
                                            Protokół Nr XVII/12 

                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                          z dnia 28 czerwca 2012r. 

 

 

  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  

do godz. 1715. W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecny był radny Krzysztof Mróz 

i radny Zbigniew Paradowski). 

 Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady  

i stwierdził ich prawomocność.  

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, gości zaproszonych i mieszkańców.  

Następnie  przedstawiła  porządek obrad : 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011 r.  

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

   6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

        Tułowice za 2011 r.  

   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

   8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/79/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia  

       29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    

       Problemów Alkoholowych  i Narkotykowych na 2012 r.  

   9. Założenia organizacyjno – programowe wypoczynku dzieci i młodzieży „LATO 2012” 

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad. 3. Protokół  z XVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za). 

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

       ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011 r.  

Skarbnik  Gminy  Pani  Bożena  Gąska  poinformowała,  że  Zarządzeniem  Wójta  Gminy  

Nr 113/2012 z dnia 31 maja 2012 r. przedłożone zostało radnym sprawozdanie finansowe 

Gminy Tułowice za 2011 r. a Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 101/2012 z  14 marca 2012 r. 

przedłożone zostało roczne  sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami to sprawozdanie jest też opiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu. 

Następnie odczytała Uchwałę nr 132/2012 z  4 kwietnia 2012 r. składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Tułowice za 2011 r.  Opinia jest pozytywna. 

Radny  Jerzy Imbiorski prosił o wyjaśnienie do sprawozdania  finansowego – załącznik nr 4 – 

jest tam zapis „ strata netto”.  

Skarbnik  Gminy  Pani  Bożena  Gąska  poinformowała,  że  jest to zestawienie zmian w 

funduszu jednostki. Fundusz jednostki to inaczej wszelkie operacje jakie są dokonywane w 

jednostkach, w Urzędzie  i w zakładzie budżetowym. Jest to odzwierciedlenie na funduszach, 

jeżeli są rozchody, wydatki, to ma to odzwierciedlenie na funduszu – jest to konto 800 a jeżeli 

są dochody to tez ma to odzwierciedlenie.  
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Duży minus – strata netto 7.618.984 to nie jest strata tylko to są zmniejszenia, jest to 

odzwierciedlenie tego co potem jest w bilansie.  

Wójt dodał, że strata to są wszystkie wydatki a zysk to są wszystkie dochody. Tak to się 

ujmuje. Straty nie  należy rozumieć jako straty w dosłownym brzmieniu tylko jako wydatek  a 

natomiast zysk to są dochody. To jest bilans i jeżeli bilans jest na plus to znaczy, że 

gospodarka jest o tyle właściwa, że nie generuje długu.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XVII/105/12. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. 

           samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska - Adam stwierdziła, że o 

sprawozdaniu  radni rozmawiali na posiedzeniach Komisji. Uważa, że sprawozdanie jest 

sporządzone bardzo rzetelnie i nie ma tu do czego wnieść uwag.  

Radni do projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XVII/106/12. 

Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

           Tułowice za 2011 r.  

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Wesołowski  odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2011 rok oraz 

protokół z 6 czerwca 2012 r. z posiedzenia Komisji na którym uchwała została podjęta.  

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała 

uchwałę Nr 330/2012 z 11 czerwca 2011 r. składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia jest 

pozytywna.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, stwierdził, że po wysłuchaniu odczytanych opinii, ich 

treści są zbieżne, pozytywne, co świadczy o dobrym gospodarowaniu finansami gminy przez 

Wójta. Dyscyplina  finansów publicznych nie została przekroczona, z czego jako Rada 

możemy być dumni, uzasadnia to udzielenie absolutorium Panu Wójtowi jako, że dobrze 

gospodarował finansami naszej gminy.  

Radny Michał Szumega  stwierdził, że wiadomo, że sprzedaż spada z roku na rok i będzie 

spadała. Zapytał czy aby poprawić ta sytuacje  nie można zastanowić się nad sprzedażą 

mienia które jest w użytkowaniu wieczystym, aby pomyśleć o cenach  promocyjnych, może 

ludzie będą kupować  to mienie.  

