
                                            Protokół Nr XV/12 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                          z dnia 31 maja 2012r. 
 A/LS 100152.  
 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1850. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Roman Kopij a 
Radny Zbigniew Paradowski spóźnił się na obrady) .  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady i 
stwierdziła ich prawomocność.  
Następnie przywitała przybyłych na posiedzenie radnych i gości zaproszonych i przedstawiła  
porządek obrad : 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012 rok. 
  5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  
      bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy  
      Tułowice. 
  6. Przedstawienie informacji o osiągniętych  średnich wynagrodzeniach  
      nauczycieli w 2011 r. oraz średniorocznej strukturze zatrudnienia   
      nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminnym  
      Zespole Szkół oraz Przedszkolu. 
  7. Przedstawienie informacji o planowanej sieci i organizacji placówek  
      oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
  8. Przedstawienie zamierzeń promujących Gminę Tułowice na 2012 r. 
  9. Przedstawienie informacji o współpracy Gminy z organizacjami  
      pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  
      publicznego w 2012 r. 
10. Założenia organizacyjno –  programowe obchodów 20-lecia Gminy  
     Tułowice   
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty  bez zastrzeżeń.  
Ad.3. Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za).   
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012 rok, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała,  że zmiany dotyczą  przeniesień 
środków między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i 
majątkowych : z  działu Rolnictwo i łowiectwo , ze środków przeznaczonych na zakup leków 
dla pszczół kwotę  2 000,00 zł proponuje się przenieść do działu Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  na schroniska dla zwierząt , z działu  Leśnictwo z wycinki drzew  
przenosi się kwotę  3 000,00 zł. do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
na gospodarkę ściekową i ochronę wód na czyszczenie rowów, z działu 700 Gospodarka                                 
mieszkaniowa przenosi się kwotę  10 000,00 zł.  do Działu Rolnictwo i łowiectwo  na 
dokończenie budowy wiaty w Ligocie Tułowickiej, ze względu na mające się tam odbyć w 
tym roku dożynki gminne, z działu  Administracja publiczna z rozdziału wynagrodzenia 
bezosobowe przenosi się kwotę   14 400,00 zł do działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  Ochotnicze straże pożarne na wypłatę dla osób zajmujących się sprzętem  i 
samochodami OSP, w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału Domy i  
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ośrodki kultury, świetlice i kluby  przenosi się kwotę  290 000,00 zł do paragrafu 6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  kwotę  1 499,00, a kwotę 288 501,00 zł        
do paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych . 
W Dziale  Kultura fizyczna przenosi się kwotę  488 000,00 zł  w  rozdziale 92601 Obiekty 
sportowe z paragrafu  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych do paragrafu                                               
6057 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych przenosi się kwotę  1 499,00 zł do 
paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych przenosi się kwotę 486 501,00 
zł.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu pisze, że wiata w 
Ligocie Tułowickiej jest już wykonana.  
Wójt wyjaśniła, że wiata jest zaplanowana do budowy w etapach,  został wykonany 
zaplanowany etap.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i 
w wyniku głosowania przy 13głosach za  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XV/101/12. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Tułowice. 
Wójt poinformował, że jest to kolejny obowiązek, który państwo zrzuca na gminy bez 
przeznaczenia żadnych środków na ten cel.  
Zaznaczył, że Polski Związek Łowiecki zapewnia miejsce odłowu zwierząt dzikich, które 
mogą się ewentualnie pojawić na naszym terenie,   czy też polegający na uśpieniu i 
wywiezieniu  rannych zwierząt do schroniska. 
Taki program każda gmina musi posiadać a działalność jest taka na ile gminy stać.   
Radca Prawny Pani Maria przywara wyjaśniła dlaczego taki program nie jest już prawem 
miejscowym i nie będzie podlegał publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. Takie stanowisko zostało wydane na forum sekretarzy.  
Poinformowała, ze program jest uchwalany co roku póki ustawa nie zostanie zmieniona, 
dopracowana. Jest to kolejne zadanie na które gminy nie dostają pieniędzy. 
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, ze większy problem jest z psami , które maja 
właścicieli, zastanawiał się czy nie można zobowiązać właścicieli do zamykania tych 
zwierząt.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i 
w wyniku głosowania przy 13głosach za  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XV/102/12. 
Ad. 6. Przedstawienie informacji o osiągniętych  średnich wynagrodzeniach  
      nauczycieli w 2011 r. oraz średniorocznej strukturze zatrudnienia   
      nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminnym  
      Zespole Szkół oraz Przedszkolu. 
