
                                            Protokół Nr XII/12 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                          z dnia 2 lutego 2012r. 
  
 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1600  
do godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady i 
stwierdził ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych i gości zaproszonych. Następnie zgłosiła 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9. „Dyskusja na temat funkcjonowania opieki 
zdrowotnej w Gminie  Tułowice”  z uwagi na to, że zaproszony gość Dyrektor NZOZ 
SANMED Pan Józef Murawski nie mógł przybyć na Sesję.  
Następnie zapytała czy są inne wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. 
W związku z brakiem innych wniosków  dotyczących zmiany porządku obrad  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  zarządziła głosowanie w 
sprawie  zgłoszonego wniosku o zmianę porządku obrad polegającego na zdjęciu z porządku 
obrad punktu 9. „Dyskusja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gminie  Tułowice”. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za ). 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała porządek obrad.  
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  XI Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012 rok,  
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie   
      funduszu sołeckiego na 2013 r. 
  6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  na 2012r. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Społecznej  
      Rady Gminy Tułowice, 
  8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2011 r.  
  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).  
Ad.3. Przyjęcie protokołu z  XI Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z XI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).   
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012 rok, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że  zmiana dotyczy e-Szkoły i polega na 
przeniesieniu na ten cel 1.400 zł.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały i 
w wyniku głosowania przy 14głosach za podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XII/82/12 ( radna 
Anna Janicka  w czasie głosowania była nieobecna ) . 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie   
      funduszu sołeckiego na 2013 r. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że  Rady Gmin są zobligowane do 
podjęcia w terminie do 31 marca uchwał w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie   funduszu sołeckiego 
Stwierdziła, że jej zdaniem o to czy taki fundusz powinien być wyodrębniony czy nie powinni 
wypowiedzieć się sołtysi, bo to oni najlepiej wiedzą  co się dzieje na wsiach i czego 
mieszkańcy  wsi oczekują.  
Pani Ewa Kapłon Sołtys wsi Szydłów poinformowała, że uważa, że taki fundusz jest bardzo  
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dobry dla miejscowości gdzie jego mieszkańcy chcą coś zrobić. Jest to także dobrze 
postrzegane na zewnątrz np. przy składaniu sprawozdań z „Odnowy wsi”  do Urzędu 
Marszałkowskiego gdzie też trzeba takie środki wykazać jeśli są  pobierane. Uważa, że należy  
taki fundusz wyodrębnić.  
Pani Halina Krawczyk Sołtys Tułowic Małych poinformowała, ze mieszkańcy Tułowic 
Małych też są za tym aby taki fundusz wyodrębnić.  
Pozostali Sołtysi także stwierdzili, że są za tym aby taki fundusz wyodrębnić.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 15głosach za podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XII/83/12. 
Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  na 2012r. 
Przewodnicząca  Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska-Adam przypomniała, że plany 
pracy były już omawiane na posiedzeniu Komisji i zapytała czy radni chcą aby je jeszcze raz 
odczytać. Radni  stwierdzili, że planów pracy nie trzeba ponownie odczytywać.  
Radny Jerzy Imbiorski zgłosił propozycję aby w planie Komisji Rewizyjnej w punkcie gdzie 
jest przewidziana kontrola z ZGKiM dopisać aby kontrolą objąć  taż opłaty targowe. Radni do 
propozycji nie zgłosili zastrzeżeń.  
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XII/84/12. 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji  
           Społecznej Rady Gminy Tułowice, 
Przewodnicząca  Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska-Adam odczytała swoje pismo w 
sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej komisji Społecznej z uwagi na powierzenie jej 
funkcji Przewodniczącej rady Gminy.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącej  Rady Gminy Pani Halina 
Klimaszewska– Sadłoń  odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 14 głosach za 
i 1 wstrzymującym się  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XII/85/12. 
Ad. 8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2011 r.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo -Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch odczytał 
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej za 2011 r.  
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Alicja Lewandowska-Adam odczytała 
sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za 2011 r.  
Radni do przedstawionych sprawozdań nie zgłosili zastrzeżeń.  
Przewodnicząca  Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska-Adam zarządziła 5 minut przerwy. 
