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 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1600  
do godz. 2115. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. Przewodnicząca  Rady Gminy Pani 
Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady i stwierdził ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie gości zaproszonych: Komisarza Sebastiana Górskiego 
– Komendanta Policji w Niemodlinie, Pana Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz  
strażaków. Poinformowała, że ma na Sesji być jeszcze Młodszy Kapitan Mieczysław Polak 
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w  Niemodlinie i Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, wyraziła nadzieję, że te osoby jeszcze dotrą na obrady. 
Następnie zapytała czy radni mają wnioski  dotyczące zmiany porządku obrad.  
Radny Roman Kopij zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący 
podjęcia uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 
marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania   
mieszkaniowym zasobem  Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012. 
Wniosek radnego Romana Kopij został przegłosowany i przyjęty przy 11 głosach za i 4 
przeciwnych.  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała porządek obrad.  
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  XIII Sesji Rady Gminy. 
  4. Ocena funkcjonowania porządku  publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony  
       przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Tułowice. 
  5. Dyskusja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy  Tułowice. 
  6. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice  
      z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania   
      mieszkaniowym zasobem  Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.  
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
  9. Podjecie uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  
       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  
      w Tułowicach 
11. Podjecie uchwały w sprawie zlecenia pracy z rodziną  w Gminie Tułowice. 
12. Podjecie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
      i odpłatności  za usługi opiekuńcze. 
13. Podjecie uchwały w sprawie diet dla radnych  Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 
14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 r.  
15. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  
      i Mieszkaniowej w Tułowicach. 
16. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tułowice. 
17. Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   
      i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2011- 2016 – sprawozdanie z realizacji  
      działań. 
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z  XII Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z XIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).   
Ad. 4. Ocena funkcjonowania porządku  publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Tułowice. 
Głos zabrał Komisarz Sebastian Górski. Podziękował za zaproszenie.  
Poinformował, ze Gmina Tułowice należy do jednej z najbezpieczniejszych gmin na terenie 
działania komisariatu Policji w Niemodlinie. Najmniej jest odnotowywanych tutaj zdarzeń o 
charakterze kryminalnym w porównaniu z podobnymi gminami. Nie stwierdzono tutaj  
znaczącego wzrostu  wykroczeń, które mogą być uciążliwe dla społeczeństwa. Nie da się 
ukryć, że radni jako mieszkańcy wiedzą o wiele więcej, widzą o wiele więcej niż dociera do 
policji. Poinformował, że w 2010 r. na terenie Gminy Tułowice prowadzonych było 30 
postępowań, gdzie 24 postępowań było umorzonych z uwagi na niemożność wykrycia 
sprawców a 12 przestępstw zostało wykrytych. Najgorzej sytuacja przedstawia się jeżeli 
chodzi o kradzieże, było 51 postępowań . Najczęściej kradzione były linie telefoniczne, kable 
energetyczne oraz wszelkiego rodzaju przedmioty zawierające miedź. Prowadzono 13 
postępowań o nie alimentację z czego jedno zakończyło się aktem oskarżenia a 12 zostało 
umorzonych wobec braku cech przestępstwa. Jedno znęcanie  zakończone aktem oskarżenia i 
jedno uszkodzenie ciała – sprawa nie wykryta. Odnotowano i zatrzymano 19 nietrzeźwych 
kierujących , najwięcej w Tułowicach. Na terenie Gminy Tułowice odnotowano także 
przypadki kryminalne takie jak znęcanie się nad zwierzęciem, kilka oszustw, groźby karalne, 
uszkodzenia mienia, zmuszanie do określonego zachowania, z ordynacji wyborczej, kradzież  
dokumentów, posiadanie narkotyków. Poinformował, ze w Gminie Tułowice najwięcej 
zdarzeń odnotowywanych jest w soboty, środy  i poniedziałki. Najmniej zdarzeń jest w 
niedziele.  
Pan Komisarz Sebastian Górski podziękował Panu Wójtowi i radnym za przelanie środków 
finansowych na służby ponadnormatywne, które  w znacznym stopniu przyczyniły się do 
ograniczenia ilości przestępstw  oraz wyeliminowania osób jak i zdarzeń o charakterze 
kryminalnym czy chuligańskim. Ostatnimi czasy również są wspomagani przez Komendę 
Miejską  dodatkowymi   patrolami samodzielnego pododdziału Policji i w związku z tym 
kierują część funkcjonariuszy właśnie na teren Gminy Tułowice. Sami policjanci mówią, ze 
na Tułowicach już nie da się zrobić wyników  bo jak się pojawia radiowóz to mówią, ze 
ludzie już przestają jeździć rowerami, chodniki są pełne rowerzystów , którzy  idą a nie ma 
już poruszających się po drogach i stwarzających zagrożenie. Ograniczone również są ilości 
kradzieży napowietrznych  linii telefonicznych , jest to związane  z uzbrojeniem tych linii w 
czujniki. Kiedy kabel  zostaje przecięty to jest natychmiast sygnał do policji i  zaraz tam jest 
wysyłany patrol.  Często jest patrolowany odcinek drogi z Szydłowa do Komprachcic. Jest też 
dobra współpraca z sąsiednimi posterunkami.  
Wiele kradzieży odbyło się na terenie  zakładów w Tułowicach. Dotyczyło to podkradania 
kabli i  narzędzi przez sąsiednie firmy.  
Zaznaczył, że ich rejon obejmuje kilkadziesiąt sołectw a policjantów na zmianie  jest tyle, że 
może być pięć patroli  więc nie jest możliwe aby w każdym momencie  taki patrol był w 
każdej wiosce.  Prosił aby zgłaszać jeśli  są jakieś problemy albo podejrzenie o przestępstwo.   
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam podziękowała Panu 
Sebastianowi Górskiemu za przybliżenie spraw związanych z bezpieczeństwem. Stwierdziła, 
ze bardzo się cieszą, ze Gmina Tułowice jest postrzegana jako Gmina bezpieczna i prosiła 
radnych o zadawanie pytań.   
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze miło jest usłyszeć, że w Gminie jest w miarę możliwości 
bezpiecznie , podziękował też za interwencje w Goszczowicach. Stwierdził, ze zdaje sobie  
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sprawę, ze nie było to zadanie policji ale takie oddziaływanie społeczne nieraz  jest potrzebne, 
aby ten policjant czasem się pokazał.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że ze swojego podwórka może dodać, że na terenie pałacu i 
parku są nękani przez dwie kategorie ludzi. Pierwsza kategoria to są ludzie , którzy spożywają 
tam  od rana do późnego wieczora alkohol. Są to osoby, które kiedyś  spożywały alkohol  na 
przystankach autobusowych  ale przez częste patrole policji  przenieśli się do parku. Druga 
grupa to są osoby, które w późnych godzinach nocnych zbierają puszki  pozostawione przez  
pierwszą grupę. Spokój na terenie Zespołu Szkół zakłóca także Tułowicka młodzież, która 
zaczepia  młodzież z internatu i wszczyna bójki.  
Taki incydent miał miejsce dzień przed Sesją, była interwencja policji. Zaznaczył, że Policja 
przyjechała na sygnale i wszyscy zdążyli uciec. Prosił o dołożenie starań  aby tę sprawę 
wyjaśnić gdyż taka sytuacja  zagraża bezpieczeństwu uczni mieszkających w internacie. 
Prosił też aby patrole policji częściej pojawiały się na terenie Zespołu Szkół i najlepiej jakby 
to były patrole piesze.  
Radny Roman Kopij jako reprezentant Spółdzielni Mieszkaniowej w Niemodlinie i 
Tułowicach  stwierdził, że  nie ma zastrzeżeń do pracy policji, na osiedlach jest dość 
bezpiecznie. Prosił tylko aby patrole częściej  patrolowały place zabaw gdyż w okresie 
wiosennym i letnim młodzież  wieczorami i w godzinach nocnych przesiaduje na tych placach 
i często głośno się zachowuje, co jest uciążliwe  dla okolicznych mieszkańców. .  
Następnie głos  zabrał Młodszy Kapitan Mieczysław Polak Zastępca Dowódcy Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej w  Niemodlinie, który  poinformował, że z ramienia Komendy 
Miejskiej jest oddelegowany na teren Gminy Tułowice jako opiekun jednostek OSP.  
Poinformował także, że działalność jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w  Niemodlinie polega 
między innymi na działaniach prewencyjnych, kontrolnych. Na terenie Gminy Tułowice w 
roku 2011 przeprowadzili trzy kontrole. Kontrolą objęto  dwa  obiekty  mieszczące się  w 
strefie ekonomicznej w Tułowicach , gdzie  na jednym zakładzie stwierdzono szereg zagrożeń 
bardzo poważnych dla zdrowia a nawet życia pracowników. Firma dostała nakaz 
natychmiastowego usunięcia  stwierdzonych zagrożeń. Zagrożenia zostały usunięte.  
Trzecia kontrola odbyła się w Zespole Szkół w Tułowicach.  
Poinformował, że odbyły się tam wspólne ćwiczenia jednostek OSP połączone z ewakuacją  
internatu. 
Zadaniem jednostki  jest  także działalność ratowniczo-gaśnicza czyli wyjazdy jednostek do 
zdarzeń. W 2011 r. takim największym zdarzeniem był dzień 3 maja kiedy spadł 
nieoczekiwany śnieg i drogi w ciągu kilkudziesięciu minut przestały być przejezdne.  
Jednostka zajmuje się też kontrolą działalności jednostek OSP pod względem operacyjnym 
czyli stopniem przygotowania tych ludzi do działań ratowniczo – gaśniczych.  
Poinformował, że członkowie OSP muszą bardzo dużo czasu poświęcać na doskonalenie się.  
Jednostki OSP z Gminy Tułowice  w ostatnim czasie uczestniczyły w trzech dużych 
ćwiczeniach na obszarach leśnych. Zaznaczył, ze 70% obszaru Gminy Tułowice to są lasy.  
Poinformował , że do Urzędu Gminy zostanie dostarczona dokumentacja działalności 
jednostki  na terenie Gminy za 2011 r.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował jakie środki w poszczególnych latach były 
przeznaczone na działalność gminnych jednostek OSP a jakie na sport.  
Następnie poinformował, że te środki  ledwie wystarczają na bieżące potrzeby, nie może tu 
już być mowy o zakupie sprzętu czy innego potrzebnego wyposażenia  takiego jak rękawice, 
węże , mundury.  
Następnie przypomniał, że jednostka OSP w Goszczowicach kiedyś należała do krajowego 
systemu , zaznaczył że opłaca się należeć do takiego systemu bo są wtedy do uzyskania 
dodatkowe środki z budżetu państwa.  
