdecznie zapraszała.  
Radny Józef Sukiennik poinformował, że odnośnie biogazowni, to był w firmach 
usytuowanych na terenie dawnego porcelitu, które są stronami w tej sprawie i otrzymał 
kserokopie pism , ze te zakłady nie wyrażają zgody na powstanie biogazowni, sam też złożył 
protest. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon w związku z 
kończącym się rokiem podziękowała wszystkim za dobra współpracę.  
Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Barbara Rybotycka podziękowała byłemu 
Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Michałowi Szumedze za współpracę, bo jako 
Przewodniczący często wspierał swoimi radami. W imieniu dzieci, nauczycieli i swoim 
podziękowała za coroczny udział w konkursach ekologiczno-przyrodniczych , zawsze znalazł 
czas, nigdy nie powiedział, że nie ma czasu i zawsze do dzieci przyszedł z czymś słodkim.  
 Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik także podziękowała Panu  
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Michałowi Szumedze  za to, że był zawsze w gotowości, wtedy kiedy na imprezie nie mógł 
być Pan Wójt to Pan Michał zawsze znalazł czas i zawsze przyszedł choćby na kilka minut.  
Podziękowała także za to, że Pan Szumega zawsze wspierał i kombatantów  i chór i imprezy 
w TOK czymś słodkim, nigdy nie odmówił wsparcia.  
 Radny Michał Szumega stwierdził, że to się nie skończyło, zawsze służy wsparciem i 
pomocą.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska także podziękowała za współpracę radnym, 
kierownikom jednostek i wszystkim za wsparcie i współpracę.  
Radny Józef Sukiennik zaapelował aby swoja postawa radni zechcieli pomóc Pani Wice- 
Wójt , bo jest to okres trudny, oprócz obowiązków, które wykonywała wykonuje jeszcze 
dodatkowe. 
W związku z brakiem dalszych wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy także złożyła 
wszystkim noworoczne życzenia a następnie  zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy.   
Na tym protokół zakończono.  
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