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  z przyczyn chorobowych Zastępca Wójta 
Pani Teresa Kucharzak - Juszczyk nie może uczestniczyć w posiedzeniu i przedstawić 
sprawozdania a był to okres głownie jej działalności gdyż w tym czasie pełniła obowiązki 
Wójta Gminy Tułowice. Wójt zaznaczył, że sprawozdanie na piśmie zostało radnym 
dostarczone i jeśli będą pytania to postara się odpowiedzieć i wyjaśnić.  
Wójt aby wyjaśnił wątpliwości  niektórych oświadczył, że będąc w szpitalu nie kierował 
Gminą, stwierdził, że nie było nawet takiej możliwości. Zaznaczył, że o pewnych 
ważniejszych sprawach był informowany. Stwierdził, że w czasie jego nieobecności Gmina 
była zarządzana dobrze, co  świadczy o tym, że mamy  dobrych pracowników.  
Z ważniejszych rzeczy to 30 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu LGD Opolszczyzna, 
było to walne zebranie członków, przygotowują się do naboru wniosków. Z naszej Gminy  
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będzie wniosek  dotyczący budowy budynku w Tułowicach Małych w którym będzie 
pomieszczenie świetlicy wiejskiej.  
Następnie poinformował jak budynek będzie wyglądał i w którym miejscu będzie budowany  
( działka gminna).  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że w sprawozdaniu z działalności Wójta 
jest taki punkt jak spotkanie w sprawie bio – elektrowni. Wyjaśniła, że w Urzędzie pojawił się 
przedstawiciel firmy, która już uruchomiła jedną bio - elektrownię i poinformował, że firma 
jest zainteresowana terenami przemysłowymi za Porcelitem w Tułowicach w celu 
uruchomienia kolejnej bio – elektrowni. Zaznaczyła, że z tego co wie  jest to proces 
technologiczny zamknięty polegający na wytwarzaniu energii z kukurydzy i buraków . 
Poinformowała, że gdyby radni byli zainteresowani spotkaniem z tym człowiekiem, to on 
przyjedzie , przedstawi projekt i można  będzie z nim na ten temat rozmawiać. Prosił tylko 
aby przekazać, że  jest zainteresowany takim spotkaniem.    
Zaznaczyła, ze jest to proces technologiczny zamknięty, przetworzony materiał jest 
wykorzystywany jako zgranulowany nawóz ekologiczny, który jest wywożony do Danii. 
Obieg wody też jest zamknięty tak, że do środowiska nic się nie wydala.  
Radny Jozef Sukiennik zapytał skąd jest ta firma i co by miała z tego Gmina. 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że firma  jest z Wrocławia  a Gmina zyskałaby podatek oraz 
miejsca pracy.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że jest to już ostatni moment na inwestycje związane z 
pozyskaniem energii z alternatywnych źródeł. Teraz będzie bardzo dużo ofert związanych z 
takimi inwestycjami i obawia się, że jeśli Rada otworzy się na to, to będzie miała czas sesyjny 
zajęty  na  różne prezentacje, bo nie sposób będzie odmówić kolejnej firmie skoro 
wcześniejsze mogły takiej prezentacji dokonać.  
Stwierdził, że nie ma nic za darmo bo jeśli jest przetwarzanie czegoś to jest proces 
fermentacyjny, jest też  proces spalania, może być cykl zamknięty obiegu wody na 
schładzanie. Uważa, że jeżeli takie elektrownie by już istniały i działały, gdyby było więcej 
wiadomości na ten temat to może byłby skłonny do dyskusji. Radzi aby jeszcze trochę 
poczekać i zobaczyć co się będzie dalej działo. Stwierdził, że jeżeli radni chcą mieć czas 
wypełniony to będą słuchać samych pozytywów, bo negatywy to dopiero się rodzą w 
momencie kiedy zaczną się zastanawiać. Zaznaczył, że jest przeciwny zajmowaniu czasu 
takimi ofertami. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że jest przeciwny takiej propozycji  tak samo jak radny 
Jerzy Piędzioch. Zauważył, że firma chce budować w tym samym miejscu co poprzednia 
firma, dlaczego akurat tam. Tam jest już dużo zakładów i dużo ludzi tam pracuje.   
