
                                               Protokół Nr XIX/12
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                          z dnia 27 września 2012r.

  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1935. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych ( radny Roman Kopij spóźnił się na 
obrady – spóźnienie usprawiedliwione).
 Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady 
i stwierdził ich prawomocność. 
Przywitała 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 XVIII Sesji Rady Gminy.
   4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
   5. Podjecie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
   6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
   7. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   8. Podjecie uchwały  zmieniającej  uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice 
       z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych  warunków 
       przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o budowę chodnika przy drodze powiatowej 
       w Tułowicach,
10. Informacja o organizacji  roku  szkolnego 2012/2013
11. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w  tym o wynikach 
      sprawdzianów i egzaminów  w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach,
12. Ocena realizacji zadań w zakresie  pomocy społecznej w Gminie  Tułowice,
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
Protokół  XVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za przyjęciem)
Ad. 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przypomniała, że radni do końca sierpnia br. otrzymali 
informację z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I półrocze 2012 r. Poinformowała, że ta 
informacja podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO bada opinie co 
do zgodności ze sprawozdaniami finansowymi składanymi na półrocze. Następnie odczytała 
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 388/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w 
sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 
2012 r. Opinia jest pozytywna. ( Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
(Na obrady przybył radny Roman Kopij.)
W wyniku głosowania informacja została przyjęta  jednogłośnie ( 15 głosów za przyjęciem).
Ad. 5. Podjecie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 
Poinformowała, że w punkcie A wprowadzono dochody otrzymane w ramach funduszu 
soleckiego, tj. refundacja wydatkowanego funduszu soleckiego w 2011 r. 
Z wydatków bieżących fundusz zrefundowano w wysokości 9.003, 93 zł. 
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Zwiększono dochody w dziale 756 w podatkach od osób fizycznych. Podatek od spadków i 
darowizn był zaplanowany w wysokości 2.000 zł. Jest to podatek na który nie mamy wpływu, 
jest on ściągany przez Urząd Skarbowy. Gmina ma  udział w tym podatku i w zależności od 
tego ile  spadków i darowizn na terenie Gminy się pojawi, to  część podatku z tego tytułu 
wpłynie do kasy Urzędu. Na dzień dzisiejszy proponuje zwiększyć plan o kwotę 12 tys. zł. , 
bo już prawie 14 tys. jest wykonania. 
Zmniejsza się o kwotę 9.000 zł. dochody bieżące w dziale 756, paragrafie 0500 – jest to 
podatek od czynności cywilnoprawnych
Powyższy podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe za czynności cywilnoprawne.
Wykonanie na dzień dzisiejszy jest nieduże i zachodzi uzasadnione przypuszczenie o braku 
wykonania  tych dochodów w zaplanowanej wysokości.   
Zwiększa się dochody majątkowe budżetu w dziale 758 o kwotę 9.086,38 zł. zgodnie z 
pismem Wojewody Opolskiego z 31.08.2012 r. dotyczącym zwiększenia dotacji celowej na 
zakupy inwestycyjne.  Jest to refundacja funduszu sołeckiego dotycząca wydatków 
majątkowych. 
Zwiększa się wydatki bieżące  w dziale 754 o kwotę 3.000 zł. Zwiększenie wydatków 
dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych  na zapewnienie wypłaty należnych wynagrodzeń  
dla członków OSP  w związku z akcją poszukiwawczą zaginionego mieszkańca Goszczowic.
Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 921 o kwotę 12.000 zł. Zwiększenie dotyczy 
prowadzonej w Skarbiszowicach inwestycji „Ośrodek rekreacji” i jest związane z 
wyrównaniem terenu pod boisko sportowe obok Ośrodka rekreacyjnego. Koszt wyrównania 
terenu pod boisko jest wyższy niż uprzednio przewidywany. 
Zwiększa się również dział 926 o kwotę 6.090,31 zł. . Środki te zostaną przeznaczone na 
zakup wyposażenia do obiektu socjalnego na stadionie w Tułowicach. 
Dokonuje się również zmian miedzy działami , rozdziałami  i paragrafami  po stronie 
wydatków bieżących i majątkowych w ten sposób, że z działu 600 z remontu dróg przenosi 
się kwotę 3.000 zł do działu  900 na opracowanie  pozwolenia wodno – prawnego  
dotyczącego dróg gminnych zgodnie z otrzymana w tej sprawie decyzja z Powiatu. 
Z działu  700     przenosi się niewydatkowane  środki finansowe w wysokości 8.500 zł.  do 
działu 900 kwotę 6.000 zł.  na zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w Tułowicach  oraz 
2.500 zł. na dotacje dla TOK na dofinansowanie projektu zgodnie z napisanym wnioskiem na 
modernizację  Sali widowiskowej w Tułowicach – na wykonanie projektu instalacji gazowej. 
Z działu 750 przenosi się kwotę 770 zł. do działu 754. Zmiana jest podyktowana opłatami z 
tytułu ubezpieczeń społecznych  i Funduszu Pracy od wynagrodzeń bezosobowych  w OSP 
dla kierowców. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XIX/111/12.
Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że ze względu na dokonane zmiany 
budżetu  na 2012 r.  zarządzeniami Wójta i uchwałą Rady Gminy niezbędnym było dokonanie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XIX/112/12.
Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
           nieruchomości,
Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś poinformowała, że radni otrzymali 
tabelę w której została dokonana symulacja stawek podatkowych o 4% w stosunku do stawek 
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z ubiegłego roku. Zaznaczyła, że w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach  
lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym 
ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie I półrocza  roku, w którym 
stawki ulegają zmianie  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Wskaźnik cen ustala się na podstawie  komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  w 
terminie 20 dni po upływie I półrocza – zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 r.  opublikowano w Monitorze 
Polskim z 2012 r.  poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług  konsumpcyjnych  w I półroczu 
2012 r.  w stosunku do cen  I półrocza 2011 r.  wyniósł 104,0 czyli ceny wzrosły o 4 %. 
Wobec powyższego dokonano jedynie czynności technicznej  polegającej na przeliczeniu 
stawek kwotowych, które obowiązywały w 2012 r. 
Poinformowała, że na terenie naszej Gminy nie występują grunty pod jeziorami, zajęte na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne oraz  z budynki zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym ale mimo 
to trzeba te stawki zatwierdzić. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy  13 głosach za, 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym  
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XIX/113/12.
Ad.8. Podjecie uchwały  zmieniającej  uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice 
       z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych  warunków 
       przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.  
Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że  
po siedmiu latach zmieniło się kryterium uprawniające do korzystania z pomocy społecznej 
ten sposób, że obowiązujące kryterium dla osób samotnych wynosiło 477 zł. a od 1 
października będzie wynosić 542 zł.  Gdy tworzy się tabele odpłatności  za usługi to pierwszy 
próg będzie teraz wynosił do 542 zł. czyli do tego minimum egzystencjonalnego. 
W związku z tym trzeba zmienić całą tabele odpłatności. Zaznaczyła, ze na zmianie 
skorzystały tylko dwie osoby gdyż ich dochód  wynosi niespełna 800 zł. dlatego spadły o 1 
próg niżej. Stwierdziła, ze takie usługi są dla tych osób bardzo potrzebne. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto ( 15 głosów za) w tej sprawie uchwałę 
Nr XIX/114/12.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o budowę chodnika przy drodze powiatowej 
          w Tułowicach,
Radny Józef Sukiennik zwrócił się z prośbą do radnych o przegłosowanie  tej uchwały bo tu 
chodzi o bezpieczeństwo.  
Radny Roman Kopij zapytał radnego Józefa Sukiennika jakie są statystyki wypadków na tej 
ulicy. 
Radny Józef Sukiennik poinformował, ze z tego co wie, to zatrzymano tam pijanego 
kierowcę. 
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że chodzi im o wypadki związane z brakiem chodnika. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że na Komisjach ustalali  inaczej i uważa, ze teraz trzeba 
się  trzymać tego co zostało ustalone, bo inaczej  ich praca, dyskusja byłaby daremna.  
Z tego jakie informacje przekazał radnym Pan Wójt to ta uchwała będzie konsekwencją 
działań, które będą zmierzały do podjęcia kroków o pozyskiwanie środków. Dajemy sygnał 
dalej, bo przecież to nie jest na naszej działce, nie na naszej drodze. Obawia się, aby nie 
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zaprzepaścić tego co się szykuje w sensie pomocy  Dyrektora Dróg, bo to pójdzie już dalej w 
eter, że została podjęta uchwała. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że rzecz polega na tym, że zgodnie z  
obietnicą Dyrektora mamy takie zapewnienie na dzisiaj, że chodnik z jednej strony zostanie 
wykonany w ramach tak zwanych środków remontowych. Nie musza to być środki  
przeznaczone na inwestycje tylko na remonty gdyż tam nie trzeba robić projektu chodnika, bo 
między krawężnikiem a płotem jest miejsce do jego ułożenia. 
Jeśli Rada wystąpi z taka uchwałą, to uchwała zostanie przekazana do rozpatrzenia przez 
Zarząd Powiatu i istnieje takie zagrożenie, że wniosek zostanie odrzucony i wtedy nie będzie 
nic. Można tym działaniem doprowadzić do niekorzystnej sytuacji. Uważa, ze chodnik jest 
tam potrzebny ze względu na duży ruch, ludzie czekają na ten chodnik już od pokoleń. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że tak jak Pan Wójt powiedział ludzie czekają na ten 
chodnik od pokoleń, poinformował, że rozmawiał z tymi ludźmi i powiedzieli mu tak, ze nie 
bardzo wierzą w to, że uda mu się to załatwić. Teraz nie ma woli przegłosowania tego 
wniosku , to wystarczy tylko pójść do każdego i pokazać co i jak. Wniosek był, tak i tak 
zagłosowali. 