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Poinformował jakie dotacje od 2001 r.  z budżetu państwa  OSP Goszczowice otrzymało w 
poszczególnych latach i co za to zrobiono.  
Następnie poinformował, że przypuszcza, że przez naszą gminę jest przeprowadzany 
transport materiałów niebezpiecznych. 
Kapitan Mieczysław Polak wyjaśnił, ze maja świadomość , że liniami kolejowymi,  które  
przebiegają przez Gminę Tułowice może coś być przewożone ale JRG takich informacji nie 
dostaje. Dostają natomiast informacje o przewozach po drogach transportem kołowym, o tym 
są informowani na bieżąco o jakiej godzinie i jaki materiał jest przewożony.  
Kolej natomiast  nie powiadamia o przewozach materiałów niebezpiecznych. Zaznaczył, ze 
trzeba tez mieć tę świadomość, że nie wszyscy powiadamiają straż o przewozach  
niebezpiecznych materiałów.  
Pan Komisarz Sebastian Górski odpowiedział na zgłoszone uwagi. Poinformował, że sprawa 
jaka zgłosił radny Jerzy Piędzioch będzie potraktowana priorytetowo. Odnośnie jazdy na 
sygnale zapytał czy Pan Piędzioch osobiście słyszał, że policja jechała na sygnale czy tylko 
ktoś o tym mówił. Poinformował, że  aby użyć sygnału musi być zgoda dyżurnego. Zaznaczył 
też, że jest Zarządzenie Komendanta aby do wszelkich interwencji gdzie jest zagrożenie życia 
lub zdrowia  samochody jechały na sygnale., wiec jeżeli to było takie zagrożenie to  mogło 
tak być.  
Prosił aby wszelkie incydenty zgłaszać na policje, niczego nie załatwiać we własnym zakresie 
bo to może się skończyć kłopotami nie dla tych ludzi którzy stwarzają zagrożenie tylko dla 
tych ludzi, którzy chcieli się ich pozbyć.  
Następnie poinformował, że pewne wykroczenia są ścigane na wniosek i dlatego dyżurny 
przyjmujący zgłoszenie prosi o podanie nazwiska i imienia zgłaszającego, bo bez świadka nic 
nie mogą zrobić.  
Następnie poinformował jak wyglądają dodatkowe patrole i ile ich może być za określone 
patrole.  
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę placu zabaw, stwierdził, że ludzie cierpią  na tym, że 
im ta cisza nocna jest zakłócana , szczególnie w porze letniej. Prosił  aby operacyjnie 
przyjechać i wtedy wszystko będzie wiadomo. Zaznaczył, że na placu zabaw są regulaminy i 
tam pisze do której godziny wolno na tym placu przebywać. Dzielnicowy powinien 
przyjechać , popatrzeć i zapytać co tutaj robią. W międzyczasie może jeszcze  posłuchać  czy 
rozmawiają głośno czy nie.  
Pan Komisarz Sebastian Górski odpowiedział, że dzielnicowy to nie jest policjant , który 
pracuje 24 godziny na dobę, dzielnicowy  nie jest dla jednej wsi tylko najczęściej dla 
kilkunastu. Oprócz tego, że jest dzielnicowym obowiązuje go 40 godzinny tydzień pracy, on 
pełni jeszcze służbę w patrolu interwencyjnym na rzecz komisariatu, on jest oddelegowany do 
szkoleń, i tak  naprawdę dzielnicowy jak przyjdzie z pięć razy na dzielnicę  to jest wszystko. 
Poinformował też, ze policja wykonuje masę rzeczy potrzebnych Lu b tez niepotrzebnych, 
takich, które mogłyby robić inne służby  np. doprowadzenia do komisji wojskowych, 
doprowadzenia nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, doprowadzenia do 
zakładów karnych, osoby nadużywające alkoholu  na obligatoryjne przymusowe badania 
lekarskie,  w takich przypadkach zawsze musi jechać dwóch policjantów . Oprócz tego jest 
jeszcze wiele innych  działań, które policja wykonuje.  
Radny Roman Kopij wyjaśnił, ze w swojej wypowiedzi chodziło mu o to, że by jak ten patrol 
idzie to żeby go było widać, niech się przejdzie koło tych placów  aby go młodzież widziała.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze nie  czynią żadnych uwag pod adresem pracy policji 
tylko wskazują punkty newralgiczne. Chodzi mu o ludzi, którzy pracują, którzy dojeżdżają do 
szkól aby mogli się  spokojnie wyspać.  
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Następnie głos zabrał  Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, który poinformował, że Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zarządza w całym województwie  987 km. dróg w 6,6 km przypada w 
Gminie Tułowice. Jest to nieduży odcinek, jest to droga 405. Zaznaczył, że w zeszłym roku 
skupili się głównie na  remontach cząstkowych, na prowadzeniu akcji zimowe utrzymanie, 
mieli trochę problemów ze znakami drogowymi niszczonymi przez młodzież. Stwierdził, ze 
sa to także koszty które ponoszą , są to koszty ponoszone niepotrzebnie. Są to drobne rzeczy 
ale jak się wszystko doda to wychodzą duże pieniądze a są to rzeczy które musza robić ze 
względu na stan bezpieczeństwa. Zajmowali się także udrożnieniem ponad kilometra rowu, 
dwukrotnym koszeniem zieleni. W poprzednich latach wymieniani chodniki.  
Jeszcze cześć chodników czeka na wymijane ale z tym trzeba poczekać na lepsze czasy.  
Stwierdził, że współpraca pomiędzy Zarządem Dróg a Gminą Tułowice układa się 
prawidłowo. Reagują  na wszelkie zgłoszone problemy, które występują , starają się reagować 
natychmiast. Pan Wójt  zgłasza  problemy i te sprawy prawie na bieżąco są usuwane.  
Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, jest tego świadomy, że oczekiwania radnych są dużo 
większe ale budżet jest taki jaki jest  i jak wszędzie środków brakuje. Teraz w pierwszej 
kolejności po zimie trzeba połatać  dziury na drogach, trzeba też odnowić przejścia, powinno 
to być zrobione do końca maja. Natomiast „krawędziówki” ze względu na brak pieniędzy są 
robione co kilka lat. Na terenie gminy były ustawiane siatki przeciwśnieżne  które  
zapobiegają nawiewaniu śniegu,   na odcinku drogi 6,6 km. było ustawionych 1 km. takich 
siatek. Uważa, że jest to dość sporo jak na taki odcinek drogi.  
Zaznaczył, ze maja gotowej dokumentacji na milion zł. , które czekają w kolejce na 
realizacje. W tym jest także dokumentacja dla Tułowic.   
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, ze w zeszłym roku pisał do Zarządu dróg 
Powiatowych o naprawa) skrzyżowania drogi powiatowej z wojewódzka i odpisali mu, że to 
należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Stan zakrętu jest niebezpieczny, duże ciężarowe auta 
rozjechały drogę. Było to zgłaszane do Zarządu Dróg Wojewódzkich ale do tej pory nikt tego 
nie zrobił.  
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że będzie to zrobione w ramach 
bieżących remontów, które się niedługo zaczną. 
Radny Jerzy Imbiorski poruszył sprawę połączenia drogi 405 z drogą powiatową za 
Tułowicami , za Ligotą w kierunku Łambinowic. Połączenie jednej drogi z drugą, jest tam 
fatalny wyjazd bo są dziury i jest słaba widoczność.   
Następnie zwrócił uwagę na przejścia w Tułowicach koło szkoły, stwierdził, że są mało 
widoczne, szczególnie  w okresie jesiennym gdy jest dużo liści, gdy świecą się światła.  
Zapytał czy myślą o zmodernizowaniu tych przejść.  
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że przejścia będą wymalowane a jak 
czymś zarastają to mogą przyciąć gałęzie. Jeżeli  chodzi o modernizacje to w tej chwili nie ma 
takich planów.  
Odnośnie drogi skrzyżowania, będzie to wzięte pod uwagę w momencie prowadzenia 
bieżących remontów.  
Sołtys  Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk zapytała czy są jakieś plany budowy chodnika 
na odcinku drogi z Tułowic Małych do Wydrowi, stwierdziła, ze  względu na nasilony ruch  
droga jest niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów.  
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że w tej chwili nie ma takich planów, 
można o tym rozmawiać w perspektywie lat 2014 – 2020 gdyż  wszystko wiąże się z 
pieniędzmi. 
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Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam podziękowała  Dyrektorowi 
Zarządu Dróg Wojewódzkich za wypowiedź i przeszła do omawiania następnego punktu . 
Ad. 5. Dyskusja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy  Tułowice 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przywitała Dyrektora 
NZOZ SANMED Pana Józefa Murawskiego i poprosiła go o przybliżenie spraw związanych 
z tym tematem.  
Pan Józef Murawski nawiązał do przedstawionej koncepcji w czasie, kiedy odbywał się 
przetarg na dzierżawę obiektu ośrodka zdrowia. Poinformował, że tymi siłami jakimi 
dysponuje NZOZ SANMED mogą w Tułowicach zapewnić podstawowa opiekę zdrowotna a 
poradni specjalistycznych w Tułowicach funkcjonuje poradnia ginekologiczna.  
Zasady udzielania świadczeń są regulowane przez NFZ. Stwierdził, ze zwykle pacjenci 
spodziewają się dużo więcej niż to co lekarze mogą w ramach tych kontraktów udzielić.  
Jak wygląda sytuacja na rynku, to było widać w czasie przebiegu przetargu. NZOZ SANMED 
był jedynym oferentem, żadna inna instytucja się nie zgłosiła. Pan Józef Murawski 
poinformował, ze istnieje pewne zagrożenie, że  trzeba będzie zamknąć poradnię 
ginekologiczna  gdyż wymagania NFZ  z roku na rok się zmieniają, są coraz większe. W tej 
chwili NFZ życzy sobie aby lekarz ginekolog udzielał świadczeń 3 razy w tygodniu w 
godzinach dopołudniowych i w godzinach popołudniowych.  Ginekologów jest mało, nasz 
ginekolog pracuje w szpitalu w Nysie, i tam dla niego jest podstawowe miejsce pracy i może 
być tak, że zrezygnuje on z pracy w Tułowicach. Nie wie czy uda mu się znaleźć innego 
ginekologa. Zaznaczył jednak, że postara się chronić poradnię jak najdłużej, ale zależy to od 
tego co zrobi NFZ.   
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że lepiej by było aby ginekolog był 
chociaż  raz  czy dwa razy w tygodniu ale by był niż jak ma być trzy razy i spowoduje to, ze 
go wcale nie będzie. Wtedy będzie to tak, ze ukarani zostaną pacjenci.  