Wójt Gminy Pan Wiesław plewa poinformował, że dlatego tam, bo tam jest  teren ( 30 ha) 
wydzielony w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłowe. Zaznaczył, 
że trzeba się z tym liczyć, że wszyscy będą szukali tam terenu pod inwestycje, bo tam jest 
woda, kanalizacja, dojazd itd. Trzeba się liczyć, że tam kiedyś powstanie centrum 
przemysłowe Tułowic.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie można się wszystkiego obawiać, bo ktoś nad tym 
pracuje, poświęca czas i pewnie naukowcy po to są. Stwierdził, że jest to tak jak kiedyś było z 
wynalezieniem koła, bo po co komu koło a teraz bez koła żyć nie można. Tak samo jest z 
energią, wszyscy poszukują jej alternatywnych źródeł. Uważa, że radni powinni zapoznać się 
z tym, co ma do zaoferowania ta firma, aby wiedzieć o czym mają dyskutować. Stwierdził, że 
firma nie ma obowiązku informowania radnych, może prosto do Wójta złożyć wniosek i robić 
procedurę poza Radą. Uważa, że chyba lepiej jest wysłuchać jak taka elektrownia funkcjonuje 
i wtedy szukać na ten temat dodatkowych informacji i dyskutować, stwierdził, że nie należy 
na samym początku wszystkiego negować i mówić, ze jest to złe, bo może akurat jest to  
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dobre. Inne gminy  pozwalają na takie inwestycje na swoim terenie.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon  stwierdziła, ze 
segregacja śmieci na zachodzie jest już czymś naturalnym i normalnym a u nas nie możemy 
sobie nadal z tym poradzić.  
Na uczelni wrocławskiej został utworzony od 2011 r. nowy kierunek – odnawialne źródła 
energii i gospodarka odpadami. Dwie  osoby z naszej gminy studiują na tym kierunku.  
Uważa, że nie można być zacofanym i trzeba przynajmniej zapoznać się z tym, co to jest.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że w sąsiedzkiej gazecie  gminy Korfantów i 
Łambinowice chwaliły się, że zajęli pierwsze miejsce w woj. opolskim w konkursie 
segregacji śmieci. Zastanawiał się jak wygląda Gmina Tułowice w tym temacie. 
Zaproponował aby zrobić spotkanie na Sali widowiskowej i do udziału w prezentacji zaprosić 
osoby zainteresowane tym tematem i mieszkańców. 
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poparła propozycje radnego Jerzego Imbiorskiego, 
zaznaczyła że są zainteresowani zwiększaniem finansów gminy a podatki to jest jedyna forma 
zarabiania gminy. Po to właśnie została wydzielona w Tułowicach strefa ekonomiczna aby 
dostarczać profitów Gminie. Stwierdziła, że trzeba być ciekawym i uczyć się wielu nowych 
technologii. Uważa, że należy zapoznać się z przedstawionym pomysłem budowy 
bioelektrowni i myśli, że pomysł Pana Imbiorskiego na otwarte spotkanie dla społeczeństwa, 
odpowiednio nagłośnione,  jest bardzo dobrym pomysłem. Na takim spotkaniu znajda się 
fachowcy i będą zadawać trudne pytania i wtedy jeżeli na Sesji stanie problem podjęcia 
decyzji , to nie będzie decyzja tylko radnych ale decyzja skonsultowana ze społeczeństwem.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys dodała, że ten człowiek, który proponuje prezentację , to 
nie jest tak, że on chce już na tym terenie budować, on chce tylko zainteresować Radę 
tematem a jeśli Rada uzna, że jest zainteresowana tematem to on wtedy gotowy jest robić 
jakieś rozeznanie. To nie jest tak jak z tamta firmą, która sobie wcześniej upatrzyła miejsce na 
budowę.  
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że jego zdaniem zanim poinformuje się o 
tym społeczeństwo trzeba  się zorientować z czym mamy do czynienia. Zaznaczył, że jeżeli  
jest to to samo miejsce gdzie chciała poprzednia firma budować bio- gazownię, to jest to teren 
ochronny wody pitnej naszej Gminy. Zaznaczył, że on odpowiada w razie skażenia  tego 
terenu i nie zgodzi się aby na tym terenie powstawały  tego typu inwestycje. Jest to 
szkodliwe. Biogazownia to nie jest nic innego jak oczyszczalnia ścieków w gospodarstwach 
domowych. Radny Roman Kopij zaproponował aby przegłosować czy radni chcą się spotkać 
z tym panem  i zapoznać z tym, co ma do zaoferowania czy nie. W tej chwili nie ma o czym 
rozmawiać, bo nikt nie jest zorientowany na czym ta produkcja  ma polegać.  