Wójt stwierdził, ze nie chciałby wkraczać w kompetencje radnych ale wydaje mu się, że jest 
to trochę nie tak, bo jeżeli wszyscy podejmują decyzję, że zależy im na zrobieniu tego 
chodnika i jest taka możliwość to teraz wyjdzie na to, że radni to odrzucili, bo jeden radny 
wymyślił a inni odrzucili. Aby potem nie było pretensji, że nie uda się nic zrobić. Wójt 
zaznaczył też, że nie da żadnych gwarancji, ze chodnik na pewno powstanie. 
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił się do radnego Józefa Sukiennika i stwierdził, że to dotyka 
radnych, bo każdy z nich ma  swoje potrzeby i określone sytuacje i popularność wśród 
mieszkańców mogą sobie zdobyć kilkoma uchwałami, uzasadniając je w ten czy inny sposób.
Jest to takie stawianie sytuacji, że radny chce się pokazać i jest z mieszkańcami w porządku.  
Radni muszą  pilnować interesu całej gminy i bezpieczeństwa również, stąd pytania radnych o 
wypadki na tej drodze. Każdy  radny może przedstawić  potrzeby w jego okręgu wyborczym 
a jak inni nie zagłosują to  będą niedobrzy. Wychodzi na to, ze wszyscy radni będą niedobrzy 
tylko Pan Sukiennik będzie w porządku. Trzeba się zastanowić, czy przygotowanie takich 
uchwał  leży w interesie gminy i radnych. Przede wszystkim to trzeba by było 
przedyskutować na Komisjach. Sprawa chodnika była przedyskutowana i ustalono, że taka 
uchwala nie ma sensu a teraz  Pan Sukiennik dalej się upiera. Myśli, że jest konkretna 
sytuacja, jeżeli radny nie wycofuje przedłożonego projektu uchwały, to radni powinni 
zagłosować tak jak podpowiada im sumienie jeżeli chodzi o całość bezpieczeństwa gminy.
Radny Józef Sukiennik zwrócił się do Wójta, że skoro daje słowo, że takie zapewnienia są i 
realizacja będzie.  
Wójt  Gminy Pan Wiesław Plewa przypomniał, że powiedział  i na posiedzeniu Komisji i 
dzisiaj jakie są ustalenia. Ale teraz takie są czasy, że nie da głowy w żadnym wypadku na nic. 
W rozmowach uczestniczył Pan Krzysztof Mróz  i może poświadczyć, że padały określone 
słowa i określone zapewnienia. Nie da jednak słowa , ze to na pewno będzie zrobione, bo nie 
wie co będzie za rok o tej porze. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, ze uczestniczył w rozmowach i potwierdził słowa 
Wójta. 
Radny Jozef Sukiennik zapytał Wójta kiedy miałaby nastąpić realizacja. Wójt odpowiedział, 
że w przyszłym troku. 
Radny Józef  Sukiennik poinformował,  że w związku z tym wnioskuje o wycofanie 
przedłożonego  projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie wniosku Pana Józefa Sukiennika o 
wycofanie projektu uchwały. Wniosek został przegłosowany, 15 radnych głosowało za 
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przyjęciem wniosku radnego Józefa Sukiennika. Projekt uchwały w sprawie wniosku o 
budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tułowicach   został wycofany z porządku obrad. 
Ad.10. Informacja o organizacji  roku  szkolnego 2012/2013 i Ad. 11. Informacja o stanie 
realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w  tym o wynikach sprawdzianów i 
egzaminów  w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, że 
przygotowała sprawozdanie z roku szkolnego 2011/2012.
Poinformowała, że podstawą przygotowania niniejszego sprawozdania jest art. 31 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Organizacja pracy szkoły.  
Rok szkolny 2011/2012 w Gminnym Zespole Szkół odbywał się w 18 oddziałach w tym w 12 
oddziałach Szkoły Podstawowej i 6 oddziałach Gimnazjum. Do szkoły uczęszczało ogółem 
413 uczniów  w tym do Szkoły Podstawowej 273 uczniów a do Gimnazjum 136 uczniów. 
Nauczaniem indywidualnym objętych było 5 uczniów w tym 3 uczniów w Szkole 
Podstawowej.
W szkole pracowało 42 nauczycieli w tym 34 pełnozatrudnionych. 
Było 7 nauczycieli kontraktowych, 12 mianowanych, 23 dyplomowanych. 
Wyniki klasyfikacji rocznej:  408 uczniów było klasyfikowanych, 4 uczniów było 
niesklasyfikowanych , promocji nie uzyskało 5 uczniów.
Średnia frekwencja  wynosiła 93%.
Wyniki nauczania: średnie wyniki nauczania w Szkole Podstawowej to jest  3,89 a w 
Gimnazjum 3,51.  Najlepsza klasa była klasa 6c – wynik 4,40, jeśli chodzi o Gimnazjum – 
4,14.
Jeśli chodzi o wyniki to w Szkole Podstawowej  średnia województwa była 22,2 , u nas  
najlepszą klasą była klasa 6c,  miała  20,9 %.  W Gimnazjum w Województwie Opolskim 
średnia wyniosła  63,5  a u nas klasa 3b wypadła lepiej, bo miała 67,1.