Wójt Gminy Pan  Wiesław plewa poinformował, że radni otrzymali kopie sprawozdania z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego  w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
informacje o podziale jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok.  
Wójt wyjaśnił, ze takie sprawozdanie gmina ma obowiązek przesłać do ROI, przedstawić 
jednostkom oraz związkom zawodowym działającym na terenie gminy  oraz radzie gminy.  
Następnie omówił przedłożone sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu.   
Wójt wyjaśnił jak działa system dopłat dla nauczycieli i jak można uniknąć takich dopłat.  
Stwierdził, że  w głównej mierze  wyrównania są wynikiem wynagrodzeń w Przedszkolu, bo 
nie ma tam nadgodzin.  
Pani Bogusława Proskórnicka  pełniąca obowiazki9 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w 
Tułowicach poinformowała, ze jeżeli chodzi o średnioroczne wynagrodzenie nauczyciela  to 
w GZSZ  wyrównania są   w grupie nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych.  
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Następnie poinformowała, że w GZSZ był zatrudniony jeden nauczyciel stażysta na 0,5 etatu i 
średnioroczne wynagrodzenie za 2011 r.  wynosiło 722 zł 69 gr.  Nauczycieli kontraktowych 
było 6,47 etatu, wynagrodzenie wynosiło 20.042 zł 84 gr.  nauczycieli mianowanych było 11 
a wynagrodzenie wynosiło 38.516 zł 03 gr. , nauczycieli dyplomowanych było 20,49 etatu a 
wynagrodzenie wynosiło 90.853 zł 47 gr.  
Jeżeli chodzi o awans zawodowy to na chwilę obecna maja 6 nauczycieli kontraktowych , 11 
mianowanych i 23 dyplomowanych. 
Dyrektor  Przedszkola Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że wraz z nią w Przedszkolu 
jest zatrudnionych 10 nauczycieli w tym 5 dyplomowanych, 2 mianowanych i 3 
kontraktowych. Od września tego roku będzie 3 mianowanych gdyż szykuje się awans dla 
nauczycielki, która kończy staż.  W Przedszkolu 2 nauczycieli nie osiągnęło wynagrodzenia 
takiego jak założyło ministerstwo , kwota, którą otrzymali nauczyciele to była kwota 4.317 zł. 
68 gr. brutto   dla dwóch nauczycieli. Na jednego nauczyciela przypadała kwota 2.158 zł. 84 
gr.  
Do obrad dołączył radny Zbigniew Paradowski.  
Radny Jerzy  Piędzioch stwierdził, że jest to bardzo istotny problem, ponieważ ta różnica, 
która tutaj wynika na minus, to trzeba na to znaleźć pieniądze. Nie wie, czy ta kwota była 
zabezpieczona w ramach subwencji czy trzeba było szukać z innych środków. 
Zaznaczył, że te przepisy stworzyły związki zawodowe dbając o poziom zabezpieczenia 
funduszu osobowego nauczycieli. W sytuacji niżu demograficznego, nie ma godzin 
nadliczbowych dla nauczycieli i  jest to problem aby zabezpieczyć wymagane  wskaźniki.  
Następnie omówił istniejące sposoby zapobiegania  obniżenia wskaźników. Poinformował jak 
to zrobiono w Starostwie powiatowym, stworzono możliwość podwyższania na pewien okres 
dodatku motywacyjnego nawet do 50% wynagrodzenia..  
Dyrektor Przedszkola stwierdziła, ze uważa ten przepis za jakiś utopijny , następnie 
poinformowała, że w Przedszkolu bardzo trudno jest utrzymać wskaźnik, ale nie ma godzin 
ponadwymiarowych , są one tylko wtedy jako zastępstwa gdy inny nauczyciel jest nieobecny.  
Radny Michał Szumega zapytał czy nie można dać większych nagród z okazji dnia 
nauczyciela  aby potem uniknąć wyrównań wynagrodzeń.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, ze jeżeli chodzi o środki na takie 
nagrody to jest pula  1% środków przeznaczonych  ogólnie na wynagrodzenia, tego nie można 
zwiększyć.  
Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gaska poinformowała, że jeżeli chodzi o subwencje, to 
subwencja  przychodzi tylko na szkołę,  przedszkole jest utrzymywane w całości z budżetu 
gminy. Jednakże przy rozliczaniu stopni awansów zawodowych trzeba brać pod uwagę 
nauczycieli i z przedszkola i szkoły.  