Radny Józef Sukiennik przypomniał jak wyglądała rozmowa  z poprzednim przedstawicielem 
firmy chcącej budować bio – gazownię, na zadawane pytania udzielał odpowiedzi mijających 
się z prawdą, że będzie jeździć tylko dziesięć tirów dziennie, a w raporcie podano że będzie 
jeździć 100 tirów. Poinformował też, że bio – gaz nie może być używany do ogrzewania 
mieszkań.  Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poddała pod 
głosowanie wniosek radnego Romana Kopija – kto jest za tym aby przedstawiciela firmy 
budującej bio- elektrownie zaprosić na Sesję Rady Gminy lub na spotkanie aby zapoznać się z 
tematem.  
Za zaproszeniem głosowało 10 radnych, przeciwnych było 5 radnych.  
Radny Jerzy Imbiorski zapytał Pana Wójta czy tego terenu skoro jest taki newralgiczny, bo 
jest ujęcie wody, w jakiś sposób nie wydzielić, może określić w planie jako obszar chroniony 
i przeznaczyć na inwestycje nie szkodliwe dla środowiska, na bezpieczną produkcję. Uważa, 
że dobrze, że Pan Cwynar broni tego terenu, bo wodę mamy dobrą. 
Pan Wiesław Plewa Wójt Gminy Tułowice odpowiedział, że w momencie opracowania planu  
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przestrzennego zagospodarowania każdy może wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia. Jeśli plan 
został uchwalony, przeszedł przez wszystkie służby województwa, które pilotowały to, 
wydawały opinie, skoro stwierdzono, że teren może być przemysłowy, to dziwi się, że nikt 
wtedy nie wniósł zastrzeżeń, że jest tam ujęcie wody, że nie zostało to wydzielone. 
Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego jest teren wydzielony jako teren 
przemysłowy to on z mocy prawa podlega innym zasadom wydawania decyzji, wpływ Wójta 
na takie decyzje jest związany  z raportem oddziaływania  na środowisko. 
Ustawodawca przewidział, że decyzja należy do Wójta ale przed wydaniem decyzji powinien 
on wystąpić do Ochrony Środowiska i do Sanepidu o opinie. Bez względu na to czy opinia 
jest pozytywna czy negatywna to ostateczna decyzja należy do Wójta. Nie ma nigdy 
inwestycji, która by nie była poprzedzona raportem oddziaływania na środowisko. 
Decyzja Wójta może być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które 
może decyzję uchylić. Firma, która  stwierdzi, że Wójt naruszył prawo i wydał niezgodna z 
jej oczekiwaniem decyzję  może  zaskarżyć Wójta o odszkodowanie ( 12 krotne pobory). 
Wójt zaznaczył, że każdy urzędnik państwowy podlega odpowiedzialności finansowej za 
podjęte decyzje. Radny Józef Sukiennik poinformował, ze w sprawie bio – gazowni 
wypowiedziały się strony. Strona w postępowaniu jest bardzo ważną decyzją a więc w tej 
sprawie wypowiedzieli się ludzie, którzy mają tam grunty orne, nie jakieś pastwiska czy 
nieużytki.  Poinformował, że wypowiedzieli się także przedsiębiorcy, którzy działają w 
sąsiedztwie tego terenu.  
Zaznaczył, że skoro Pan Wójt wydaje ostateczna decyzję, to chyba nie może takiej decyzji 
wydawać bez zgody Rady. Rada w tej sprawie odpowiednią uchwałę podjęła. Strony także nie 
chcą bio – gazowni. W obwieszczeniu pisze, że na podstawie konsultacji społecznych, a gdzie 
te konsultacje były?. 
Wójt odpowiedział, że traktuje protesty z podpisami mieszkańców jako konsultacje 
społeczne. Gdyby  nie szanował tej pracy, którą niektórzy wykonali zbierając podpisy to 
zrobiłby osobno konsultacje a tych protestów nie traktowałby jako konsultacji..  
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że zastanawia się nad jedna rzeczą, bo Pan Wójt wydając 
decyzję uzasadnia ją. Zapytał czy wola społeczeństwa nie jest odpowiednim uzasadnieniem i 
żadna inna sprawa nie może być ważniejsza od niej. Uważa, że wola społeczeństwa jest 
najbardziej uzasadniona.  