Szkolny plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora przebiegał zgodnie z planem . Niniejsze 
sprawozdanie przekazała Panu Wójtowi.
Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce to były: kroniki gimnazjalne, apele, imprezy 
szkolne, imprezy środowiskowe, przedstawienia teatralne dla rodziców, działania związane z 
pedagogizacją rodziców, działania związane z organizacja 20 -  lecia Gminy Tułowice, mieli 
również akademię nauki. 
Podstawa działania jest też promocja szkoły , osiągnięcia uczniów  i ważniejsze wydarzenia 
ze szkoły opisywane są na stronie internetowej, w gazetce gminnej, w gazetkach ściennych, 
prezentowane są na imprezach środowiskowych. 
Większość nauczycieli korzystnie wpływa na wizerunek  szkoły w środowisku,  angażuje się 
społecznie w działalności szkoły, dba również o podwyższenie jakości pracy szkoły. 
W ramach diagnozowania osiągnięć edukacyjnych podjęli następujące działania: był próbny 
sprawdzian  klas 6, następnie analiza wyników, próbny sprawdzian w Gimnazjum, diagnoza. 
Wprowadzili badanie umiejętności trzecioklasistów, jest to coś co jest dodatkowe jako 
działanie wspomagające. Równocześnie prowadzą analizę  osiągnięć uczniów , analiza służy 
do wyciągania wniosków do dalszej pracy dydaktycznej. Przeprowadzają monitoring 
osiągnięć uczniów , konkursów przedmiotowych , zawodów sportowych. Załącznikami są 
dokumenty, które przedstawiają na Radzie Pedagogicznej i analizują te wnioski. 
Jeżeli chodzi o kontrole to mieli kontrole wewnętrzne i kontrole zewnętrzne.
Kontrole wewnętrzne  dotyczyły prawidłowości prowadzenia dokumentacji, prawidłowości 
prowadzenia godzin z art. 42. 



- 6 -
Jeśli chodzi o wspomaganie, to zespoły przedmiotowe, i głownie tutaj pomoc psychologiczno 
pedagogiczna, która jest w zasadzie nowym tworem dydaktycznym, niemniej jednak bardzo 
ważnym. 
Jeśli chodzi o awans zawodowy nauczycieli, to w tym roku jedna nauczycielka zdała egzamin 
na nauczyciela mianowanego, dyrektor dokonał oceny pracy pedagoga szkolnego.
Praca Rady Pedagogicznej przebiegała zgodnie z założeniami. 
W szkole były kontrole kuratoryjne, protokoły z niniejszych kontroli są u Pana Wójta. 
Pierwsza kontrola była 19 października i dotyczyła podręczników. Nie wydano zaleceń 
pokontrolnych. Druga kontrola dotyczyła egzaminów poprawkowych, także nie wydano 
zaleceń pokontrolnych. 27 kwietnia były dwie kontrole, z których również nie wydano 
zaleceń, dotyczyły  nadzoru pedagogicznego. Była także kontrola Sanepidu, też nie wydano 
zaleceń. 11 czerwca 2012 r. została przeprowadzona kontrola kuratoryjna, która dotyczyła 
nauczania indywidualnego, było jedno zalecenie pokontrolne. 
Jeśli chodzi o doposażenie szkoły to w roku szkolnym 2011 – 2012 dokupiono ławki, 
częściowo wymieniono oświetlenie, zakupiono pomoce dydaktyczne, wymieniono drzwi 
wewnętrzne i  drzwi do świetlicy szkolnej. Wymieniono część parapetów , zabudowano 
pomieszczenia gospodarcze, pomalowano część korytarza i część sal lekcyjnych, założono 
monitoring zewnętrzny. Dużą ilość sprzętu pozyskano z projektów edukacyjnych. 
Dyrektor GZSZ poinformowała, że szkoła prowadzi także inne działania do których można 
zaliczyć realizację  projektu związanego ze zdrową żywnością , dzieci w szkole piją mleko, 
jedzą świeże owoce. Szkoła bierze udział w programie „ Edukacja ku przyszłości”. Były 
prowadzone projekty dotyczące gotowania i pieczenia. Był prowadzony projekt „ Zrozumieć 
świat” z które pozyskano dużą ilość środków takich jak sprzęt komputerowy, mikroskopy, 
bindownice. Oprogramowania.  
Obecnie zaczynają realizację projektu systemowego ,,Liczymy na sukces dzięki 
indywidualizacji”. Dzięki temu projektowi zakupią pomoce naukowe, doposażą klasę. 
Jeżeli chodzi  o inne działania to w szkole odbyła się „Akademia ….”, prowadzą gazetkę 
szkolną „Lolek”, ze względu na patrona szkoły uczestniczą w święcie rodzin szkól imienia 
Jana Pawła II. W chwili obecnej starają się o prymat. 