Pan Józef Murawski stwierdził, ze polityka NFZ jest taka, że chcą zamykać małe poradnie. 
Ich interesują duże przychodnie, gdzie będzie kilku specjalistów, będzie czynne od rana do 
wieczora, będzie  super wyposażenie. W Tułowicach nie da się takiego czegoś stworzyć.  
Pani Alicja Lewandowska – Adam zapytała ilu mieszkańców gminy jest objętych opieka 
zdrowotną  przez NZOZ SANMED. 
Pan Józef Murawski odpowiedział, że jego zdaniem jest to około 4/.5 mieszkańców, nie liczył 
tego ale cześć mieszkańców korzysta z innych poradni.  
Radna Anna Janicka stwierdziła, ze ja interesuje lekarz pediatra, czy są szanse, ze taki lekarz 
będzie kiedyś w Tułowicach i czy Pan Murawski czyni jakieś  starania w tym kierunku.  
Pan Józef Murawski odpowiedział, że szanse są bardzo małe gdyż na rynku brak jest lekarzy 
pediatrów, nie wie czy któryś pediatra zgodzi się kiedyś na prace w Tułowicach.  
Pani Małgorzata Murawska wyjaśniła, że pediatrów nie ma tez z tego względu, że kiedyś był 
taki pęd do stworzenia pozycji lekarza pierwszego kontaktu , który miał być omnibusem  i 
miał leczyć wszystkich, dzieci, osoby dorosłe jak i osoby starsze. 
Pani Alicja Lewandowska – Adam zapytała czy jest możliwość  sprowadzenia ambulansu  na 
teren  Tułowic. Jest wiele głosów mieszkańców, że chcieliby być prześwietleni ale w tej 
chwili nie mają takiej możliwości a coraz częściej słyszy się o  zagrożeniu gruźlicy.  
Pan Józef Murawski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości gdyż takie ambulansy już nie 
istnieją , prześwietlenie jest  możliwe tylko w formie stacjonarnej, tam gdzie jest rentgen i to 
pacjent musi tam dotrzeć. Jest tez druga sprawa , kto to sfinansuje.  W stawce 
„peozetowskiej”  tego nie ma. Musiałby się znaleźć płatnik, który to sfinansuje, to wtedy 
można o tym pomysleć. 
W tej chwili NFZ finansuje trzy duże programy profilaktyczne, które sa realizowane  : 
„Program Profilaktyki Chorych Układu Krążenia” dla pewnych roczników co pięć lat,  
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„Program Profilaktyki Szyjki Macicy” czyli badania cytologiczne u kobiet i „Program 
Profilaktyki Raka Piersi u Kobiet” 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy są prowadzone przez NFZ ograniczenia do wypisywania 
skierowań do specjalistów  czy na badania.  
Pan Józef Murawski odpowiedział, że o tym decyduje lekarz leczący, on podejmuje decyzję 
czy takie badania  lub konsultacje są potrzebne.  
NFZ  przewiduje , ze 10% przekazanych środków  powinno być przeznaczone na badania, w  
ośrodku w Tułowicach wg sprawozdań  jest na ten cel przeznaczonych około 15% środków.  
5 minut przerwy. 
Ad. 6. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice  
z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania   
mieszkaniowym zasobem  Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jest przeciwny podejmowaniu tej uchwały 
a pomysł aby  w tym miejscu zrobić centrum hotelowe uważa za moralno nieracjonalny. 
Stwierdził, ze takim działaniem pozbawiamy się  w trakcie roku budżetowego kwoty około 
100 tys. zł.  Konsekwencja tego może być to , że aby Ligota otrzymała dofinansowanie do 
wiaty, to nie ma o czym mówić, może brakować tez środków na: ogrodzenie placu zabaw w 
Goszczowicach,  na wykonanie projektu na termomodernizację remizy, na oświetlenie 
początku ulicy Ceramicznej , na wykonanie  projektu  chodnika Szydłowie, na  zrobienie 
jakichkolwiek projektów drogi, aby mieć  co złożyć w przyszłym roku do programów . 
Aby lokatorów zajmujących w tej chwili te mieszkania przekonać do wyprowadzenia się, to 
trzeba im zaproponować mieszkania o takim samym standardzie albo lepsze  na blokach (są 
to trzy mieszkania po około 150 tys. zł. ) 
Trzeba będzie im w tych mieszkaniach zrobić taki remont aby im się zwróciły koszty 
poniesione na remont mieszkać obecnie zajmowanych.  
Aby w tym miejscu zrobić obiekt hotelowy to praktycznie trzeba by było obecny obiekt 
wyburzyć i postawić od nowa. Są to pomieszczenia strychowe , trzeba robić projekt i spełnić 
inne wymagania. Jest to koszt minimum 300 tys. zł.  
Przypomniał, że strażacy potrzebują nowej remizy, to może pomyśleć  aby obecna remizę 
wyburzyć , wybudować nową remizę  a na piętrze remizy  zrobić miejsca hotelowe.  
Może wtedy na taka inwestycje uda się pozyskać jakieś dodatkowe środki.  
Można też pomyśleć o postawieniu tam  murowanych małych domków. 
Stwierdził, że uważa, że pomysł tworzenia hoteli z tych mieszkań jest nieracjonalny, lepiej 
jest wybudować coś nowego niż  adaptować stary budynek.  
Odnośnie straży stwierdził, że jeżeli jest taka bieda w straży to może trzeba  stworzyć tylko 
jedną jednostkę i  wybudować nową remizę. 
Pan Kwarciany poinformował, że jeżeli chodzi o ten budynek,  to wie jak on wygląda bo tam 
mieszka. Słusznie Pan Wójt powiedział, że aby tam zrobić obiekt hotelarski, to trzeba by było 
wszystko zburzyć od dachu po piwnice. 
W tym czasie budowa takiego obiektu jest nieopłacalna.  Stwierdził, ze aby tam wybudować  
hotel to trzeba z ruchu mieszkań wyłączyć sześć mieszkań, trzy na hotel i trzy na 
przeniesienie  lokatorów, i nie wiadomo czy lokatorzy zgodzą się na zaproponowane do 
zamiany mieszkania.  
Radny Jerzy Imbiorski zwrócił się do Wójta, że to co powiedział to jest  po prostu szantaż. 
Stwierdził, ze jest mu obojętne czy będą tam mieszkania czy hotel ale będzie to nadal obiekt 
gminny, jest tam zamontowana syrena alarmowa, jest tam sala widowiskowa i tak dalej. 
Stwierdził, ze pomysł  wybudowania jednej remizy i stworzenia jednej porządnej jednostki 
mu się podoba.  
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Radny Roman Kopij  przeprosił lokatorów budynku.  Następnie stwierdził, że wystąpienie 
Wójta jest dla niego szokujące,  bo w takim pięciominutowym potoku słów jaki wyraził, to 
nie Wier czy ktoś przynajmniej zauważył jakiś sens tego co Wójt  powiedział.  
Stwierdził, ze nikt nie wyrzuca tych lokatorów z ich mieszkań, bo nie jest celem Rady aby 
kogoś krzywdzić i  wyrzucać z mieszkania. Radni nie widzą tylko końca swojego nosa tylko 
myślą po to aby Tułowice istniały jeszcze pokolenia. Intencja uchwały  nie jest to aby kogoś 
wyrzucać z mieszkania. Chodzi o to, ze pewnych rzeczy nie powinno się wypuszczać i 
społeczeństwa Tułowickiego  z dyspozycji samorządu  
Stwierdził, że chodzi tu o jedno mieszkanie  Pana Kwarcianego, bo tylko on w tej chwili 
zgłosił wniosek wykup. Nie wiedział, że to mieszkanie jest takie priorytetowe, że jak go się 
nie sprzeda to nic się nie zrobi, nie będzie na nic  pieniędzy. .  
Zaznaczył, ze skoro ten budynek jest tak tragiczny, to współczuje jego mieszkańcom, bo sam 
bałby się tam mieszkać. Bo nie maja tej ściany przeciwpożarowej, nic tam nie mają.  
Stwierdził, że  do lokatorów budynku nic niema  i ich szanuje bo ich zna.  
Dawno trzeba się było już zastanowić i dawno proponować tym lokatorom inne mieszkania, 
które się zwalniały  a nie kazać im w tak beznadziejnym budynku mieszkać i tam inwestować.   
Stwierdził, ze jeżeli ten Pan stanie się właścicielem mieszkania to będzie musiał dawać swój 
udział w remonty budynku bo będzie jego współwłaścicielem.  
 Wójt stwierdził, że te trzy mieszkania czy one będą wykupione już czy za miesiąc czy pod 
koniec roku, to jeżeli im nie sprzedajemy i jeżeli wczoraj dyskusja była, że tam jest niezbędny 
hotel, bo to jest „pępek świata” dla Tułowic, to odpowiada, że tam nie da się tanio zrobić 
hotelu jeżeli to ma być obiekt użyteczności publicznej.  
Nic nie przeszkadza aby mieszkania były z taka klatka schodowa jaka jest teraz , może trzeba 
ja naprawić. Po to jest właściciel, po to jest wspólnota aby sobie wyznaczali, co tam sobie 
chcą zrobić. Nie da się jednak w tych warunkach zrobić hotelu, trzeba spełnić wiele wymagań   
i zdobyć pozwolenia od wielu  instytucji . 
Pani Kwarciana stwierdziła, że nie jest to dla nich żadna nowość, że będą mieli wspólnotę 
mieszkaniową dlatego, że od wielu lat klatkę i tak sami remontują mimo składanych  średnio 
trzy razy w roku podań  do ZGKiM. Założenie wspólnoty i wykonywanie remontów typu 
malowanie klatki  czy  malowanie okien czy mycie okien , to jest dla nich na porządku 
dziennym, nie jest to dla nich żadna nowość.  
Radny Roman Kopij stwierdził, ze jeżeli  ta uchwała ma ich poróżnić to on jest skłonny 
wycofać ten wniosek, bo jeżeli Pan Wójt ma ich traktować w ten sposób, ze będą dobrzy i źli , 
to On za taka rozmowę dziękuje. Uważa, że radni maja się jako Rada zastanowić 
dalekowzrocznie a nie tylko patrzeć na partykularny mały interes. Jeżeli Pan Wójt chce 
wybudować nowy hotel to niech powie ile taki hotel kosztuje.  
Wójt odpowiedział, że nowy będzie tańszy niż remont tego.  
Radny Roman Kopij stwierdził, ze jak mamy pieniądze to aby zrobić hotel w Szydłowie w 
budynku po szkole. Zapytał Wójta kiedy ma to zamiar zrobić i z czego.  