Wójt odpowiedział, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze sprawdza  wszystko pod 
względem prawnym, wola społeczeństwa jako wola nie ma wpływu na prawo,  trzeba im 
podać argumenty przemawiające za taka decyzją to może uwzględnią protest społeczny. 
Decyzja musi być podjęta zgodnie z obowiązującym prawem. 
Dyrektor  TOK Pani Helena Wojtasik prosiła o wyjaśnienie dotyczące ujęcia wody. 
Stwierdziła, że ma w tej chwili mętlik w głowie bo jak wie, to strefa ekonomiczna jest po 
lewej stronie drogi z Tułowic do Niemodlina a wszystkie ujęcia  wody są  po prawej stronie 
drogi, to o co tutaj chodzi? 
Dyrektor ZgkIm Pan Tadeusz Cwynar wyjaśnił, że w planie zagospodarowania 
przestrzennego i na wszystkich innych mapach jest zaznaczona przez geologów strefa 
wpływu bezpośrednia studni. Studnie są koło starego zakładu, koło komina i po przeciwnej 
stronie drogi. Są narysowane kręgi tak zwane bezpośrednie i pośrednie strefy ochronne.  
To mieści się w strefie i zakład stoi w strefie ale tam można budować takie zakłady, które nie 
mają wpływu na strefę ochronną wody.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że właśnie Sanepid uwzględniając tę 
strefę ochronną wydał taką decyzję, że ta inwestycja mogłaby stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi w związku z tą strefą ochronną wód.  
Radny Andrzej Wesołowski poruszył sprawę  budynku po byłej szkole w Szydłowie  
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zaapelował do radnych o zajęcie się tym budynkiem, aby cos z nim zrobić bo z roku na rok 
coraz bardziej niszczeje. Zaproponował aby radni pojechali kiedyś i pooglądali ten budynek i 
zastanowili się nad jego zagospodarowaniem.  
Radna Halina Klimaszewska- Sadłoń poinformowała, że popiera propozycje radnego 
Andrzeja Wesołowskiego, bo ten budynek ulega dewastacji z roku na rok i naprawdę trzeba 
cos z nim zrobić.  
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że w Szydłowie na zebraniach wiele razy rozmawiali 
na temat tego budynku ale nie maja pomysłu jak go zagospodarować. Wysłali nawet za 
granicę oferty o tym , ze taki budynek jest, może komuś wpadnie pomysł co z nim zrobić.  
Wójt poinformował, że jest stary projekt zagospodarowania budynku ale  jest on bardzo 
kosztowny. Były różne koncepcje, byli różni inwestorzy, oglądali budynek ale nic z tego nie 
wynikło. Gmina we własnym zakresie zabezpieczyła dach budynku. Może znajdzie się jakiś 
inwestor , który cos tam zrobi.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że nie ma takiej drugiej gminy w okolicy gdzie jest tyle 
obiektów sportowych i niedługo będziemy budować kolejny a są miejsca gdzie obiekty są, są 
to pomniki i radni są bezradni bo nie ma ani pomysłu ani nie ma pieniędzy. Obiekty niszczeją 
i będą niszczeć bo nie ma na nie pomysłu. 
Wójt poinformował, że na następnej Sesji będzie przedstawione sprawozdanie z działalności 
„Orlika” i obiektów sportowych, będzie też pan który się tymi sprawami zajmuje, będzie 
można zadawać pytania. Wójt stwierdził, że co można dać tym dzieciom, to że mają takie 
obiekty sportowe, to można się tylko cieszyć. Obłożenie tych obiektów jest bardzo duże.   
Jest jeszcze kwestia środków na utrzymanie.  
Poinformował, że wszystkie inwestycje poza oświetleniem ścieżki pieszo – rowerowej do 
Małych Tułowic są robione ze środków unijnych. 
Następnie zebrani dyskutowali na temat potrzeby uzupełnienia oświetlenia niektórych ulic w 
Tułowicach i pozostałych wioskach. Dyskutowano także na temat oświetlenia drogi do 
„baraków”. Wójt zastanawiał się nad możliwością  zamontowania na tej drodze lamp 
solarowych. Stwierdził, że  sukcesywnie można je montować jeśli tylko będą na to środki.  