 Ad. 7. Przedstawienie informacji o planowanej sieci i organizacji placówek  
      oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
  Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o sieć, to sieć uchwala rada gminy, na stan dzisiejszy 
posiadamy dwie jednostki, to jest Przedszkole i Gminny Zespól Szkół, w którego skład 
wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa.  
Jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny, to i w szkole i w przedszkolu jest już zatwierdzony.   
Wójt  poinformował, że w roku szkolnym  2012 – 2013 w Przedszkolu nie będzie już 
miesięcznej przerwy wakacyjnej , Przedszkole będzie czynne cały rok, jest to konieczne ze 
względu na rodziców, którzy nie zawsze mogą znaleźć na miesiąc czasu opiekuna do dzieci 
lub sami dostać urlop aby się zając dziećmi.  Do Przedszkola będzie uczęszczać 125 dzieci, 
kadra nauczycielska to 10 etatów, 2 etaty administracyjne i 2 etaty obsługi. Zatwierdzona 
liczba godzin ponadwymiarowych to 10 godzin w tym są godziny nauki religii.  
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W Gminnym Zespole Szkół na stan dzisiejszy jest 18 oddziałów w tym 11 oddziałów szkoły 
podstawowej i 7 oddziałów gimnazjum. Ogółem jest 737 godzin w tym 42 godziny 
ponadwymiarowe. Etatów pedagogicznych jest 41, etatów administracji i obsługi jest 5,5. 
Jeden etat dojdzie po zatrudnieniu sekretarza szkoły.  Jest też dwie grupy świetlicowe.  Jeżeli 
chodzi o ilość nauczycieli to lepiej aby było ich mniej, bo wtedy będą mieli nadgodziny i będą 
lepiej zarabiali ale jeżeli nazbiera się godzin na etat dla nauczyciela to nie można go zwolnić,  
bo może  powtórzyć się sytuacja, którą mieli w zeszłym roku.  
Wójt poinformował, ze szukał różnych rozwiązań w ramach oszczędności, rozważał 
utworzenie mniejszej ilości klas w gimnazjum, klasy liczyłyby wtedy po 30 dzieci ale ze 
względu na dobro dzieci  zrezygnował z tego pomysłu.  
Poinformował, że w szkole jest planowany jeden dyrektor i jeden wicedyrektor. Konkurs na 
dyrektora został ogłoszony, do 8 czerwca  należy składać dokumentacje, termin konkursu jest 
wstępnie wyznaczony na 25 czerwca.  
Następnie poinformował co się zmieniło w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszyła się ilość 
godzin  w ubiegłym roku było 775 godzin w tym 104 ponadwymiarowe, obecnie planuje się 
737 godzin w tym 42 ponadwymiarowe, ilość godzin się zmniejszyła.  
Radna Halina Klimaszewska - Sadłoń zapytała czy będą zwolnienia nauczycieli. 
Wójt odpowiedział, ze jeżeli chodzi o związane z planem  to nie przewiduje się  zwolnień 
gdyż dla wszystkich zatrudnionych starcza godzin na etaty. Zwolnienia są ryzykowne.  
Wójt poinformował, że został zwiększony czas pracy świetlicy szkolnej , świetlica pracuje od 
630 do 1530. 
Wójt zaznaczył, że pod względem formalnym zarówno projekt organizacji zajęć w 
przedszkolu jak i w szkole spełnia wymagania, został złożony i zatwierdzony w terminie. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy są tacy nauczyciele, którzy mogliby przejść na 
emeryturę lub tacy co już odeszli na emeryturę a jeszcze pracują.  
Dyrektor GZSZ Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, że nauczyciele w tej chwili 
mogą pracować  do 60 lat , mają takie prawo. Nie mają takich osób, które przekroczyły 
barierę wieku. Jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i pracują to też w tej 
chwili nie ma takich osób, za wyjątkiem księdza Proboszcza, który w ramach czterech godzin 
pracy przygotowuje dzieci do pierwszej komunii, robi to na prośbę rodziców.  
Na pytanie radnej Haliny Klimaszewskiej –Sadłoń czy ktoś odchodzi na emeryturę Pani 
Dyrektor GZSZ odpowiedziała, że w tym roku żadna osoba nie złożyła informacji, że 
odchodzi na emeryturę. Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka także stwierdziła, że 
żaden nauczyciel nie odchodzi w tym roku na emeryturę. 
Wójt wyjaśnił, że nauczyciel może nabyć uprawnienia emerytalne  wcześniej  ze względu na 
kartę nauczyciela, co nie znaczy, że musi przejść na emeryturę.  
Przerwa – 5 minut.  