Wójt odpowiedział, że jego zadaniem nie jest budowa hotelu. Stwierdził tylko, ze jeżeli nam 
tak bardzo zależy na  tym aby w Tułowicach był hotel to przedstawił kilka propozycji.  
Radny Michał Szumega stwierdził, ze na pewno w Tułowicach jest potrzebny hotel ale także 
mieszkańcy omawianego budynku chcą mieć własne  mieszkania. Pomijając to wszystko, 
została już podjęta uchwała, co spowodowało, że tym ludziom już jakby obiecano sprzedaż 
tych mieszkań, złożyli już podania. Nie wolno w ten sposób robić, nie wolno się bawić 
ludźmi.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że popiera wypowiedź radnego Szumega ale nie rozumie 
tego, ze w jednych opracowaniach  (OPS) pisze się , że jest zbyt mała ilość mieszkań  
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komunalnych, co Pan Wójt podpisał a z drugiej strony sprzedaje się mieszkania. Trzeba 
trzymać się jednego.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że najedzony głodnego nie zrozumie. I tutaj rozumie 
stanowisko lokatorów ale intencja radnych wyłączenia tego ze sprzedaży  była trochę inna.  
Wszyscy wiedzą, że są różne zdarzenia, np. pożar i trzeba ludzi ewakuować i w tym 
momencie  Gmina musi prosić się  instytucji zewnętrznych bo nie ma tych ludzi gdzie dać.  
Biedna jest ta Gmina gdzie ma taka sytuację, że człowiek wypisywany jest ze szpitala  i nie 
ma gdzie  jego przewieźć, bo nie ma dla niego żądnego lokum. W wypowiedzi Pana Wójta 
jest nadzieja, bo zamiarem radnych było po prostu zrobić coś  aby pochylić się nad 
problemem braku jakiegokolwiek wolnego pomieszczenia na wypadek zdarzenia.  Może 
rozwiązaniem będą te domki postawione w parku.  
I to się w tej chwili wydarzyło, dzięki wnioskowi radnego cos już ugrali, bo Pan Wójt już im 
obiecał .  Jeżeli to rzeczywiście miałoby zachwiać budżetem to jest osobiście za sprzedażą 
tych mieszkań.  
Wie, że prędzej czy później  jak będą robić preliminarz na przyszły rok to nie odpuści tego, 
bo to jest potrzeba społeczna , bo na pomoc społeczną nałożone są coraz większe obowiązki i 
od tego problemu opieki nad ludźmi  Pan Wójt nie ucieknie. Za chwilę radni będą się 
zajmować psami bezdomnymi, które mają większe prawa przypisane niż człowiek bezdomny.   
Wójt stwierdził, ze nie wie co napisała Pani Kierownik OPS ale mówi się o dwóch różnych 
pojęciach. Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, to jest zestaw mieszkań komunalnych , które 
radni maja w swoim sprawozdaniu budżetowym. Mówi się o dwóch rzeczach, o wolnych 
mieszkaniach komunalnych czy w ogóle o ilości mieszkań komunalnych.  
Uważa, że jak na taka gminę, jeżeli jest dwieście mieszkań komunalnych zajmowanych przez 
ludzi , to jest aż nadto a nawet więcej. Inną kwestią jest kwestia wolnych mieszkań. Obecnie 
są dwa mieszkania wolne, Komisja mieszkaniowa ma wytypować rodziny, którym te 
mieszkania zostaną przydzielone. Poinformował, że gotów jest te działania wstrzymać i 
zostawić te mieszkania wolne . Zapytał  co powiedzą wtedy ludzie, którzy chodzą za tymi 
mieszkaniami. Poinformował, że w przyszłym tygodniu uzgodni z Panią Kierownik OPS czy 
widzi potrzebę zablokowania tych mieszkań i nic nie stoi na przeszkodzie, jedna decyzja i 
mieszkania zostaną zablokowane.   
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że to co teraz Pan Wójt powiedział, to on wnioskuje, że Pan 
Wójt nie współpracuje ani z Panią Kierownik OPS ani z  Panem Cwynarem, bo nie wie co się 
dzieje.  
Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, ze ocena zasobów była 
robiona na podstawie sprawozdań  Ośrodka Pomocy Społecznej z roku 2009, 2010, 2011 i 
planu na 2012 r. Oprócz tego pewne zagadnienia w których nie są zorientowani, poprosiła  
aby odpowiedzi na te pytania udzielili kierownicy  innych jednostek bądź osoby które się 
tymi zagadnieniami zajmują. O tym, że brakuje  6 mieszkań socjalnych  napisał Pan Dyrektor  
w tej swojej informacji, ze jest 6 osób oczekujących na mieszkania socjalne.  Natomiast na 
którejś z poprzednich Sesji, po zwolnieniu się mieszkania na ulicy Ceramicznej  prosiła aby 
rozważyć temat i nie sprzedawać tego mieszkania  tylko przydzielić je rodzinie, gdzie jest 
czwórka dzieci  i w tragicznych warunkach mieszkają.  Nie prosiła wtedy o mieszkanie 
socjalne tylko o mieszkanie komunalne.  Wtedy Pan Wójt obiecał, ze jest mieszkanie, gdzie 
Pani jeszcze nie oddała kluczy  i na pewno to mieszkanie będzie sprawdzone czy będzie się 
nadawać dla tej rodziny. Wnioskuje z tego, że mieszkań komunalnych jest brak, bo ludzie 
chodzą za mieszkaniami i nie maja mieszkań.  
Wójt poinformował, że przedstawiciel OPS jest w komisji przyznającej mieszkania , Wójt 
otrzymuje tylko nazwiska i je zatwierdza, nie zdarzyło się żeby był kiedykolwiek przeciwny 
do tego co ustali komisja. Nie zdarzyło się żeby tam  wstawił kogoś innego. Wójt zaznaczył,  
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żeby Pani Kierownik  uzgodniła ze swoim  przedstawicielem aby ten przekonał komisję, że 
właśnie tej rodzinie  to mieszkanie trzeba przydzielić. Żeby potem nie było takich 
niepotrzebnych niedomówień.  
Kierownik OPS stwierdziła, że jak się orientuje, to jeden z przedstawicieli Komisji 
Mieszkaniowej jest obecny na Sesji i  zapytała czy mieszkania są przyznawane ściśle tak jak 
Komisja typuje czy jakoś inaczej.  
Przedstawiciel Komisji Mieszkaniowej Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała, 
ze mieszkanie o którym mówił Pan Wójt Komisja Mieszkaniowa postanowiła przydzielić 
właśnie tym Państwu, którzy maja czwórkę dzieci ,o którym była mowa, ale Pan Wójt  
powiedział, ze być może wstrzyma to. Zaznaczyła, że cały czas mają na uwadze to 
mieszkanie  i czekają.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji  w dniu 
wczorajszym z wypowiedzi Pana radnego wywnioskowała , ze nie zgodzą się na sprzedaż 
mieszkań przy ul. Świerczewskiego , bo planuje się tam hotel. Zna sytuację tych rodzin i wie, 
że niektórzy już od lat walczą o to, żeby tam był spokój. Jeszcze za czasów Pana Wójta 
Olszewskiego  jak na dole była kawiarnia to próbowano tam niektórym z państwa przydzielić 
mieszkania. Wiadomo też, że chodzi o pewien standard. Stwierdziła, ze wczoraj zrozumiała, 
ze ponieważ tam trzeba wybudować hotel, to tych państwa trzeba przenieść do innych 
mieszkań. Wie ze  ci państwo będą oczekiwać mieszkań o dużym standardzie, bo w remont 
obecnych mieszkań włożyli duże środki finansowe. Zastanawiała się skąd Gmina weźmie trzy 
mieszkania o wysokim standardzie, skąd na to weźmie pieniądze. Teraz się okazuje, że tam 
wcale nie ma być hotel tylko mieszkania socjalne. Druga  sprawa to, cały czas mówiono, ze 
mieszkania nad Ośrodkiem Zdrowia w żadnym wypadku  nie będą  do sprzedaży a teraz 
poszły do sprzedaży. Tendencja jest taka, ze jeżeli ludzie chcą kupować to dlaczego nie mogą.  
Poinformowała, ze będzie głosować za tym aby  lokatorzy mogli sobie wykupić te 
mieszkania.   
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że do wczorajszej dyskusji wkradło się małe 
nieporozumienie. Uważa, że trzeba uszanować tych Państwa, te rodziny, które tam mieszkają 
od lat, bo modernizują, włożyli pieniądze i na pewno maja nadzieję, ze jakiś czas tam będą 
mieszkać. Uważa, że należy im te mieszkania sprzedać. Planuje się różne rzeczy a pieniądze 
tez muszą z czegoś być. Jeśli teraz radni postąpili by inaczej to na coś zabrakłoby pieniędzy.  
Radny Sukiennik zwrócił się do osób siedzących przy końcu stołu, stwierdził, ze może się 
myli ale przynajmniej w jego odczuciu wypowiedzi tych osób są jakieś takie kąśliwe, 
prowokujące, wprowadzające nerwową atmosferę. Uważa, że tak nie powinno być. Wczoraj 
zaszło jakieś nieporozumienie, że są podzielone zdania na ten temat. Uważa, że dzisiaj te 
wątpliwości zostały rozwiane i wszyscy zagłosują tak aby ludziom te mieszkania sprzedać.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że nie uciekną od tematu mieszkań socjalnych i 
komunalnych, bo Kierownik OPS dobrze wie, ze jest lista mężczyzn oczekujących na takie 
lokale, na razie śpią w różnych miejscach . Pan Roman tez uczestniczy w takich akcjach, 
ludzie maja eksmisje w zasadzie do nikąd. Stwierdził, ze spodobała mu się koncepcja tego 
nadbudowania straży, tylko nie wie jakie tam są mury.   
Uważa, ze dojrzeli już do tego aby tematem mieszkań się zająć i coś w tym kierunku robić.  
Radny Jerzy Imbiorski zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośba aby zamknąć ten temat 
i głosować za tym aby te mieszkania sprzedać i to tylko po to aby Pan Wójt mógł zrealizować 
przedstawione zadania.  
Pani Kwarciana poinformowała, ze od piętnastu lat mieszkają w tym mieszkaniu, od piętnastu 
lat dokładają do tego mieszkania i jak wchodzili przed piętnastu laty do tego mieszkania, to 
można powiedzieć, ze była to wtedy rudera. Od piętnastu lat pisali pisma o wymianę okien,  
otrzymywali odpowiedzi odmowne, wszystko było robione na ich koszt. Od pięciu lat średnio  
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raz na rok słyszą plotkę a teraz okazuje się, ze jest to plotka prawdziwa, że  w ich budynku 
będzie robiony hotel a lokatorzy będą przesiedleni. Zapytała, jak radni czuliby się na ich 
miejscu  słysząc takie rzeczy i żyjąc w takich warunkach.  