Bardzo prężnie działa szkolny wolontariat, wspiera wszystkie akcje do których młodzież jest 
zachęcana, jest widoczna w środowisku, jest to akcja m.in. „Żonkil”. Młodzież szkolna 
wspiera „Domowe hospicjum dla dzieci” w Opolu, „Dom matki i dziecka” w Opolu. Dzieci 
szkolne biorą udział we wspólnym kolędowaniu  dla osób z „Zakładu opieki leczniczej” w 
Opolu. Wspiera się również zwierzątka w programie „Mali bracia Świętego Franciszka” w 
„ Wirtualnej adopcji zwierzątka”. 
Gościli młodzież z Gminy Wendeburg, współpracują z młodzieżą z Beli pod Pradziadem, 
współpracują ze środowiskowymi instytucjami m.in. z nadleśnictwem Tułowice, uczestniczą 
w „zielonych lekcjach”.  Współpracują z Zespołem Szkół w Tułowicach, biorą udział w 
konkursach organizowanych przez Zespół  dotyczących ekologii. Współpracują także z 
Przedszkolem publicznym, przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z nauczycielami GZSZ 
dotyczącym nauczania początkowego. Współpracują z Tułowickim Ośrodkiem Kultury, biorą 
czynny udział  w „Palmie wielkanocnej”. Współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w 
tym roku zorganizowali „ Święto rodziny”. Współpracują również z Gminną Biblioteką.
Szkoła zorganizowała ferie zimowe.  Brali też dwutygodniowy udział w „Wakacje w kolorach 
tęczy”. Wspólnie z rodzicami zorganizowana była akcja charytatywna z której pieniądze 
zostały przekazane na cele poświecone dzieciom. Zorganizowana została wystawa porcelany 
Tułowickiej i wystawa lalek. Zorganizowali „Festiwal projektów” .  
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Jeżeli chodzi o osiągnięcia dzieci, to maja czterech finalistów Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego , dwóch finalistów Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i 
Historycznego, dwóch finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka angielskiego, czterech 
finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka angielskiego Szkoły Podstawowej, dwóch 
finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkoły Podstawowej, trzech 
finalistów Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej „Żak”. Mamy laureata XIII Edycji 
Wielkiego Konkursu Ortograficznego i dwóch finalistów Szkoły Podstawowej „ Edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego”. 
Oprócz tego maja 15 finalistów ze Szkoły Podstawowej i 15 finalistów z Gimnazjum  w 
konkursie na test  „ Oksford plus 2012”.  
Poinformowała, że maja również dosyć znaczne osiągnięcia sportowe:
I miejsce  o Puchar Donalda Tuska,
I miejsce rocznika 2000 w Turnieju Piłki Nożnej, 
I miejsce w województwie w Lidze młodzików, 
I miejsce  w Piłce Nożnej,
I miejsce w finale powiatu,
I miejsce w półfinale województwa, 
Stwierdziła, ze osiągnięć jest dosyć dużo, pozwoliła sobie powiedzieć tylko o tych 
najważniejszych, bo są jeszcze również inne II i III miejsca  również ważne. 
Poinformowała, że jeżeli chodzi o rok szkolny bieżący  to będzie przebiegał zgodnie z 
planem, który opracowali.  Ich działania zmierzają do tego aby w bieżącym roku szkolnym 
wprowadzić szatnie, które będą niejako szatniami osobistymi. W tym celu odwiedziła szkołę 
w Łambinowicach aby zobaczyć jak tam takie szatnie funkcjonują. Jest to działanie  
rozłożone na dwa lub trzy lata, w zależności od posiadanych środków. Liczy tutaj na wsparcie 
Pana Wójta i rodziców. 
W 2013 roku Szkoła Podstawowa będzie miała 50 lat, planują uroczystość  z tej okazji w dniu 
18 maja 2013 r. Będzie to możliwość zaprezentowania się szkoły byłym absolwentom i 
środowisku. 
Oprócz działalności dydaktycznej podjęli jeszcze akcję zmierzającą  do promowania 
owoców , polega to na tym, ze uczniowie przynoszą owoce, które są później myte i 
wystawiane  na korytarz. Dzieci w czasie przerw mogą się nimi częstować. 
Pozostałe działania które będą wykonywać są zgodne z planem i Statutem szkoły. 
Radna Halina  Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że jest bardzo usatysfakcjonowana 
wystąpieniem Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i życzy żeby przez ten cały rok było 
pozytywnie. Stwierdziła, że jest pozytywnie zaskoczona tymi projektami, bo radny Jerzy 
Imbiorski zawsze chwali Gminę Łambinowice a tutaj okazuje się, ze nasza szkoła też ma duże 
osiągnięcia. 
Dyrektor GZSZ podziękowała radnym i Kierownikom jednostek gminnych za wsparcie w 
działaniach szkoły. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że miło było słuchać  wypowiedzi Pani Dyrektor a przede 
wszystkich chciałby pogratulować Pani Dyrektor za zaprowadzenie porządku w szkole. 
Widać pozytywne podejście  całej Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników co 
przekłada się również na  wspólną atmosferę w Tułowicach, bo jako szkoła poziomu ponad 
gimnazjalnego odczuwa to bezpośrednio w ilości naboru  młodzieży z Tułowic. To jest 
ważne, bo po co nasza młodzież ma gdzieś daleko jeździć do szkoły jeśli oni tworzą dobra 
atmosferę, dobre stosunki. Zaznaczył, że nadal będą starać się współpracować  że szkołą  
będą próbować nadal rozwijać wspólne projekty bo to  łączy młodzież  z obu szkół. 