Ad. 8. Przedstawienie zamierzeń promujących Gminę Tułowice na 2012 r. 
Wójt poinformował, że Pani Dyrektor TOK przedstawiła radnym kalendarz imprez 
gminnych( załącznik do protokołu).Niemniej jednak chciał uzupełnić te  informacje jeżeli 
chodzi o kontakty zagraniczne w ramach gmin partnerskich.  
Pierwszym takim wydarzeniem jest olimpiada sportowa dla dzieci, której organizatorem jest 
Bela pod Pradziadem , odbędzie się 1 czerwca , udział w niej wezmą dzieci z GZSZ.  
W sobotę 26 maja odbyły się zawody piłkarskie oldbojów w piłce nożnej w Beli pod 
Pradziadem, była tam reprezentacja Tułowic i zajęła 3 miejsce. 
Następnym wydarzeniem będzie pobyt dzieci z Gminy Wendeburg u  naszych  rodzin w 
okresie  pomiędzy 11 a 23 czerwca. Z tej okazji 20 czerwca zapraszają dzieci Czech na  
olimpiadę.  
9 i 10 czerwca odbędzie się spotkanie samorządów gmin partnerskich. 
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23 czerwca w Ligocie Tułowickiej odbędzie  się spotkanie z samorządowcami z Beli pod 
Pradziadem.  
Końcem sierpnia  młodzi piłkarze wyjada na turniej do Wendeburg.  
Spotkanie z gośćmi z zagranicy  odbędzie się także w czasie dożynek gminnych.  
1 września  odbędą się dożynki polsko-czeskie w Beli pod Pradziadem.  
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik omówiła przedłożony kalendarz imprez. Przypomniała, 
że w 2005 r. zostało wydane pismo „ Tułowice lasami i ceramika słynące” stwierdziła, że  to 
hasło jest nadal aktualne. Z lasów wywodzi się festiwal sygnalistów myśliwskich, który 
odbywa się już po raz 17  i jest znany nie tylko w Tułowicach. Ceramika także nadal istnieje, 
może się jej teraz nie wytwarza ale są zakłady zdobienia ceramiki. Ceramika z Tułowic jest 
znana  w świecie. Omawiany kalendarz imprez także wrósł w naszą kulturę, imprezy są znane 
nie tylko w okolicy.  
Radny Michał Szumega stwierdził, ze szkoda, ze nie ma już biegu ceramika.  
Dyrektor TOK stwierdziła, ze nie było już zainteresowania ta imprezą a za środki , które na 
taka imprez były przeznaczane można zrobić kilka mniejszych imprez, takich na jakie jest 
zapotrzebowanie.  
Ad. 9. Przedstawienie informacji o współpracy Gminy z organizacjami  
      pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  
      publicznego w 2012 r. 
Wójt Gminy poinformował, że radni otrzymali zestawienia zatwierdzonych zadań w zakresie 
kultury fizycznej i sportu na 2012 r.  oraz zestawienie zadań przyznanych w zakresie  pomocy 
społecznej w 2012 r.  na terenie  Gminy Tułowice. 
Wyjaśnił, że końcem roku  na stronie internetowej oraz w prasie Gmina ogłasza konkurs o 
tym, że są przeznaczone środki w budżecie na realizację zadań.  Zadania są wymienione i 
dlatego podmioty , które przystępują do konkursu wiedzą ile jest przeznaczonych na to 
środków i na jakie zadania oraz jakie są wymagania dotyczące rozliczenia dotacji. W marcu 
są już podpisywane umowy na  realizacje pewnych zadań.  
Następnie omówił przedłożone zestawienia ( załącznik do protokołu) oraz jak przebiega 
realizacja i rozliczenie takich zadań.   
Ad.10. Założenia organizacyjno –  programowe obchodów 20-lecia Gminy  
     Tułowice   
Wójt  Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że program obchodów został radnym 
przedłożony na piśmie. Jeżeli chodzi o Sesje Rady Gminy to jest ustalony scenariusz. 
Przewodnicząca  Rady Gminy przedstawiła przygotowany scenariusz. 
Następnie Wójt omówił sprawy związane z pobytem delegacji  z Niemiec i Ukrainy, 
harmonogram pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, towarzyszenie delegacjom.  
Ad.11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy poinformował, jakie  wydał zarządzenia  w tym okresie, szczególna uwagę 
zwrócił na wydane zarządzenie dotyczące ogłoszenia konkursu na  wybór dyrektora  
Gminnego Zespołu Szkól oraz na zarządzenie dotyczące organizacji na wsiach czasu dla 
dzieci w czasie wakacji.  