Radny Roman Kopij stwierdził, ze na wstępie Państwa przeprosił, bo widzi, ze dyskusja 
poszła nie tymi torami co potrzeba, stwierdził, że nie czuje się ani winowajcą ani sprawca 
czegokolwiek, bo w tej chwili  tak to dyskusja jest, wszyscy są świeci a ten koniec  to jest w 
ogóle zły. Zwrócił się do radnego Józefa Sukiennika, ze jego wypowiedź  jest gorsza niż to 
ich tutaj  „ pod nosem”, bo wypowiedź Pana Sukiennika jest właśnie prowokująca , jeśli Pan 
trochę dyplomacji rozumie, to Pan  jak zwykle zaczyna jakiś konkurs. Stwierdził, że postawił  
ten wniosek w perspektywie. Tylko Państwo byliście w poprzedniej kadencji Rady. Tam z 
tymi mieszkaniami, to Pani ma rację, bo to jest ich kawałek życia, dostali ruinę, ruderę. Pyta 
się gdzie radni w poprzednich kadencjach Rady pochylali się do tych problemów, gdzie, a 
dzisiaj tak łatwo – sprzedamy no bo co. Stwierdził, że jest za, niech ci Państwo kupią a to co 
Wójt powiedział, to się bardzo cieszy, bo za 100 tysięcy zrobią super rzeczy dla ludzi w 
Tułowicach.  
Przewodnicząca  Rady Gminy zamknęła dyskusję i odczytała projekt uchwały.  W wyniku 
głosowania  stwierdzono, że  za podjęciem uchwały jest 0 głosów, wstrzymujących jest 0 
głosów a  15 głosów  jest  przeciwko podjęciu uchwały.   
Uchwała  zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania   mieszkaniowym zasobem  
Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012 nie została podjęta.  
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XIV/93/12 . 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  przy 14 głosach za i  1 wstrzymującym się podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XIV/94/12 . 
Ad. 9. Podjecie uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę 
wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  przy 11 głosach za i 4  przeciwnych  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XIV/95/12 . 
5 minut przerwy. 
  Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tułowicach 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że  
w czerwcu 2011 roku przyjęto ustawę  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Weszła w 
Zycie od stycznia br. Działania mają być finansowane z budżetów gmin. Wspólnie zastanawiali się kto 
w naszej Gminie ma się tym zająć, ponieważ nie ma na terenie naszej Gminy organizacji 
pozarządowej , która by czuła te tematy i mogła to prowadzić zdecydowano, że zadania te przejmie  
OPS. W związku z tym trzeba to unormować w Statucie OPS. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy Pani Kierownik zdoła te zadania wykonać jak i wnioski z 
tego podsumowania zrealizować.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że  
Zadanie jest trudne i wiąże się z zatrudnieniem asystenta rodziny. Obecnie w naszej Gminie 
jest dziewięć rodzin zastępczych, którymi  tez się będzie trzeba zając jak zostanie powołany 
asystent. Asystent rodziny może się zajmować piętnastoma rodzinami i będzie podlegał  
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Kierownika OPS. Następnie poinformowała jaki jest koszt za pobyt dziecka w Domu Dziecka 
w poszczególnych latach.  
Zaznaczyła tez, ze ustawa jest jeszcze ciągle zmieniana i ulepszana.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XIV/96/12 . 
Ad. 11. Podjecie uchwały w sprawie zlecenia pracy z rodziną  w Gminie Tułowice. 
Kierownika OPS poinformowała, ze zlecenie zadania zleca Rada Gminy dlatego też ten 
projekt uchwały.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XIV/97/12 . 
Ad. 12. Podjecie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności  za usługi opiekuńcze. 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XIV/98/12 . 
Ad.13. Podjecie uchwały w sprawie diet dla radnych  Rady Gminy Tułowice oraz 
sołtysów. 
Radny Frederic Coppin  poinformował, że wczoraj dużo rozmawiali na ten temat. Następnie 
podziękował, ze ten punkt nie został wycofany  z obrad, bo jego zdaniem to był by  brak 
poszanowania pracy radnego.  Stwierdził, ze to nie jest tak, że wymyślił w ciągu pięciu minut 
taki wniosek tylko to wymagało kilku dni pracy. Dziękuje, ze wniosek nie został wycofany  
bo wczoraj były takie intencje aby ten projekt wycofać z porządku obrad.  
Poinformował, ze zgłaszając wniosek chodziło mu o stabilność kosztów  na diety w budżecie. 
Żeby było wiadomo ile pieniędzy na to potrzeba, żeby cały czas były te same koszty. Chciał 
tez usunąć ograniczenie liczby spotkań. Wczoraj był taki argument, że diety będą ryczałtowe i 
radni będą w każdej chwili do dyspozycji Pana Wójta. Uważa, że tak będzie  bardzo dobrze, 
bo on godząc się być radnym był tego świadomy, że przez cztery lata  w każdej chwili jak 
tylko Pan Wójt będzie potrzebował  pomocy, to on będzie do jego dyspozycji. Wczoraj nie 
rozumiał tej sytuacji, nie wie tez dlaczego Pan Wójt został wyproszony z sali, bo to dla niego 
jest bez sensu.  Zaznaczył, że chodziło mu tylko o to, żeby nie mieć sytuacji, ze na paragrafie 
na diety nie będzie już pieniędzy , co wtedy będzie. Chciał tylko aby nie ograniczać 
możliwości spotkań radnych.  
Poinformował, że słyszał takie komentarze, ze On ma pieniądze to mu nie zależy. Wyjaśnił, 
że jego zdaniem to nie ma nic wspólnego z zarobkami, jego zarobki można sprawdzić w 
zeznaniu majątkowym, chodzi o to, że jego zdanie jak  w którymś miesiącu nic nie robił a 
dostał 400 zł. to uważał, ze mu się te pieniądze nie należą, bo na nie  zasłużył, nie zapracował.   
Jeśli chodzi o pracę Komisji Budżetowej, aby nie obrazić nikogo,  to oni nic nie robią  ale 
maja 200 zł. Mieli się spotkać na  przegląd oświetlenia w Tułowicach i nie było zebrania, nie 
rozumie dlaczego nie było przynajmniej informacji, ze nie będą się spotykać. Przypomniał, że  
na koniec grudnia 2011 r.  zrobił raport żeby pokazać, że w Komisji Budżetowej nic nie 
robili, to w tym roku będzie to samo. Dlatego to był jego cel jeżeli chodzi o diety ryczałtowe.  
Radny Michał Szumega stwierdził, ze to  nie jest zły pomysł, na pewno byłby to większy 
komfort i dla Skarbnika, bo jest już budżet ustalony i dla Pani Przewodniczącej lepiej by  było 
bo mogłoby być więcej Sesji a mniejszą ilością punktów. Stwierdził, ze popiera ten projekt, 
może są tam jedynie za wysokie stawki i tam trzeba by się zastanowić i trochę te stawki 
obniżyć ale generalnie popiera ten projekt.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały.  
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Radca Prawny poinformowała, że nie wie jaka będzie następna uchwała dot. uchwalenia 
planu pracy ale tam jest zapis, ze miesiącami wakacyjnymi jest lipiec i sierpień a w tej 
uchwale jest tylko lipiec, chce tylko poinformować, że może tu wystąpić niezgodność.  
Radny Józef Sukiennik poinformował, że  wczoraj  radni uzgodnili stanowisko w tej sprawie, 
że sprawa diet zostaje po staremu. W związku z tym, że nikt nie zgłosił zdjęcia z porządku 
obrad tego punktu, to na mocy art. 47 Statutu Rady Gminy o odrzucenie tego wniosku i 
przegłosowanie. Chodzi o to, że uzgodnili, że na starych zasadach pozostaje.  
Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że w tej chwili odczytała projekt uchwały i teraz 
będą nad nim głosować.  
Radny Józef Sukiennik poinformował, że  wniosek zgłoszony na mocy  art. 47 Statutu musi 
być w pierwszej kolejności przegłosowany.  
Radca Prawny poinformowała, że jeżeli jest porządek obrad a w porządku obrad jest taki 
punkt, to każdy wyraża swoją wolę poprzez głosowanie. Nie nastąpiła zmiana porządku obrad 
w tym zakresie, mamy przyjęty porządek obrad i jest  to normalna procedura. Każdy ma 
prawo. Radna Zofia Pietrusewicz poinformowała, że w Statucie pisze tak” jeżeli oprócz 
wniosku o podjecie uchwały w danej sprawie  jest wniosek o odrzucenie tego   wniosku, to w 
pierwszej kolejności Rada głosuje wniosek o odrzucenie.” 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys  zauważyła, ze Pan Sukiennik składa wniosek o 
odrzucenie tego projektu jako najdalej idący, to Rada musi Przegłosować.  Pan Sukiennik to 
potwierdził.   
Radca Prawny jeżeli będzie głosowanie, każdy ma prawo się wypowiedzieć i w zależności od 
tego jaka będzie wola każdego radnego, to uzyskają wynik tego głosowania. To samo będzie 
głosowanie  nad wnioskiem, to jaka to jest różnica, każdy wyrazi swoją wolę.  Radny Józef 
Sukiennik stwierdził, że rozumie, że głosują za tym wnioskiem za lub przeciw.  .  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że głosują za lub przeciw za projektem tej uchwały.  
Radca Prawny poinformowała, ze każdy ma prawo tutaj raz zagłosować, jeżeli zagłosuje za 
uchwałą to nie  może żeby nie było tak, że wyjdą dwie uchwały. Każdy może tylko raz 
zagłosować i wtedy większość decyduje czy uchwała będzie przyjęta czy nie.  
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie  nad podjęciem uchwały.  
W wyniku głosowania za podjecie m uchwały głosowało 8 radnych, przeciwnych podjęciu 
uchwały było 4 radnych a 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Została podjęta Uchwała Nr 
XIV/99/12 w sprawie diet dla radnych  Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 
Wójt Gminy  Pan Wiesław Plewa stwierdził, że jest za tym, że radni podjęli taką decyzję. 
Znaczy to, że teraz nie patrząc na to  czy mamy pieniądze w budżecie czy nie może poprosić 
o spotkanie  np. jednej Komisji  w Szydłowie, drugiej w Goszczowicach trzeciej  jeszcze 
gdzie indziej. W poprzednich warunkach każde spotkanie to było co najmniej 1000 zł. i to tak 
by się zbierało. Jest za tym, bo wiele rzeczy mogą załatwiać na miejscu, mogą częściej się 
spotykać.   