Wójt wyjaśnił, że można  o tym pomyśleć ale ciągle jeszcze trwają rządowe przymiarki do 

zmiany ustawy o użytkowaniu wieczystym i trzeba poczekać w którym kierunku to pójdzie.  

Radny Michał Szumega  poinformował, ze chciałby się przychylić do wypowiedzi radnego 

Józefa Sukiennika, bo czytając po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami widzi, że 

realizacja wydatków jest dobra 98%,  zostały oszczędności w kwocie 102 tys. zł, zadłużenie 

gminy  waha się w  granicach 37%, myśli, że śmiało mogą głosować za udzieleniem 

absolutorium  dla Wójta.  

Wójt zaznaczył, że gdyby nie  robiono kolejnych inwestycji, to w ciągu trzech lat kredyt 

można  spłacić.  

Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń  poinformowała, że także uważa, że należy udzielić 

Wójtowi absolutorium. Stwierdziła, że wszystkie zaplanowane inwestycje i zadania zostały 

wykonane, Pan Wójt oszczędnie gospodaruje powierzonymi mu środkami. Jeżeli chodzi  
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o zadłużenie, to uważa, że nasze zadłużenie w porównaniu z ościennymi  gminami jest 

mniejsze.  

Radny Andrzej Wesołowski także przychylił się do wypowiedzi swoich poprzedników co do 

udzielenia Wójtowi absolutorium.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto uchwałę Nr 

XVII/107/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2011 r.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam pogratulowała Panu 

Wójtowi otrzymania absolutorium i życzyła dalszych sukcesów w pracy samorządowej.  

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa podziękował radnym za udzielenie absolutorium, zaznaczył, 

że jest to również jakaś satysfakcja, że cos znowu udało się zrobić w tych niełatwych dla 

samorządów czasach.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska - Adam stwierdziła, że Pani 

Skarbnik  na posiedzeniu Komisji omówiła projekt uchwały. Radni do projektu uchwały nie 

wnieśli zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XVII/108/12. 

 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut przerwy.  

Ad. 8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/79/2011 Rady Gminy Tułowice 

           z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkotykowych na 2012 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska - Adam stwierdziła, że  projekt 

uchwały był omówiony na  posiedzeniu Komisji . Radni do projektu uchwały nie wnieśli 

zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XVII/109/12. 

Ad. 9.Założenia organizacyjno – programowe wypoczynku dzieci i młodzieży 

        „LATO 2012” 

Wójt poinformował jak planowane jest zorganizowanie czasu dla dzieci i młodzieży  w czasie 

wakacji. Zaznaczył, że będzie  się tym zajmował  Gminny Zespół szkół oraz Tułowicka 

Ośrodek  Kultury. Ogłoszony został także konkurs na zorganizowanie czasu wolnego 

przynajmniej dwa razy w tygodniu  dla dzieci  z Goszczowic, Ligoty Tułowickiej , Szydłowa 

i Skarbiszowic. Dzieci z Tułowic Małych z uwagi na brak świetlicy wiejskiej będą 

przyłączone do Skarbiszowic lub Tułowic.  

Radny Andrzej Wesołowski zapytał czy będą w tym czasie prowadzone zajęcia dla dzieci na 

Orliku.  

Wójt odpowiedział, że w czasie wakacji Orlik i hala sportowa będą czynne codziennie od 

godz. 12 do 21.  

Następnie Głos zabrała  Pani Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik, 

która poinformowała, że w tym roku wypoczynek dzieci w czasie wakacji będzie 

organizowany w ramach programu ”Wakacje z duchami”.  

Program ten ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży historii lokalnej oraz historii 

założycieli i późniejszych właścicieli  Tułowickiej fabryki porcelany. 