Zapytał jak wygląda sprawa związana z art. 30 Karty nauczyciela – chodzi o sprawę 
wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli. 
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Zaznaczył, że chciałby uzyskać taką informację  na jakim etapie i w jakich stopniach awansu 
zawodowego są w tej chwili braki. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że taką informację przedstawi na następnej 
Sesji, po wypłaceniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, ze trzeba zachęcać tych nauczycieli, którzy coś robią aby 
potem nie było wyrównać. 
Wójt odpowiedział, że  starają się to analizować co miesiąc i na koniec sierpnia kształtowało 
się to w taki sposób, że  w Przedszkolu są straty na nauczycielach mianowanych w kwocie 11 
tys. zł. a na nauczycielach dyplomowanych 10 tys. zł. 
W szkole  straty na nauczycielach mianowanych są w granicach 15 tys. zł. a na nauczycielach 
dyplomowanych jest na plus 40 tys.  Ogółem jest tak, że jest strat ogółem 15 tys.  na 
nauczycielach mianowanych , na nauczycielach dyplomowanych nie ma strat. W związku z 
tym podjęli działania razem z Panią Dyrektor Przedszkola i zostawili jeszcze jedna grupę ale 
nie przyjęli  nauczyciela do tej grupy, tylko pracujący już nauczyciele mają nadgodziny. W 
szkole wyszła natomiast taka sytuacja, że jedna nauczycielka poszła na urlop dla poratowania 
zdrowia i jej godziny poszły do podziału. W tej chwili o taki urlop złożyła druga nauczycielka 
ale tutaj są wątpliwości, bo wcześniej nie chorowała i wysłali dokumentację do Komisji 
lekarskiej, do orzecznika.
Szkoła i Przedszkole otrzymały fundusz motywacyjny w wysokości 8%, jest to o 1% więcej 
niż rok temu, do tego dojdą jeszcze  nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Myśli, że 
więcej będzie wiadomo na ten temat w listopadzie. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że na ostatniej 
Sesji przedstawiła sytuację i poinformowała, że Przedszkole jest przygotowane do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2012- 2013. 
W przedszkolu jest 140 dzieci a od października będzie 141 dzieci. Zgłoszono jeszcze jedno 
dziecko pięcioletnie, które spełnia obowiązek przedszkolny i choćby nie miała miejsca w 
grupie to to dziecko musi być przyjęte.  Jest sześć oddziałów. Żeby uzdrowić tą sytuację 
finansowa nauczycieli to stworzono ten szósty oddział i nauczycielka mianowana  ma 9 
godzin ponadwymiarowych, jest to strasznie dużo. Są to jednak Panie nauczone pracy wiec 
dają radę.  Poinformowała, ze w tym roku dzieci bardzo dobrze zaadoptowały się do 
warunków przedszkolnych. 
Zaznaczyła, że Przedszkole ma taka samą działalność jak szkoła, tak samo wspierają 
wszechstronny rozwój dziecka, co prawda na innym etapie gdyż mają dzieci od 3 do 6 lat.
Przedszkole przygotowuje więc dzieci do tych osiągnięć, które dzieci mają w szkole. 
Główne założenia planu rocznego na ten rok to jest rozbudzanie zainteresowań związanych z 
ochroną środowiska przyrodniczego, z ochroną zdrowia człowieka, kształtowanie postaw 
proekologicznych i prozdrowotnych. Za drugi  taki główny kierunek pracy wzięli sobie 
weryfikację dotychczasowych tradycji przedszkolnych. Przedszkole ma mnóstwo 
wspaniałych tradycji, które corocznie są realizowane. 
Zgodnie z rozporządzeniem w Przedszkolu jest prowadzony nadzór pedagogiczny. Nadzór 
pedagogiczny  obejmuje cztery części. Jest to organizacja ewaluacji wewnętrznej, której 
wynik służy zawsze do doskonalenia jakości pracy Przedszkola. Druga część to jest kontrola 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego. Trzecia to jest plan 
obserwacji zajęć, bo nauczyciel przez całe swoje Zycie jednak jest cały czas kontrolowany. 
Tak samo jak musi się doskonalić tak samo podlega obserwacji przez swojego Dyrektora. 
Czwarta część tego planu to jest wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań, wchodzi w to 



plan Rad Pedagogicznych i plan  wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. To wszystko jest 
rozbudowane na miesiące i na działy. 
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Przedszkole realizując podstawę programową  opiera się na programach dopuszczonych do 
użytku zgodnie z pewnymi procedurami. 