Ad. 14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 r.  
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek  o wykreślenie miesiąca sierpnia z planu pracy 
Rady jako przerwy wakacyjnej. Wniosek został przegłosowany i przy 14 głosach za i 1 
przeciwnym wniosek został przyjęty.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XIV/100/12 . 
Ad. 15. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej  w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej w Tułowicach. 
 
 



- 14 - 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz  odczytała protokół z 
przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2012 r. kontroli w ZGKiM w Tułowicach.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Tułowicach – zastrzeżenia 
do protokołu z przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2012 r. kontroli w ZGKiM w Tułowicach. 
Radny Józef Sukiennik  stwierdził, że ktoś  tutaj albo czytał i nie zrozumiał  albo w jakiś inny 
sposób, wiadomo, ze Statut podpisuje tak jak tutaj mamy  Przewodniczący Rady Gminy a jest 
rejestrowany w Sądzie.  
Sekretarz Gminy wyjaśniła , że tylko stowarzyszenia rejestrują statuty w KRS-ie  natomiast  
statuty gmin ni e podlegają takiej rejestracji.  
Następnie  radny Józef Sukiennik  stwierdził, że  kompetencje poszczególnych komisji i Rady 
wynikają  z ustawy o samorządzie gminnym jak również z poszczególnych artykułów Statutu, 
tak, że tutaj Pan Cwynar „troszeczkę przegiął.” 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze Pan Cwynar jest na dwudniowym 
szkoleniu, będzie do dyspozycji następnym razem.  
Wójt poinformował tez, ze to nie jest pierwszy błąd, wielokrotnie zwracał  uwagę, że  Rada 
Gminy obecnej kadencji może kontrolować poprzez  Komisje Rewizyjna tylko obecna 
kadencję. Uważa, że z tego  błędu trzeba się spokojnie wycofać i powiedzieć, że niechcący 
ingerowali w decyzje poprzedniej kadencji.  Po za tym jeśli Rada Gminy uchwala statut a 
potem radni mają do tego Statutu pretensje , to tez nie jest tak.  Myśli że aby nie zaogniać 
sytuacji  rzecz polega na tym, ze pewne uwagi które są w tym protokole, są do zastanowienia 
dla niego jako bezpośredniego przełożonego Pana Dyrektora, natomiast nie ma co rozdrabiać 
już zdań. Było to działanie w dobrej wierze.  Pewne uwagi są do przeanalizowania, jeżeli 
chodzi o działalność tych pracowników ale to wtedy  jako organ  nadzoru biorąc pod uwagę 
uwagi Komisji jest w stanie  to przeprowadzić i wyjaśnić. Zaznaczył, ze pewne uwagi są dla 
niego istotne i będą one analizowane.  
Radny Roman Kopij  stwierdził, ze taka kontrola była w planie pracy Komisji Rewizyjnej , 
która rada widziała, widziała jaki maja program  i co będzie kontrolowane przez Komisję.  
Pan Dyrektor wcześniej dostał informacje co Komisja Rewizyjna chce uzyskać, bo nie był 
zaskoczony po co Komisja przychodzi. Komisja jest zaskoczona jego pismem. Protokół, który 
Komisja napisała, to nie jest jakiś wyrzut do Pana Dyrektora ani żadne zalecenia bo takiej nie 
mają roli, tylko Komisja pisze do Rady Gminy. Rada od tego jest aby zajęła stanowisko. 
Jeżeli maja zastrzeżenia co do tego konkursu to przecież Pan Dyrektor mógł je wnieść od 
razu, że nie można tego kontrolować. Plan  pracy był przecież zatwierdzany dużo wcześniej. 
Pan Dyrektor wszystko Komisji pokazał , nie było żadnego oporu na temat tego. Sam się 
przyznał, że skoro ogłosił konkurs, było postępowanie, to powinien być protokół.  
Skoro Rada Gminy ani Wójt nie ma prawa ingerować w schemat organizacyjny tej jednostki  
to wszystkie te kontrole są bezsensowne, bo pan Dyrektor może zatrudnić jeszcze nawet 
pięćdziesiąt osób.  
Komisja tylko powiedziała jakie zastrzeżenia ma do tej struktury, że nieaktualna jest w ogóle 
do stanu faktycznego. Nie ma obecnie w Komunalne stanowiska informatyka.  
W zakresach obowiązków  prace się dublują, w trzech zakresach są wpisane takie same 
zadania. Stwierdził, że dają tylko sygnał do rady i do Pana Wójta, ze ZGKiM jest przerost 
zatrudnienia. 
Radna Zofia  Pietrusewicz jest bardzo zaskoczona, że  Pan Dyrektor tak bardzo przejął się 
tym konkursem Pani Sekretarki. Wzięło się to stąd, że w budżecie  w tamtym roku na koniec 
grudnia  wykazane było ¾ etatu, w styczniu wyszedł cały etat, pytają więc Pana Dyrektora co 
wobec tego  doszło, że ¾ etatu zmienia się w cały etat. Nie ma magazynów, na zewnątrz  
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prawie się nic nie robi, nie ma ruchu mieszkań, zasiłki rodzinne  są w opiece, co doszło, że 
Dyrektor  tą ¼ etatu dołożył. Tym bardziej jak się popatrzy że jest 10 pracowników 
umysłowych  a 22 osoby fizyczne to jest trochę śmieszne.  
Wójt stwierdził, że radni dostali podsumowanie ubiegłego roku i jest tam Zakład Gospodarki 
Komunalnej  i pisze że w Gminie jest 269 mieszkań, którymi zajmuje się  Zakład Gospodarki 
Komunalnej, jest podana ilość wspólnot i ile tam jest we wspólnotach. To nie jest tak, że nie 
ma ruchu mieszkań, bo przecież są remonty na całej mieszkaniówce w Tułowicach.  
Stwierdził, że nie chciałby bronić Dyrektora ale prosił aby nie mówić rzeczy, które można 
sprawdzić i radni mają takie materiały, tylko trzeba je przeczytać. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie o to chodzi, radni wiedzą co to są remonty a z ZGKiM 
jest specjalista i kierownik, którzy nadzorują chyba trzech pracowników  wykonujących 
remonty, bo reszta pracowników to są hydraulicy. Radnym nie chodzi o to, przekazanie 
mieszkań, kiedyś było to mieszkanie komunalne , trzeba było zrobić protokół, sprawdzić, 
odebrać lokal i tak dalej. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, bo dzisiaj sprzedajemy mieszkania  i 
będziemy mieli pieniądze, to co oni sprzedają, Gmina sprzedaje.  
Radna Zofia Pietrusewicz stwierdziła, że pracowała w ZGKiM i kiedyś całość mieszkaniówki 
była w jednych rękach, nie wie dlaczego w tej chwili to jest rozłożone na dwie osoby i o to jej 
tylko chodzi. Nie chce mącić Dyrektorowi ale prowadziła to , to wie. Teraz  jedna osoba  
prowadzi mieszkaniówkę, na zebranie wspólnotowe przychodzi ktoś inny. Tych mieszkań 
naprawdę nie ma dużo,  jak są trzy lub cztery komisje w roku, to jest wszystko. Uważa, że 
tym należy się zająć. 
Wójt stwierdził, że nie mówi, że pewne uwagi Komisji są niewłaściwe, rzecz polega na tym, 
że sam na początku powiedział, że na pewne rzeczy trzeba będzie na spokojnie zwrócić 
uwagę.  
Radny Józef Sukiennik podkreślił, że posługując się Statutem w rozdziale 8, tutaj popiera 
wypowiedz radnego Romana Kopija, są zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.   
Np. w punkcie 2 : „Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową 
kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie  budżetu Gminy” czyli ma takie uprawnienie. 
Następnie  przytoczył  zapis, ze Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii ekspertów  
i tak dalej. Dziwi się. A po drugie zastanawia go jedno, data jest ta sama, czy od razu była 
odpowiedź. W tym samym dniu, bo tu jest ta sama data.   
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformowała, ze kontrola była przeprowadzona  
3 kwietnia a odpowiedź  jest z 20 kwietnia.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że myśli, że ten problem będzie jeszcze poruszony 
na Sesji , kiedy będzie obecny Pan Dyrektor Cwynar, bo trudno mówić o osobie nieobecnej, 
myśli, że Pan Dyrektor też będzie miał jakieś wytłumaczenie. Będą pytać co z tym dalej.  
Ad. 16. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tułowice. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
od tego roku wszystkie Ośrodki Pomocy,  wszystkie Gminy robią cos takiego jak ocena 
zasobów pomocy społecznej. Jest to program na stronach ministerstwa, trzeba po prostu z 
wszystkich sprawozdań , co znaczy z wszystkich, była dyskusja i tak naprawdę to nie wiedzą. 
Na szkoleniu  dowiedzieli się, że lepiej dla wszystkich, żeby mieć pewne wskaźniki  gdy 
przyjdzie budżet zadaniowy, żeby mieć już wypracowane, zrobić tak jak w ministerstwie 
proponują, że sprawozdania  z lat 2009, 2010, 2011 dać w sprawy bieżącego roku. Jest to 
mozolna praca, po za tym jest tutaj kilka lub kilkanaście zagadnień w których się może 
pracownicy ośrodka orientują ale nieznajomym szczegółów  np. ilości boisk  czy obiektów 
sportowych, obiektów socjalnych ,  ilość dzieci nieprzyjętych  do przedszkola czy do żłobka. 
To, że nie ma żłobka w Tułowicach wiedzą. Wiedzą, że nie będzie ilości dzieci, które nie 
zostały przyjęte. Ma na przykład ilość dzieci  nieprzyjętych do Przedszkola. Przyznała, że  
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uczestniczy od kilku lat w Komisjach kiedy są przydzielane miejsca w przedszkolu ale nie ma 
obowiązku pamiętać ile dzieci nie zostało przyjętych  w roku 2009, w roku 2010 i po te 
informacje  zwróciła  się do Pana Wójta prosząc aby osoby, które się tymi zagadnieniami 
zajmują, żeby podały dla OPS dane. Na tej podstawie ta ocena jest zrobiona. Wnioski 
końcowe. Wnioski końcowe miały same jakoś tam wychodzić, nie za bardzo wychodziły, na 
podstawie tylko procentów, gdzie jest 100 to znaczy , że jest dobrze a gdzie jest poniżej to 
znaczy że jest niedobrze. Poinformowała, że mają wnioski końcowe. Następnie odczytała 18 
wniosków końcowych zawartych w sprawozdaniu  i je omówiła.  