Ad. 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt stwierdził, ze wszystko jest opisane w sprawozdaniu. Dodał tylko, że jak wszyscy 

wiedzą w czerwcu odbyła się znacząca  uroczystość poświęcona 20- leciu  istnienia Gminy.  
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Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Stwierdził, że 

opinia ludzi biorących udział w uroczystościach była bardzo dobra.  

Następnie poinformował o prowadzonych inwestycjach, na stadionie, w Skarbiszowicach oraz 

oświetlenia ścieżki rowerowej. Zaznaczył, ze to, ze lampy będą zamontowane to nie znaczy, 

ze od razu będą świeciły, trzeba jeszcze uzyskać odpowiednie zezwolenie  a to trwa w czasie.  

Poinformował, że rozstrzygnięto już konkurs na wybór dyrektora GZSZ oraz konkurs na 

wybór banku w którym zaciągnięty zostanie kredyt.  

Zaznaczył, że obecnie jest kilka spraw sądowych stąd jego częste wyjazdy na rozprawy 

sądowe.  

Następnie poinformował, że „Zieloni” po raz pierwszy w historii klubu awansowali do grupy 

A.  

Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Tadeusz Basztabin podziękował Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i 

pracownikom, którzy to robili za wyczyszczenie ścieżki pieszo rowerowej do Ligoty 

Tułowickiej a Panu Dyrektorowi ZGKiM za naprawę chodnika i uzupełnienie kostki. 

Jako parafianin i jako mieszkaniec podziękował też radnemu Romanowi Kopijowi oraz 

Dyrektorowi ZGKiM za pomoc udzielaną społecznie dla naszej parafii.  

Radny Jerzy Imbiorski  poinformował, że województwo opolskie przygotowuje strategię 

odnośnie ochrony przeciwpożarowej dla Państwowej Straży Pożarnej i dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych , robi to Urząd Marszałkowski i jest to już na ukończeniu. W ramach tego 

programu są zakupy nowych samochodów, budowa remiz strażackich, zapytał czy Gmina 

stara się uczestniczyć w tym programie.  

Wójt odpowiedział, ze nikt naszej Gminy nie zapraszał do tej strategii a z tego co wie to na 

szczeblu naszej Gminy jest opracowywana strategia rozwoju jednostki. Czeka więc na jakieś 

propozycje, jak będzie już coś wypracowane to się spotkają i przedyskutują co można a czego 

nie aby  opracowany dokument  był do wykorzystania.  

Radny Jerzy Imbiorski zwrócił uwagę na stan drogi – ulicy Szpitalnej, trzeba ją 

uporządkować i posprzątać.  

Wójt  poinformował, że otrzymał rano wiadomość z Komendy Policji o wprowadzeniu na 

terenie kraju  stanu podwyższonej gotowości odnośnie zagrożenia terrorystycznego. W 

związku z tym powiadomił o tym szereg osób, miedzy innymi kierowników jednostek oraz 

kierowników innych zakładów i wszędzie tam gdzie są  skupiska ludności.  

Wójt poinformował, ze pismo Pana Skrzypka, które wpłynęło do Rady Gminy nie jest już 

aktualne gdyż  rozmawiał z nim i po pomiarach geodezyjnych wyszło na to, ze trzeba mu ten 

hydrant przesunąć, taką też podjął decyzję i będzie to załatwione.  

Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy odczytała pismo pedagoga szkolnego 

GSSZ Pani Ilony Bednarek – Podkowa dotyczące prośby o obniżenie jej pensum. 

Odczytała też pismo Prezesa Oddziału ZNP Pani Aleksandry Kolago popierające prośbę Pani 

Ilony Bednarek – Podkowy.  

Radny Jerzy Imbiorski zaproponował przed podęciem decyzji zasięgnąć w tej sprawie  opinii 

Pani Dyrektor GSSZ oraz  Rady Pedagogicznej oraz organu  prowadzącego.  

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że 

to Rada Gminy  swoja uchwała podniosła to pensum dlatego Pani Bednarek z prośba o 

obniżenie także zwróciła się do Rady Gminy.  