Radna Anna Janicka zapytała Pana Wójta czy to prawda, że Pani która wróciła wczoraj do 
pracy w szkole, dzisiaj strajkowała i nie udała się na zajęcia.  
Wójt odpowiedział, ze jest na urlopie i trudno mu powiedzieć co w tym momencie się dzieje.  
Zastępca Dyrektora Pani Beata Godzic – Pliszka poinformowała, że nauczycielka odmówiła 
przyjęcia przydziału godzin, który dostała 1 lutego br. i w związku z tym nie podjęła 
wykonania zadań, miała dzisiaj trzy jednostki lekcyjne, nie objęła opieką  dzieci  i udała się 
do pokoju nauczycielskiego gdzie przesiedziała do godziny 1430. 
Radni dyskutowali na temat pracy nauczycieli i możliwości zwolnienia nauczyciela. 
Radna Halina Klimaszewska zapytała jak ma rozumieć sprawę Zarządzenia Wójta 
uchylającego poprzednie  Zarządzenie w sprawie zawieszenia Dyrektora GZSZ w 
Tułowicach, zapytała czy ma to rozumieć tak, że pani  wraca do pracy na stanowisku 
dyrektora.  Wójt wytłumaczył, że po Zarządzeniu w sprawie zawieszenia w pełnieniu 
obowiązków dyrektora zostało wydane drugie zarządzenie w sprawie odwołania Pani 
Dyrektor ze stanowiska . Aby Pani mogła wrócić do szkoły jako nauczyciel trzeba było 
uchylić zarządzenie w sprawie zawieszenia, bo już nie była dyrektorem i Zarządzenie było 
bezprzedmiotowe. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji są stawiane Panie 
Zastępczynie i bardzo im współczuje.   
Radny Jerzy Piędzioch wrócił do sprawy  budynku byłej szkoły w Szydłowie i terenów wokół 
niej  tak zwanych „Kozich górek”. Zapytał czy właściciele tego terenu mają jakieś plany co 
do tego terenu. Poinformował, że kiedyś właściciele tego terenu mieli zamiar go podzielić i  
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sprzedawać jako działki rekreacyjno – sportowe. Zastanawiał się czy gdyby to było prawda, 
to ten jeden sklep, który jest w Szydłowie wystarczyłby na zaopatrzenie w artykuły 
spożywcze  choćby w tym okresie letnim.  Stwierdził, że jako gospodarz tego terenu to nie 
chciałby pozbywać się tego budynku. 
Wójt poinformował, ze właścicieli działek widział w ubiegłym roku i wtedy była koncepcja, 
że chcą ten teren podzielić na 94 działki budowlane.  
Wójt poinformował jakie są warunki sprzedaży takich działek, trzeba wcześniej zapewnić 
wszystkie media.  
Radny Andrzej Wesołowski wrócił do sprawy powołania Przewodniczącego Komisji 
Społecznej. Stwierdził, że w porządku obrad jest punkt dotyczący odwołania 
przewodniczącego Komisji Społecznej a nie ma punktu dotyczącego powołania 
przewodniczącego Komisji Społecznej,  prosił Radcę Prawnego o wytłumaczenie dlaczego 
tak jest. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że radna Alicja Lewandowska Adam 
była Przewodniczącą Komisji Społecznej, następnie została wybrana na Przewodniczącą 
Rady Gminy i w związku z tym na dzisiejszej Sesji Rada Gminy odwołała ja z funkcji 
Przewodniczącej Komisji Społecznej. Patrząc na art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, 
który brzmi, że  Rada Gminy może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań  
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Wcześniej przez wszystkie lata na Sesji 
wybierano także Przewodniczących Komisji ale okazuje się , że tak jest nieprawidłowo. 
 Rada Gminy nie ma kompetencji do wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej, jest to 
wewnętrzna sprawa komisji.  
Radny Roman Kopij zapytał, że skoro na pierwszej Sesji radni wybierali jawnie wszystkich 
przewodniczących komisji, to co się zmieniło od tego czasu do dzisiaj. Stwierdził, że ma takie 
odczucie, że na potrzebę chwili to się robi tak albo tak.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że tak się nie robi,  było to po prostu  
przeoczenie. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował zebranych, jak wyglądają sprawy dotyczące 
cmentarza. Poinformował, że po podjęciu decyzji o zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy  został złożony wniosek do firmy, która dotychczas tym się zajmowała 
o przygotowanie zakresu zmian dotyczących przestrzeni i zostało to przygotowane. Zmiana 
planu nie dotyczy tylko tych samych działek , jest tam też założony teren ochronny . Zostało 
to wykonane a w międzyczasie  rozmawiali także z firmą na temat zamkniętego cmentarza. 