W tym roku dopuszczone do realizacji programy, to jest: program podstawowy  wychowania 
przedszkolnego „Nasze Przedszkole”, „Edukacja Przedszkolna” i program realizowany, który 
jest obowiązkowym programem w placówce to jest program  wychowawczy opracowany 
przez nauczycielki przedszkola. Program jest realizowany we wszystkich grupach. „Będę 
przedszkolakiem” jest to program edukacyjny również opracowany przez nauczycielki 
przedszkola, jest realizowany w tym roku w grupie I i VI. Program ma na celu przygotowanie 
rodziców i dzieci do tego, że w pewnym momencie rodzice będą musieli zostawić za 
drzwiami przedszkola swoje dziecko i będą świadomi tego, że oddają dziecko pod opiekę we 
właściwe ręce, że dziecku w tej placówce będzie dobrze, ze będzie bezpieczne. Taki program 
realizowany jest już od czerwca, dzieci są zapraszane do Przedszkola. Zapraszają także 
rodziców aby zobaczyli Przedszkole i tłumacza na czym polega praca nauczycieli. 
Następnym programem realizowanym w Przedszkolu jest program profilaktyczny 
„gimnastyki buzi i języka”. Jest to również program  opracowany przez nauczycielki 
Przedszkola. Program ten jest realizowany we wszystkich grupach. Jest też oczywiście  
program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolach i szkołach  „ Kochamy 
Dobrego Boga” realizowany w grupach, w których dzieci realizują obowiązek przedszkolny. 
Przedstawione programy stanowią przedszkolny zestaw programów. 
W grupach, które realizują podstawy programowo i są przygotowywane do rozpoczęcia nauki 
w klasie pierwszej wykorzystują również jako wspomaganie zestaw podręczników „ Pakiet  
Szkoła tuż, tuż”, jest to roczne przygotowanie przedszkolne. Inne nauczycielki wybrały sobie 
pakiet  „Bawię się i uczę” 
Dyrektor Przedszkola poinformowała, że w Przedszkolu są  zobligowane do tego, że 
podstawa programowa realizowana  jest tak zwanymi zaleceniami, które określają ile czasu w 
ciągu dnia  nauczyciel musi poświęcić  na różna działalność Przedszkola. Podzielone to jest 
na pięć równych części i te części stanowią o ramowych rozkładach dnia w grupach. 
Następnie poinformowała jak te rozkłady wyglądają w poszczególnych grupach.  
Poinformowała, że Przedszkole już od kilku lat prowadzi dyżur dla rodziców  
przyjeżdżających pociągiem o godz. 16 aby spokojnie mogli  odebrać dzieci z Przedszkola. 
Jedna grupa pracuje do godz. 1630.
W Przedszkolu jest zatrudnionych 10 nauczycieli. Jest bardzo dużo godzin 
ponadwymiarowych aby nie dopuścić do sytuacji, ze trzeba będzie płacić dodatki 
wyrównawcze dla nauczycieli. 
Plan pracy Przedszkola zawiera również plan współpracy z rodzicami, plan współpracy ze 
środowiskiem czyli z instytucjami. Przedszkole współpracuje z Tułowickim Ośrodkiem 
Kultury,  ze szkołami GZSZ I GZSZ, z Nadleśnictwem Tułowice. 
Roczny plan pracy zawiera również plan wycieczek o charakterze przyrodniczym, do 
instytucji i zakładów pracy. 
Każdy nauczyciel oprócz swoich obowiązków ma przydzielone dodatkowe czynności, które 
wynikają z organizacji pracy Przedszkola oraz działalności statutowej. 
Następnie poinformowała co  nauczyciele robią w ramach przydzielonych dodatkowych 
czynności: prowadza stronę internetowa placówki, kroniki , zajmują się wystrojem placówki,  
współpracują z instytucjami na terenie Gminy itp. 
Pani Dyrektor poinformowała, że budynek Przedszkola jest w zasadzie wyremontowany , 
czeka jeszcze na remont podłóg w 2 salach.
Ad. 12. Ocena realizacji zadań w zakresie  pomocy społecznej w Gminie  Tułowice,
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska –Bardon poinformowała, że 
wyszła z założenia, ze aby cos oceniać, bo taki jest punkt „Ocena realizacji zadań” i dlatego 
przedstawiła radnym stan budżetu na 19 września  oraz sprawozdanie z realizacji  celów 
Ośrodka Pomocy Społecznej , było też sprawozdanie okroczne, które przekazywała do Pani 
Skarbnik , które było oceniane przez regionalna Izbę Obrachunkową. 
Jest też przedstawiony kolejny załącznik w którym są scharakteryzowane wszystkie 
szczegółowe zadania i cele  Ośrodka, to czym na co dzień się zajmują.  
Stwierdziła, ze u nich nie jest tak słodko jak w szkole i przedszkolu. Brakuje im styczności z 
ludźmi, którzy potrzebują wsparcia, są w trudnych sytuacjach a czasem w tragicznych 
sytuacjach. Jest to inna działalność. 
Przypomniała, że w przy konstrukcji budżetu na 2012 r. pozwoliła na okrojenie budżetu OPS 
na prawie 100 tys. zł. Teraz w porozumieniu z Panią Skarbnik starają się tak gospodarować 
budżetem, że jak gdzieś widzą, ze będą oszczędności to przesuwają te środki na tę pozycję na 
której  brakuje środków.  Będzie brakowało środków na domy pomocy społecznej w 
granicach 20 tys. zł. Może się okazać, że brakująca kwota będzie mniejsza.