Jeśli chodzi o wydarzenia to omówił sprawy rozpoczętych inwestycji w Skarbiszowicach i na 
stadionie w Tułowicach. Inwestycja dotycząca oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej do 
Tułowic Małych rozpocznie się po dniach Tułowic.  
Poinformował także  jak przebiegały rozmowy i działania dotyczące przydziału wolnych 
mieszkań. Poinformował też  jakie działania zostały podjęte w stosunku do jednej rodziny.  
Poinformował o sprawie Ekopolu Opolskiego, który prawdopodobnie zostanie sprzedany i 
powstaną tam dwa nowe zakłady pracy, będą wiec nowe miejsca pracy.  
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Wójt poinformował także o stanie torów kolejowych na terenie naszej Gminy, tory są w 
bardzo złym stanie i może zagrozić zamknięciem linii , w tej sprawie interweniował do 
dyrektora PKP.  
Wójt szerzej omówił także sprawę ogłoszonego konkursu pod nazwą „Zorganizuj dzieciom 
wakacje”. 
Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radny Jozef Sukiennik poruszył sprawę powstającego w Tułowicach zakładu , w którym ma 
być prowadzona działalność związana z obróbką drewna. Prosił Wójta o przybliżenie spraw 
związanych z tą działalnością. Wójt wyjaśnił na czym polegać ma obróbka drewna „ plaster 
drzewny” i na jakim etapie  jest  sprawa jego utworzenia. Zaznaczył, ze działalność tego 
zakładu wiąże się z nowymi miejscami pracy oraz z podatkiem dla gminy.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poruszyła sprawę  złożonego zastrzeżenia  do protokołu 
kontroli w ZGKiM  Komisji Rewizyjnej . Stwierdziła, ze plan pracy Komisji Rewizyjnej 
został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 2 lutego 2012 r. W związku z potrzebą 
poprawiania funkcjonowania jednostek na terenie gminy poinformowała, że propozycje z 
zawarte w końcowych wnioskach Komisji Rewizyjnej skierowane były mając na względzie 
wyżej opisany cel do realizacji przez dyrektora zakładu. Wydaje się, że funkcjonująca od 
dawna w ramach kontroli zarządczej, między innymi dobra praktyki pozwalają na takie 
zachowanie Komisji. Pokazuje ona funkcjonującemu podmiotowi, wskazuje na 
nieprawidłowości w realizacji zadań. Temat kontroli „ Struktura organizacyjna zakładu” 
pozwala na przyjęcie i zakres kontroli w szerszym znaczeniu, tak aby poprawić 
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Z tych względów trudno zgodzić się ze 
stawianymi zarzutami o nieprawidłowym działaniu Komisji Rewizyjnej. To właśnie Komisja 
rewizyjna jest ciałem , które ma wykazać Radzie i Wójtowi, i to za jej przyczyną poprawia się 
obszary działalności w których występują nieprawidłowości.  Mając na   względzie  
poruszane już wcześniej dobre praktyki działalności  gminy wskazują, że to Komisja 
Rewizyjna  przyczyniać ma się do poprawy funkcjonowania gmin. Poinformowała, ze 
uzyskała również informacje od prawników w Opolu, ze nie ma zapisu aby komisja rewizyjna 
obecnej kadencji nie mogła kontrolować spraw minionej kadencji. 
Dyrektor Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaproponował, aby zorganizować 
spotkanie w ZGKiM w składzie: Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Wójt, Pani 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w celu dojścia do dokumentów źródłowych i ponownym 
sprawdzeniu sprawy. Nie chce tutaj zaostrzać sprawy. Wyjaśnił, ze przyczyna odwołania  
było to, ze to co zostało napisane w protokole nie jest zgodne z rzeczywistością.  Zarzutami 
jest miedzy innymi to, że jest zawyżone zatrudnienie, pokaże Pani Przewodniczącej schemat 
zatrudnienia i wszystko, co było przedmiotem kontroli. Zaznaczył, ze napisał swoje 
zastrzeżenia do Pani Przewodniczącej dlatego, że protokół z posiedzenia Komisji dostał w 
terminie późniejszym a nie w dniu kontroli. Kontrola była 3 kwietnia a protokół otrzymał do 
podpisania dopiero w dniu  12 kwietnia.  Stwierdził, ze co innego mówił i wydawało mu się, 
ze tak jak mówi to tak  będzie zapisane ale okazało się, że tak nie było. Poinformował, ze nie 
zgadza się z wynikami kontroli. Zaznaczył, że jeżeli są zarzuty, że jest przyrost zatrudnienia, 
to dwie osoby z tej komisji było lub jest  pracownikiem ZGKiM.  Sytuacji mogli nie znać inni 
członkowie Komisji ale pracownicy wiedzą jak było  a jak teraz jest.  Ilość obowiązków 
rośnie, załoga się starzeje i częściej choruje.  