Ustalono, że trzeba sprawdzić kto podjął decyzje o zamknięciu tego cmentarza . Po dłuższych 
poszukiwaniach udało się znaleźć całą historie tego cmentarza, okazało się , że w latach 60 -  
tych Wojewódzka Rada narodowa podjęła decyzje o zamknięciu tego cmentarza. W tej chwili 
nie ma możliwości uchylenia tej decyzji .Może w momencie opracowania nowego planu taka 
możliwość się pojawi. W ubiegłym roku nie było już środków w budżecie na dalsze działania. 
Po uchwaleniu nowego budżetu na ten rok zostały podjęte następne kroki, następne działania. 
Procedura została ruszona. Obecnie jest okres na składanie uwag . 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska wyjaśniła sprawę dotyczącą naliczania i ściągania 
podatków od pewnej nieruchomości w Szydłowie, która jest niezagospodarowana. 
Poinformowała jaki jest stan prawny tej nieruchomości – zurbanizowany teren 
niezabudowany, jest tez dopisek, że zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności. Grunt należy do Skarbu Państwa a zabudowania do osoby, która już nie żyje. 
Następnie wyjaśniła jakie działania zostały poczynione aby ściągnąć ten podatek. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
Radcy Prawnego Pani Marii Przywary skierowane do Rady Gminy Tułowice – opinie do 
uchwały nr XI/81/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru  
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przewodniczącego Rady Gminy na wniosek radnego Romana Kopija.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że opinia była napisana na jego wniosek ale chyba się nie 
zrozumieli, bo w opinii jest cały wykład poświecony wyłączenia radnych od głosowania  a 
tego nikt nie kwestionował, chodziło mu tylko o większość bezwzględną.  
Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń 
odczytała pismo Pani Iwony Januszewskiej dotyczące zmiany wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy Tułowice czyli o umożliwienie wykupu 
mieszkań.  
Wójt prosił aby radni wypowiedzieli się w tej sprawie i jeśli radni wyrażą taką wolę to na 
następną sesje zostanie przygotowany projekt uchwały.   
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że jest temu przeciwna bo może jedna 
czy dwie rodziny mają możliwość, że na razie pracują na zachodzie i sobie urządziły 
mieszkanie to nie znaczy, że wszyscy, którzy tam mieszkają mają super urządzone 
mieszkania, że maja warunki, że zawsze płacą czynsze  i będą płacić. Coś na ten temat wie a 
tak naprawdę to w gminie jest niewiele mieszkań socjalnych  i trzeba bardzo długo czekać 
aby ktoś opuścił mieszkanie. Kolejki  oczekujących na mieszkania są coraz większe dlatego 
nie wie czy to jest dobry pomysł aby pozbyć się tych mieszkań.  Jeżeli mieszkańcy chcą kupić 
te mieszkania to niech przystąpią do przetargu i kupią sobie mieszkanie w bloku.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że jeśli to jest takie proste, że jak radni wyrażą wolę to 
zostanie przygotowany projekt uchwały, to dlaczego wcześniej taki projekt nie został 
przygotowany.  
Wójt wyjaśnił, ze Rada Gminy w uchwale zaznacza, które mieszkania są  socjalne i w 
związku z tym nie podlegają sprzedaży a które są komunalne i podlegają sprzedaży a rolą 
Wójta jest tylko realizować taka uchwałę. Mieszkańcy zwrócili się do Rady i od Rady będzie 
zależała decyzja. Jeżeli radny wyrażą pozytywna opinie to zostanie przygotowany projekt 
uchwały. Wójt zaznaczył, że tych ludzi nikt nie zmusza do wykupu mieszkań, oni mogą 
mieszkać tam do końca życia a potem często jeszcze dzieci maja prawo wejść w stosunek 
najmu ale jeżeli ktoś chce wykupić, to jest druga sprawa.  