Ad. 17. Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2011- 2016 – sprawozdanie  
z realizacji działań. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
myśli, że radni to przeczytali, to się bardzo dobrze czyta. Jej zdanie  ważna jest końcówka i 
chciałaby na to zwrócić uwagę, że po roku doświadczeń należy wyciągnąć wnioski. Jak będą 
tworzyć budżet na przyszły rok, trzeba się temu przyjrzeć, bo jeżeli to ma być tak, ze 
programy tworzą a ich nie realizują  tak jak Strategie rozwiązywania problemów, to po prostu 
mija się z celem. Na razie małymi krokami. Wszystkie trzy szkoły, Gimnazjum, Szkoła 
Podstawowa i Zespół Szkół realizują to wszystko tak jak trzeba , trzeba to wszystko jeszcze 
tylko nasilić. Tak samo Przedszkole, nic nadzwyczajnego nie wymyślają, pewne rzeczy tylko 
należy jakoś tak uwypuklić.   
Zespół też pracuje ale zespół jest od konkretnych sytuacji a nie od realizacji Programu 
przeciwdziałania.  T o nie może być tak, że koordynator z zespołem zrealizują program.   
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  stwierdził, że jesteśmy jedną z niewielu gmin na 
Opolszczyźnie , że praktycznie tylko około 20 dzieci nie dostało miejsc.  
Trzeba jednak pamiętać, ze gmina ma obowiązek zapewnić miejsca w Przedszkolu dla 
pięciolatków i sześciolatków. Przedszkole dla trzylatków i czterolatków to jest luksus.  
Nie można mówić, ze jest tragedia w gminie bo 20 dzieci nie  przyjęto do przedszkola.  
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka poinformowała, ze w tym roku do Przedszkola 
zgłoszono 145 kart a miejsc jest tylko 125. 20 dzieci nie zostało przyjętych z tego 1  dziecko 
nie osiągnęło wieku przedszkolnego, 1 dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności  dość 
złożonej z zalecenie poradni, że mogłoby być przyjęte do Przedszkola w wieku 5 lat, 
dziewczynka ma dopiero 4 lata. Nie została przyjęta ale Pani Dyrektor zaproponowała mamie 
dziewczynki aby umożliwi ć dziecku integracje z grupa rówieśników przyjścia poza zapisem 
do grupy raz lub dwa razy w tygodniu.   
Miejsca w przedszkolu nie dostało też dwoje dzieci, których oboje rodzice pracują, są to  
trzyletnie dzieci , najmłodsze. Z  16 pozostałych dzieci, które nie dostały miejsca jedno z 
rodziców nie pracuje.  
Poinformowała, ze dokonując naboru do przedszkola brali pod uwagę tylko te dzieci, których 
oboje rodzice pracują. Stwierdziła, że dobrze by było aby wszystkie dzieci mogły uczęszczać 
do Przedszkola ale nie ma takich możliwości.  
Ad.18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt poinformował, ze sprawozdanie zostało radnym przedłożone na piśmie.  Sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu.  
Wójt poinformował  że  4 kwietnia otworzyli oferty przetargowe na budowę w 
Skarbiszowicach i oferty przetargowe na budowę oświetlenia  w Tułowicach Małych.  
Ponieważ doszły go informacje, ze jest opór niektórych radnych co do głosowania za 
podjęciem uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu  wstrzymał się z podpisaniem umowy. 
Umowę podpisze dopiero teraz mając już  zapewnione środki w budżecie. 
Podziękował Radzie za podjecie uchwały bo dzięki temu można będzie to skończyć.  
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Następnie poinformował, że będzie nowy wydatek gminy dotyczący budowy wody i 
kanalizacji na nowo budowanym osiedlu w  Ligocie. Zgodnie z prawem jest to obowiązek 
gminy doprowadzić do tych budynków wodę i kanalizację. Mieszkańcy już to chcą robić 
nawet na własny koszt  a następnie wystąpią do gminy o zwrot środków  a jeżeli gmina nie 
zwróci tych pieniędzy w określonym terminie to wystąpią do  sądu. Obecnie taka sprawa jest 
z Państwem Suchodolskich.  
W Ligocie w tej chwili jest wydzielonych około 14 działek , to w przyszłym roku trzeba 
będzie  zagwarantować kilkaset  tysięcy złotych na  wykonanie tej  inwestycji. Takie są 
przepisy i zadaniem gminy jest doprowadzić wodę i kanalizację 
Radna Halina Klimaszewska zapytała co było tematem spotkania z przedstawicielem 
CARITASU. Wójt odpowiedział, że chodziło o  przedstawienie obecnej sytuacji, bo 
CARITAS pracuje nadal w poszerzonym składzie stan środków finansowych zapewnia  
spokojnie im byt . Trwa dyskusja  na wyższym pułapie dotycząca możliwości zdobycia 
dodatkowego doposażenia.  
Wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Szydłowie gdzie Pani Sołtys i mieszkańcy 
wystąpili z kolejną inicjatywą zrobienia czegoś dla tej wsi. Niedaleko szkoły jest dziki 
zakrzaczony teren, który chcą przekształcić w park. . Mieszkańcy zobowiązali się to oczyścić 
i wysprzątać. Rolą Gminy jest wycięcie niebezpiecznych drzew i ustawieniu ławeczek 
ewentualnie placu zabaw. .  
Dyrektor TOK zapytała czy na Dni Tułowic przyjadą goście z Wedenburga. Wójt 
odpowiedział, że jest już od nich odpowiedź i przyjedzie 7 osobowa delegacja.   
Poinformował, ze Rada i mieszkańcy  mają pozdrowienia od Pana Starosty z Litwy oraz od 
Pana Starosty z Szenczenkowe na Ukrainie.  
Następnie poinformował o planach zaproszenia  radnych z zaprzyjaźnionych gmin i 
organizacji spotkania integracyjnego.  
Wójt poinformował, że w maju będą się przymierzać do ogłoszenia konkursu „ Baw się z 
nami na wakacjach”. Chce aby ktoś kto wygra ten konkurs potrafił zagospodarować dzieci  
popołudniami 1 osoba po dwa dni w Skarbiszowicach i Szydłowie a druga osoba w Ligocie i 
w Goszczowicach. Chce aby to było robione w sierpniu.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska Sadłoń odczytała pisma: 
- Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego  do Pana Wójta  z zaproszeniem do 
współpracy na rzecz utworzenia aglomeracji opolskiej.  
- Uchwałę RIO Opole w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.  
- TOK w Tułowicach – zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach rocznicowych z okazji 
    rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 maja.  
- pismo Pana Skrzypka  Wiesława Skrzypka skierowane do ZGKiM oraz Rady Gminy  
  dotyczące ponowienia prośby o przesuniecie  hydrantu.  
- odpowiedź ZGKiM  do Pana Wiesława Skrzypka. 
Wójt poinformował, ze pójdą , zobaczą jak to jest i będą rozmawiać jak to załatwić.  
- pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Nadzoru i Kontroli do  
  Przewodniczących Rad Gmin dotyczące przypomnienia o obowiązku złożenia oświadczeń  
  majątkowych. 
- radnego Jerzego Imbiorskiego skierowane do Wójta Gminy  Tułowice o udzielenie 
informacji jakie czynności dokonał w ostatnich latach w sprawie polepszenia  dostępu do 
Internetu  mieszkańców Goszczowic oraz  informacji w zakresie wykorzystania 
przebiegającego przez Gminę Tułowice  światłowodu 
Wójt Gminy  nawiązał do odczytanego pisma dotyczącego utworzenia aglomeracji opolskiej.  
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Stwierdził, że było o tym głośno w gazetach , Pan Prezydent Zembaczyński chciał zaprosić, 
myśli, że radni mogą wyrazić wolę i można się spotkać  i zobaczyć w jakim zakresie ta 
współpraca ma przebiegać.  
Ad. 19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na krzaki koło torów – gruszkę , zapytał czy można by 
ja ściąć, daje ona cień i osoby spożywające alkohol tam przesiadują.  
Zapytał czy ten teren będzie równany i zasiana tam  trawa.  
Wójt odpowiedział, ze będzie tylko koszone bo niwelacja terenu to są określone koszty, 
wszystko kosztuje. 
Radny  Krzysztof Mróz podziękował, że mogli wykorzystać pracowników do prac  społeczno 
– użyteczny. Mimo głosów, ze to się nie uda  cel, który założyli sobie został osiągnięty.  
Poinformował też, że w związku z powstaniem drogi przelotowej  przez Szydłów powstał 
problem, który się nasila, chodzi o  wyrzucanie piesków. Dawniej był z tym mniejszy 
problem, bo nikomu się nie chciało jechać. W ostatnim tygodniu  wyrzucono cztery pieski.   
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie  radni będą zajmować się uchwałą  dotyczącą 
opieki nad zwierzętami. 
Komendant Gminny OSP Pan Nawrocki  stwierdził, że była wcześniej rozmowa na temat 
bezpieczeństwa w Gminie przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego. Poinformował, ze 
jeżeli chodzi o strażaków to nie ma problemu są zawsze mobilni oczywiście w miarę 
możliwości  jeżeli nie pracują. Jeżeli jednak chodzi o ich własne bezpieczeństwo to już nie 
widzi żadnego. Sprzęt , który posiadają ma około 20 lat. Ubrania osobiste są już w opłakanym 
stanie. Radni dostali taką ulotkę jakie OSP ma fundusze. Sądzi, że nie są one zbyt duże  bo 40 
tys. zł. na trzy jednostki. 
Wójt sprostował, ze z wynagrodzeniami kierowców OSP to jest 56 tys. zł.  
Pan Nawrocki  poinformował, że sprzęt jest w opłakanym stanie, od kilku lat już nie był 
remontowany i budynki też wymagają remontu.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że straż to nie jest tanie hobby, to jest drogie 
hobby. Na spotkaniu powiedział aby strażacy uzgodnili miedzy sobą, która jednostka zostaje, 
inwestują wszystkie środki w te jedna jednostkę. W granicach gminy jedna porządna 
jednostka OSP z dwoma czy nawet z trzema samochodami jest w stanie obsłużyć  cała 
Gminę. Wybrać, która to ma być jednostka  muszą strażacy.  
Komendant Gminny OSP Pan Nawrocki  stwierdził, że jeżeli chodzi o strażaków, to żadna z 
jednostek nie jest w stanie zapewnić 24 godzinnego dyżuru. Wójt stwierdził, że jest jeszcze 
straż zawodowa. Jedna ze straży nie wyjechała do zdarzenia ani razu prze cały rok.  