Pracownicy umysłowi także chorują ale nie biorą chorobowych tylko urlopy. Pracownicy 
zastępują się nawzajem.  
Przewodnicząca Rady Gminy Zaproponowała aby jeszcze raz cała Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła powtórna kontrolę.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze dobrze by było aby  ten protokół, gdzie są  



- 7 - 
przeprowadzane kontrole był napisany w tym samym dniu i przedłożony dla kierownika 
jednostki do podpisania. Kierownik wtedy wnosi swoje uwagi.  
Bo po 10 dniach  to jest trochę późno.  
Następnie zapytał o konkurs na sekretarza szkoły, prosił o kilka słów wyjaśnień dlaczego nie 
wybrano pracownika.  
Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na ponowne spotkanie w ZGKiM po 10 czerwca.  
Wójt wyjaśnił jak przebiegał nabór na pracownika sekretariatu w Gminnym Zespole Szkół. 
Poinformował, że zgłosiło się 15 kandydatów ale żaden nie spełnił oczekiwań, nie wykazał 
się odpowiednią wiedzą ani umiejętnościami.  
Uznali, że nabór unieważnia i jak będzie wybrany nowy dyrektor to wtedy ogłosi sobie 
następny nabór.  
Pani Bogusława Proskórnicka  poinformowała jakie były wymagania i jakie były pytania. 
Stwierdziła, że kandydaci nie mieli pojęcia o pracy w sekretariacie, nie wykazały się w tym 
zakresie żadnym doświadczeniem ani wiedzą. . 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że odbywa się zbiórka śmieci segregowanych. Następnie 
omówił jak wygląda taka zbiórka i jak przebiega. Stwierdził, że ludzie wystawiają wszystko 
co tylko mają i co nie zawsze  można  zaliczyć do śmieci segregowanych.  Zbiórkę  takich 
śmieci dokonuje za darmo prywatna firma.   
Dyrektor ZGKiM poinformował, że czyni starania do utworzenia strefy ochronnej  studni 
głębinowych. Poinformował jakie korzyści z tego można osiągnąć. Nie będzie można w takiej 
strefie budować żadnych zakładów  produkujących zanieczyszczenia.  
Radny Tadeusz Basztabin poruszył sprawę starej świetlicy w Ligocie Tułowickiej. Zapytał 
czy można wydzielić działkę i sprzedać samą świetlicę a działkę obok niej wydzierżawić, bo 
są chętni. .   
Poruszył także sprawę wypuszczania ścieków , braku kanalizacji w sąsiedztwie tej działki.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej zdał sprawozdanie z przebiegu 
przeglądu oświetlenia oraz stanu dróg w Gminie Tułowice.  Poinformował gdzie  są 
potrzebne nowe punkty świetlne a gdzie naprawa dróg. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu.  
Stwierdził, że generalnie miejscowości w  Gminie Tułowice  są dobrze oświetlone.  
Zamiejscowości, które praktycznie nie budzą żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o jakiekolwiek 
poprawy. Jest to Ligota Tułowicka i Skarbiszowice, Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń, 
wszystkie drogi są dobrze oświetlone.  
W miejscowości Goszczowice potrzebne jest oświetlenie za szkołą, jest tam ciemno.  
W Tułowicach Małych przydałoby się oświetlenie  ulicy  w kierunku zabudowań Pana Wajsa.  
W Szydłowie  jest potrzeba zamontowania  czterech lub pięciu punktów świetlnych na ul. 
Sportowej.  Poruszył sprawę drogi od stacji do miejscowości Szydłów, wie, że ta droga nie 
jest własnością gminy ale droga jest w coraz gorszym stanie, nie jest oświetlona i bardzo 
dziurawa, prosił o ponowienie starań o przejecie tej drogi.   
Brak jest lampy na drodze skrzyzowaniu koło zabudowań  Pani Klimaszewskiej 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała, 
że w Szydłowie jest zamontowane dodatkowe zasilanie kablem w ziemi, co ma zapobiec 
zimowym awariom jakie były w ubiegłych latach.  