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jest im trudno podjąć decyzję bo nie wiedzą jakie są 
potrzeby mieszkań socjalnych, ile takich mieszkań jest, czy jeżeli się tych pozbędą to czy 
będą w stanie zagwarantować komuś w potrzebie takie mieszkanie.   
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że 
jej zdaniem jeżeli mieszkańcy chcą wykupić to trzeba im to umożliwi ć.  
Wójt obiecał, ze na następną Sesje przygotuje wykaz mieszkań i budynków, które są w 
dyspozycji gminy i wtedy łatwiej będzie się nad tym zastanowić.  
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zapytała jak to będzie jeżeli kilku lokatorów wykupi 
mieszkania i utworzy się wspólnota mieszkaniowa  to kto wtedy naprawi np. dach, bo 
wiadomo, że są problemy z wspólnotami. 
Stwierdziła, że zadaniem samorządu jest także dbanie o ludzi, którzy sami sobie nie radzą z 
różnych przyczyn. Wójt wyjaśnił, na jakich zasadach działają wspólnoty mieszkaniowe. 
Stwierdził, ze nie jest to tak do końca jak mówi Pani Dyrektor. Udział Gminy jest 
proporcjonalny do wielkości powierzchni mieszkaniowej. Uważa, że jeżeli lokator chce 
wykupić mieszkanie,  to niech ma takie prawo bo nadzień dzisiejszy ani za kilkanaście lat 
tego mieszkania się nie odzyska, nie można wyrzucić kogoś kto tam mieszka tylko z tego 
powodu, że ktoś inny potrzebuje mieszkania socjalnego a to mieszkanie ma taki status.   
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że Pan Wójt ma rację, tych mieszkań nie 
będzie można odzyskać przez wiele lat ale gdyby się tak stało, ze rodzina się wyprowadzi bo 
wybuduje sobie dom czy kupi inne mieszkanie to takie mieszkanie by już było. 
Zaznaczyła, że mieszkania socjalne są potrzebne a jest ich coraz mniej.  
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Radny Jerzy Piędzioch zapytał ile Gmina dokłada do utrzymania mieszkań komunalnych, 
chodzi o remonty i utrzymanie  a ile płacą mieszkańcy. Uważa, ze sprzedając mieszkanie 
problem schodzi z głowy a uzyskanie  mieszkania socjalnego to jest bardzo rzadka sprawa. 
Jeżeli interesem gminy jest zejść z kosztami , sprzedać mieszkanie to trzeba to sprecyzować i 
na następną Sesję przedstawić argumenty a radni to przedyskutują, zastanowią się i coś 
postanowią.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że czasami są takie sytuacje, że nie 
można nie mieć mieszkań socjalnych. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar  poinformował, że jest uchwalony wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i tam jest wyraźnie napisane w jakim 
budynku jakie numery mieszkań są socjalne. Zaznaczył, że mieszkanie socjalne i mieszkanie 
komunalne to są dwie odrębne sprawy, mieszkania socjalne są to mieszkania o najniższym 
standardzie, za które płaci się bardzo mały czynsz i takie mieszkania są podane. Są to 
mieszkania w starym budownictwie. Gmina ma obowiązek mieć mieszkania socjalne  nie ma 
obowiązku mieć mieszkań socjalnych. Było tak ustalone, ze w pewnych budynkach pewne 
mieszkania były przeznaczone na mieszkania socjalne.  
Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń 
odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwałę nr 77/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w 
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tułowice.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
dotyczące przedłożenia sprawozdania z wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Tułowice z uwzględnieniem kwoty różnicy.  
Skarbnik Gminy poinformowała, ze ma taki obowiązek aby przedkładać takie sprawozdanie a 
następnie omówiła to sprawozdanie. Poinformowała jakie kwoty i dla jakich grup nauczycieli 
trzeba dopłacić. Zaznaczyła, że większe koszty pochłania Przedszkole Bo tam nauczyciele za 
mało zarabiają wg tych wyliczeń.   
Radny Jerzy Piędzioch poinformował na czym polegają takie dopłaty, jak się je wylicza  i co 
robić aby takich środków nie generować.  
Dyrektor Przedszkola poinformowała, że w Przedszkolu są inne zasady pracy i inaczej się nie 
da. Nie ma pieniędzy na premie czy nagrody. 
W związku z brakiem dalszych wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady 
XII Sesji Rady Gminy.   
Na tym protokół zakończono.  
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