Pan Nawrocki   poruszył sprawę wycięcia krzaków przed remizą w Goszczowicach, Wójt 
powiedział, że trzeba tylko napisać wniosek i będą wycięte. Po napisaniu wniosku dostał 
odpowiedź odmowną.  
Wójt poinformował że jeżeli chodzi o wycięcie drzew i krzewów  na własnym terenie to 
trzeba pisać wniosek do powiatu. Żywopłot jeżeli jest za wysoki, to trzeba go przyciąć.  
Radny Jerzy Imbiorski podziękował Pani Urszuli Kosińskiej – Bardon za podjecie się trudu 
zorganizowania tych prac interwencyjnych bo rzeczywiście raz, że widać pewne efekty a 
drugi raz, ze ludzie nie biorą za darmo pieniędzy tylko coś za to robią.  
Zaproponował aby tym ludziom zamówić kamizelki z napisem „ Gmina Tułowice” bo to też 
jest promowanie  gminy.   
Wracając do sprawy OSP to zaznaczył, że dzięki tym środkom, które dostawali z budżetu 
państwa to ta remiza w Goszczowicach wygląda tak  a nie inaczej. Za te środki udało im się 
wykonać wiele remontów.  
Gdyby inne jednostki należały do tego systemu to tez może by dostały jakieś środki, dlatego 
tak gorąco zachęcał Pana Wójta do przemyślenia tej sprawy.  
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Poinformował, że  żeby nie być gołosłownym to dostał Zarządzenie dot. wykonania budżetu 
za I kwartał  i jeżeli chodzi o straże pożarne to jest tam 40 tysięcy. Wykonanie 10.190 zł.  
czyli już wykonano prawie 26% a nic nie kupiono. Paliwo, opłata, energia , szkolenia i tak 
dalej. Uważa, że budżet jest bardzo skromny , wystarcza tylko na podstawowe bieżące 
potrzeby. Zaznaczył, że strażacy działają społecznie i chcą to robić ale jeżeli jest taka wola, to 
po co się bawić w jakieś tam podchody. Utrzymanie czegokolwiek kosztuje. Chwała tym 
ludziom, którzy otrzymują  niewielkie pieniądze  i za to  utrzymują jakoś  te trzydziestoletnie 
samochody, ze one jeszcze wyjeżdżają i wracają do tej remizy.  
Wójt  przypomniał, ze nie jest to tak zupełnie społecznie, bo za każdą godzinę wyjazdu 
strażak  ma wypłacane 15 zł.  Stwierdził, że cieszy się, że jeszcze wyjeżdżają i przypomniał , 
że kupili niedawno drugi samochód dla Goszczowic.  
Wójt jeszcze raz stwierdził, że Gminy nie stać na utrzymanie trzech jednostek, uważa, że 
najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednej porządnej jednostki z porządnym 
wyposażeniem..  
Jeszcze raz prosił strażaków o zastanowienie się i przedstawienie  swojej propozycji.  
Wracając do systemu Wójt przypomniał, ze na zebraniu prosił przedstawiciela  straży  aby 
przedstawił mu na piśmie warunki jakie musi spełniać jednostka OSP aby została przyjęta do 
systemu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał nic aby móc  spotkać się ze strażakami i o tym 
porozmawiać.  
Radny Józef Sukiennik  przypomniał, że przed chwilą prosił Wójta o wycięcie gruszki , nie 
wie czy  Pan wie dokładnie o co chodzi, tam się zbiera element, z tego miejsca   wywieziono 
już nie po raz pierwszy całe worki szkła i innych nieczystości, zaznaczył, że to nie jest jego 
wymysł tylko prośba ludzi, aby drzewo wyciąć i zlikwidować miejsce przesiadywania  osób 
spożywających alkohol, żeby tam było czysto. 
Rany Roman Kopij stwierdził, ze powiedział tylko, ze na drzewa owocowe nie trzeba zgody.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze tu nie chodzi o zgodę tylko o sam fakt wycięcia .  
Zaznaczył, że obowiązkiem radnego jest aby dbał o wizerunek gminy, a ta gruszka  i bałagan 
wokół niej nie poprawia tego wizerunku. 
Pan Nawrocki wrócił do sprawy wypłaty dla strażaków 15 zł. za  wyjazd do zdarzenia, 
potwierdził, że faktycznie strażacy takie pieniądze dostają, chcieli wspólnie ze strażakami z 
Tułowic i Szydłowa zrzec się  tych środków aby za to móc kupić potrzebne wyposażenie czy 
sprzęt ale niestety tak nie można bo to jest ustalone odgórnie.  Stwierdził, ze po za tym oprócz 
tych piętnastu złotych, które dostają trzy razy tyle dokładają z własnych pieniędzy. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał, czy strażacy przychodzili i prosili o te 15 zł. aby ustalić. 
Stwierdził, że na pewno nie, wyszło to chyba z ustawy. Nikt ze strażaków nie przychodził 
 i nie prosił o te pieniądze, z ustawy wynika, że strażakowi przysługuje 1/30 średnich 
zarobków. Sekretarz  Gminy Pani Joanna Patrys poprawiła, że zapis brzmi  -do 30 % średnich 
zarobków.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że co do sposobu włączania do systemu  to jest 
Zarządzenie Komendanta Gminnego  gdzie pisze jakie kryteria ma spełniać jednostka – 
wszystko można znaleźć w LEK-sie.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że rozumie radnego Jerzego Imbiorskiego,  który wyrósł z 
tego środowiska strażackiego, jako człowiek munduru liczy na konkrety ale tutaj trzeba też 
rozstrzygnąć  aspekt  proponowany przez Pana Wójta, myśli, że Pan Wójt prosi troszeczkę o 
pomoc. Myśli, że ta pomoc odnośnie jednostki wprowadzanej do systemu, bo w gazecie 
można wszystko wyczytać, ale tam są niuanse, które tylko fachowiec określi. Wiadomo, że to 
tez będzie kosztowało ale nie kryje swojego  zdania, że trzeba by było stworzyć jedną solidna 
jednostkę i  wdrożyć ja do systemu . Myśli, że  radny  Jerzy Imbiorski jako fachowiec w tym 
zakresie powinien zrobić to spotkanie i określić gdzie by było najlepsze miejsce, gdzie jest  
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dostępnych najwięcej ludzi, gdzie jest możliwa ta mobilność.  Nie ukrywa, że Komendant ma 
naprawdę  pozytywne nastawienie  ale nie chce, żeby tej jednostki brakło w Gminie. 
Utrzymywanie trzech jednostek, rozdrobnienie się nie jest to dobre rozwiązanie.  
Zwrócił się do radnego Jerzego Imbiorskiego, że jako fachowiec powinien siąść spokojnie do 
stołu i rozmawiać a nie tylko podsuwać jakieś żądania.   
Uważa, że taki fachowiec jak Radny Jerzy Imbiorski, który  wiele lat funkcje pełnił 
zawodowo,  jest w stanie  zrobić rozpoznanie i przygotować przynajmniej schemat. 
Nie mówi, która to ma być jednostka, myśli, ze o tym powinni zadecydować fachowcy  
a takich w naszej Gminie mamy.  
Skarbnik  Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, ze zostały radnym przekazane 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r, i za I kwartał 2012 r. Prosiła aby wszelkie 
pytania przekazać jej na piśmie aby mogła się przygotować do wyjaśnienia.  
Poinformowała, że  na przyszłą Sesje przygotuje wyodrębnienie środków przeznaczonych na 
opłacenie kierowców OSP, które są na paragrafie Urzędu  Gminy na umowach – zleceniach i 
przeniesie je do środków przeznaczonych dla OSP. Tych pieniędzy jest około 14.400 zł.. 
W ten sposób tak jak Pan Wójt powiedział na straże będzie przeznaczona  kwota 54.400 zł.  
Będzie wtedy jasność ile tych pieniędzy przeznaczonych jest na straże. Wiedzą, że to nie jest 
duża kwota  ale  tak jak Pan Wójt mówi, może na przyszły rok będzie lepiej a może będzie 
jeszcze gorzej.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że maju będzie posiedzenie Zarządu Gminnego i 
zaprosił na to posiedzenie wszystkich radnych , prosił także panią Skarbnik aby przygotowała 
zestawienie kosztów energii opłacanych za Goszczowice. Stwierdził, że koszty energie która 
jest zużywana w świetlicy  są pokrywane ze środków OSP.  
Radny Jerzy Piędzioch zapytał o możliwości zaoszczędzenia budżetu jeżeli chodzi o fundusz 
na PFRON. Widzi, że Gmina nie czyni żadnych starań aby zatrudnić osobę niepełnosprawną.   
Wójt wyjaśnił, że zatrudnianie pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy jest zgodnie 
z ustawą prowadzone za zasadzie konkursu, a do konkursu nie przystąpiła żadna osoba  
mająca  orzeczenie o niepełnosprawności. 
Radny Jerzy Piędzioch zaproponował aby zastanowić się i przemyśleć aby Sesje  rozpoczynać 
w godzinach przedpołudniowych może o godz. 10 lub 11.  
Uważa, że przemęczenie czasami doprowadza do sytuacji irytujących czy podenerwowania a 
potem to niektórzy są już na tyle zmęczenie, że ich reakcja nie jest taka jak powinna.  
Przypomniał, że radni na czas Sesji są jakby urlopowani z zachowaniem płatności wszelkich i 
tutaj też. W związku z tym, jeżeli to nie byłoby przeszkoda , prosił aby to przemyśleć i 
przedyskutować. Zaznaczył, ze w ościennych gminach wszystko odbywa się w  godzinach 
przedpołudniowych. Uważa, że jeżeli ktoś się decydował na wybór na radnego to również 
powinien był wziąć pod uwagę to, że będzie godził to z obowiązkami zawodowymi.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że podziela tę propozycję ale trzeba się zastanowić nad 
tym, że każdy mieszkaniec ma prawo przyjść na Komisje czy na Sesje w związku z tym  
będzie miał problem rano, bo będzie w pracy, zostanie wiec pozbawiony możliwości bycia na 
posiedzeniu.   
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to bardzo dobra propozycja, przedyskutują, 
zastanowią się.  
Radny Andrzej Wesołowski zwrócił uwagę na jakość  strony internetowej, szata jest ładna ale 
informacje nieczytelne.  
Pan Nawrocki zapytał czy będzie taka możliwość aby pracownicy Urzędu Gminy pomogli w 
zakresie merytorycznym w ściągnięciu funduszy na rozbudowę strażnicy w Goszczowicach.  
Wójt poprosił Pana Nawrockiego o przyjście do Urzędu Gminy i będą rozmawiać w tej 
sprawie. 
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W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 
obrady XIV Sesji Rady Gminy.   
Na tym protokół zakończono.  
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