Następnym punktem gdzie brakuje oświetlenie to jest skrzyżowanie na drodze od 
Skarbiszowic do Tułowic Małych koło „ majątku”  
W Tułowicach brak  jest 1 lampy na krzyżówce ul. Ogrodowej z ul.  Szkolną, brak tez jest 
lampy na zakręcie koło Pana Łyszczarczyka do ul. krzyżówki z ul. Ogrodowa też brakuje 
lamp.  
Brak jest oświetlenia  idąc dalej w stronę ul. Sportowej  miedzy ul. Kwiatową a  
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przedłużeniem ul. Sportowej  brak jest oświetlenia tam gdzie powstały nowe domy.  
Brak jest też oświetlenia na zakręcie  między ul. 1 Maja i ul. Jagodową  Koło Państwa 
Markowskich i Państwa Rusak.  
Na ul. Bocznej  na wysokości zabudowań Pani Wasilewskiej wszystko się kończy, nie ma 
drogi ani oświetlenia, tam ludzie już budują się i już mieszkają.  
Na ul. Bocznej  8a do 10 , droga została naprawiona ale brakuje chociaż jednej lampy.  
Brak jest tez oświetlenia na  ul. Parkowej na baraki.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Jerzy Piędzioch stwierdził, że Komisja nie robiła 
przeglądu pod katem wyłączeń, bo uważa, że ktoś kiedyś uznał, że tam te lampy są potrzebne. 
Stwierdził, że podłączyć lampę jest trudno a wyłączyć jeszcze trudniej.  
Wójt  odpowiedział, że problem lamp trwa już od jakiegoś czasu, na dzisiaj podjęte są 
działania w dwóch miejscach; w Tułowicach od skrzyżowania ul. Świerczewskiego na 
Ceramiczną  koło sklepu oraz w Skarbiszowicach koło „majątku”. Następnie poinformował 
jak przebiegają procedury  dotyczące postawienia dodatkowego oświetlenia.  
Poinformował, że w ostatnim czasie energetyka wyraziła zgodę na użytkowanie lampy w 
Szydłowie na ul. Kościelnej, lampy te zostały przesunięte.  
Wójt poinformował, że przygotuje dla Komisji  Gospodarczej wykaz życzeń mieszkańców co 
do budowy i remontu dróg i prosił aby Komisja  przeszła się po tych drogach i oceniła , które 
potrzeby są najpilniejsze.  
Odnośnie oświetlenia drogi na „baraki” to Wójt przypomniał, ze nie jest to ani droga gminna 
ani teren gminny. Jest to teren zalewowy wiec nie jest możliwe przeprowadzenie oświetlenia 
kablami ziemnymi a jeżeli kabel pójdzie góra to może zostać zniszczony przez ruch konarów.  
Jest jeszcze możliwość oświetlenia solarowego, postara się zebrać informacje na temat 
takiego oświetlenia. Odnośnie oświetlenia w Szydłowie  to  jest tam skrzynka i słup do 
którego można podciągnąć, pozostaje tylko projekt i wykonanie.  
Wójt  poinformował, że w tej chwili w Szydłowie do sprzedania jest około 30 działek a w 
Ligocie Tułowickiej około 15 działek i trzeba pomyśleć, że trzeba będzie oświetlić następne  
drogi nie mówiąc już o kanalizacji i wodzie, gdzie doprowadzenie tych mediów jest 
obowiązkiem gminy.  
Radna Anna Janicka  przypomniała o konieczności zamontowania lampy w miejscu miedzy 
posesją Państwa Obal a posesją Państwa Alagierskich. jest tam taki punkt w którym kończy  
się chodnik a nie ma tam lampy, jest ciemno i tam jedna lampa jest konieczna. Ten problem 
jest zgłaszany na każdym zebraniu sołeckim.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, ze w sprawozdaniu Wójta z działalności 
miedzy sesjami jest wiele punktów dotyczących spotkań z mieszkańcami w sprawie 
przydziału mieszkań. Stwierdziła, że jest członkiem Komisji Mieszkaniowej  i może 
powiedzieć, że jest cała masa podań ludzi o mieszkania. Głód mieszkań jest niesamowity.   
Ostatnio rozmawiała z pewną osobą z Szydłowa i dowiedziała się, że te dwa mieszkania o 
których często mówiła nie są własnością Pana Krzyżanowskiego. Kiedyś jak proponowała 
przejecie tych mieszkań od właściciela  cegielni za zadłużenia, to Pan Wójt powiedział, że nie 
jest to własność właściciela cegielni tylko jego dzieci. Teraz okazuje się, że oni też nie są 
właścicielami tych domków, bo gdyby byli to by te mieszkania wynajmowali. . 