Sekretarz  Gminy Pani Joanna Patrys stwierdziła, ze szkoda , że pani Bednarek z pismem 

zwraca się tak późno skoro jako nauczyciel wie doskonale, że do końca maja jest obowiązek 

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły. Jako nauczyciel pani Bednarek powinna 

wiedzieć kiedy takie ruchy się wykonuje kiedy ewentualnie można podjąć taką dyskusje. 

Takie sprawy zgłasza się w lutym lub marcu.  
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W wyniku dyskusji radni uznali, że przed podjęciem decyzji  trzeba się zwrócić w tej sprawie 

o opinie do Dyrektora GZSZ  oraz Wójta jako organu prowadzącego. 

Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała co spowodowało, że Pani Bednarek 

zwróciła się z taka prośbą .  

Radny Józef Sukiennik zapytał co pedagog szkolny zrobiła w kierunku tej sprawy jak na 

alejce została pobita dziewczyna przez  swoich rówieśników.  

Sekretarz Gminy stwierdziła, że to nie było w jej gestii bo nie było to zdarzenie na terenie 

szkoły.  

Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, ze teraz jest jedna osoba, która odwołuje się jakby od 

procedur i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego roku szkolnego. Arkusz  przygotowuje 

dyrekcja, przedstawia go Radzie Pedagogicznej, w arkuszu jest ujęte pensum ,  godziny i 

podział na klasy. Ta sprawa powinna już wyjść w momencie  przedstawiania tego arkusza i 

powinien już być przynajmniej głos w protokole zapisany. Jeżeli ta Pani ominęła podstawę, 

czyli Radę pedagogiczna, jako organ bardzo istotny, omija dyrekcję, omija Wójta i idzie od 

razu do uchwałodawczy, to Rada  musiałaby dla tej jednej Pani zmienić uchwałę. Rada 

Gminy  przyjmując uchwałę chyba przemyślała sprawę i były to działania uzasadnione.  

Uważa, że sprawę przekazać tam skąd ona wyszła czyli zwrócić do rozpatrzenia od podstaw.  

Następnie  Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy odczytała pismo mieszkańców budynku  

przy ul. Świerczewskiego, w którym także mieści się  pizzeria „Grande Gusto” dotyczące 

prośby o likwidacje ogródka piwnego przy tejże pizzerii.  

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że od  takich spraw jest policja. Jeden z radnych 

poinformował, że ostatnio lokal został zamknięty przez sanepid.  

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w z tą  sprawą można się także zwrócić do 

Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  aby sprawdziła jaka jest 

sytuacja w tym lokalu. Jeżeli  lokal zostanie otwarty. Natomiast  jeżeli chodzi o zapachy 

wydobywające się gdzieś na górę, to  nie jest od dzisiaj, ten lokal działa  już od jakiegoś 

czasu, wcześniej była tam piekarnia  a jeszcze wcześniej restauracja.  

Radca Prawny pani Maria przywara poinformowała, że jeżeli chodzi o kontrole to Komisja do 

spraw Rozwiązywania problemów Alkoholowych  chodzi na  kontrole, jak przychodzą to 

wszystko jest w porządku, wywieszki są, interwencji policji nie ma, to nie ma do czego się 

przyczepić. Jeżeli jednak są takie sprawy to są  od tego odpowiednie organy i niech 

interweniują, jak będą podstawy, będzie to zakłócenie porządku to jest ustawa, która mówi, ze 

można cofnąć zezwolenie ale bez odpowiednich dokumentów  Komisja nic nie może zrobić.  

Przewodnicząca Rady  Gminy przypomniała, że na ostatniej- uroczystej  Sesji był obecny Pan 

Stanisław Golec. Dzisiaj nie ma go już wśród nas.  Poprosiła o uczczenie minutą ciszy jego 

tak nagłe odejście.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  

obrady, życząc wszystkim miłego letniego wypoczynku.  

Na tym protokół zakończono. 

 

          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                   Alicja Lewandowska - Adam 