Wójt odpowiedział, że te bloki są prywatnym obiektem przepisanym na dzieci Pana 
Krzyżanowskiego wiec Państwo Krzyżanowscy nie są  właścicielami, bo właścicielami są ich 
dzieci. Można to sprawdzić w EGB lub w geodezji.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła  jak ta sprawa odłączania  poszczególnych nieruchomości od 
cegielni przebiegała, stwierdziła, że są na to dokumenty i można to w każdej chwili 
sprawdzić.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała, że mieszkańcy końcówki ul.  
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Ceramicznej  w dalszym ciągu  zwracają się z prośbą o zamontowanie progu zwalniającego. 
Wójt odpowiedział, że nie jest to przewidziane  w tegorocznym budżecie.  Wójt 
poinformował, ze w tej drodze była dziura i samochody zwalniały to wszyscy krzyczeli o jej 
naprawę, teraz jak dziura została zalatana to wszyscy jeżdżą szybciej.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapytała na jakim etapie jest sprawa odzyskania 
mieszkania na ul. Świerczewskiego. Słyszała od ludzi, że coś tam się dzieje, coś wyważą. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że dal wypowiedzenie umowy najmu, 
lokator odgrażał się, że poda sprawę do sądu, nie wie co się dzieje bo od trzech miesięcy nie 
ma kontaktu z adwokatem , który się tym zajmuje, być może sprawa jest w sądzie. Jeśli w 
terminie nie odda kluczy to sprawę ZGKiM odda ze swojej strony do sądu.  
Radna Zofia Pietrusewicz  wróciła jeszcze do sprawy omawianej wcześniej kontroli. Na 
zarzut , że protokół kontroli powinien być sporządzony w dniu kontroli odczytała zapis 
paragrafu 69 pkt 1 Statutu Gminy, który mówi, że protokół powinien być sporządzony  w 
terminie 14 dni od daty jej zakończenia.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła sprawy związane z budowa wiat w wioskach i prosiła, że w 
przyszłości jak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości czy pytania odnośnie sprawozdań z 
wykonania budżetu to bardzo prosi aby te pytania zgłaszać wcześniej aby mogła się  
przygotować do odpowiedzi.   
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik, radna powiatowa  poinformowała, że planie remontów 
na ten rok na jej wniosek w powiecie jest przewidziany remont drogi od Skarbiszowic do 
Tułowic Małych. Poinformowała, że Dyrektor Dróg Powiatowych prosił ją aby przekazała 
radnym , ze jak będzie na drogach jakaś niebezpieczna sytuacja to aby dzwonili do Dyrekcji 
Dróg i informowali o tych zagrożeniach.  
Radny Józef Sukiennik podziękował za wykonanie jego wniosków czyli  wycięcie gruszki i 
uporządkowanie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz  oczyszczenie tablic informacyjnych a 
także o spowodowanie otwarcia śmietnika.  
Radny Andrzej Wesołowski zwrócił uwagę na budynek biurowca starego porcelitu, stanowi  
on poważne zagrożenie.  
Wójt odpowiedział, że była tam niedawno kontrola inspekcji dotycząca ochrony zabytków  
i jest bezradność wszelakich instytucji w stosunku do sprawy.  
Myśli, że jedyną możliwością  aby coś z tym zrobić to jest zgłaszanie na policję o zagrożeniu 
osób które tamtędy przechodzą.  
Radny Janusz Frydlewicz zwrócił uwagę na zagrożenie  wypadkiem  na odcinku ul. 
Ceramicznej  na odcinku od ul. Opolskiej do krzyżówki z  Niepodległości. Zaproponował 
utworzenie tam drogi jednokierunkowej gdyż odcinek drogi jest wąski.  
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił uwagę, że przed Tułowicami jest jeszcze tablica informująca o 
istnieniu zakładu Fabryka Porcelitu  Tułowice SA, która już od paru ładnych lat nie istnieje. 
Uważa, że trzeba zdjąć ta tablicę.  
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że chciała ją przejąć wraz z porcelaną 
ale oni za wszystko chcą pieniędzy, poinformowała, że w porozumieniu ZGKiM  zajmie się 
tym. Wójt poinformował, że Klub Sportowy Zieloni przeszedł do wyższej klasy.  
W związku z brakiem dalszych wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady 
XV Sesji Rady Gminy.   
Na tym protokół zakończono.  
         
           Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 
Teresa Cybuchowska-Balwierz                                     Alicja Lewandowska- Adam                                                              
                                                                                          
 



 
 
 
 
 
 
 