Przedkładając w kwietniu ocenę zasobów pomocy społecznej w uwagach końcowych 
wykazała wiele istotnych problemów o których też chciała dzisiaj wspomnieć. Nieraz 
rozmawiali o tym i sygnalizowała że wzrastające wydatki na działalność, które pojawiają się 
w OPS wynikają z tego, że zwiększa się  ilość zadań o charakterze obowiązkowym ale bez 
pokrycia finansowego z budżetu państwa. Tak w 2004 r. do zadań OPS weszły świadczenia 
rodzinne. Kiedyś takie sprawy załatwiane były w kadrach zakładów pracy. Teraz jednak są 
inne czasy, nie ma takiej stabilizacji  jeśli chodzi o zatrudnienie. To wygląda to w ten sposób, 
że niektórzy po dwa, trzy razy muszą zgłaszać to utratę, to uzyskanie dochodów.  
Część ludzi bardzo skrupulatnie dostarcza te zaświadczenia ale niektórzy albo zapominają 
albo nie chcą dostarczać zaświadczeń o uzyskaniu dodatkowych dochodów, czasem chcą to 
ukryć. Potem przychodzi nowy okres zasiłkowy i to wychodzi i są środki do zwrotu za te 
miesiące w których była podjęta praca, było przekroczenie ale nie dostarczono zaświadczeń. 
Są przypadki, że rodzice dzieci, którzy ukończyli 18  lat powinni dostarczyć zaświadczenie, 
że to dziecko dalej się uczy w szkole średniej, rodzice o tym zapominają a potem jest problem 
przy wypłacie. Jeżeli nie ma zaświadczenia to nie mogą wypłacić świadczenia. 
Oprócz  świadczeń rodzinnych doszła najpierw zaliczka alimentacyjna  od września 2005 r.  a 
od 2008 r. zostało to zmienione na fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników 
alimentacyjnych.  O ile przy świadczeniach rodzinnych wydaja jakieś określone kwoty, 
wykonuje się szereg czynności, bo biurokracja jest bardzo rozbudowana to przyznawanie 
funduszu alimentacyjnego wymaga  czasu i cierpliwości. Fundusz alimentacyjny jest 
wyliczalny ale postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych nie jest wyliczalne. Nie da 
się tego wyliczyć bo są takie przypadki że komornik  wpłaca 5 czy 10 złotych i z tego trzeba 
20% przekazać do gminy właściwej , skąd pochodzi dłużnik , 20% do gminy gdzie zostaje 
wierzyciel a resztę do budżetu państwa. Są z tym różne  problemy a  dofinansowanie z 
budżetu państwa na obsługę  tych świadczeń to jest 3% wypłaconych świadczeń. Nie starcza 
to nawet na skromny etat pracownika a jest 2 pracowników. Poinformowała jakie obowiązki 
mają wymienieni pracownicy. 
Poinformowała, że  niedługo będzie jeszcze obowiązkowe zatrudnienie asystenta rodziny. 
Wyjaśniła co taki asystent będzie robił i jakie dokumenty będzie musiał wypełniać. 
W tej chwili taki asystent jest zatrudniony na umowę – zlecenie. 



Poinformowała, że za dziecko, które przebywa w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej w 
pierwszym roku gmina będzie płaciła 10% kosztów utrzymania, w drugim roku 30% a w 
trzecim i wszystkie następne lata 50%. 
Związek Gmin Śląska Opolskiego wystosował apel aby zatrzymać się na tych 10%. 
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Stwierdziła, że jeżeli zatrudnia asystenta rodziny, który będzie pracował z rodziną to może 
uda się  zapobiec  oddawaniu dzieci do domu dziecka czy rodziny zastępczej. Taki asystent 
ma dużo uprawnień , ma prawo o różne rzeczy aplikować, np. kierować dziecko do ośrodka 
wsparcia jakim ma być świetlica socjoterapeutyczna, czy świetlica środowiskowa.  
Może wysyłać dziecko na kolonie ale kto zapłaci za te kolonie. Trzeba szukać środków na ten 
cek w funduszu alkoholowym aby to dziecko wyprowadzić na prostą. 
Czasem są takie rodziny, które się starają, wypełniają wszystkie zalecenia ale nie mają 
środków  np. na remont domu a warunki mieszkaniowe są tragiczne, trzeba taka rodzinę jakoś 
wesprzeć tylko skąd wziąć na to pieniądze. Są to bardzo często  rodziny uczciwe ale 
nieporadne, niewydolne i wychowawczo i bardzo często też finansowo.  
W zeszłym roku w OPS był robiony plan zarządzania ryzykiem, pracownicy maja prawo 
swoje ryzyka ocenić tak jak oni to widzą , potem jest to weryfikowane. Wyraźnie widać, a to 
się nasili jeszcze kiedy wejdzie budżet zadaniowy , że w OPS księgowość musi być 
rozbudowana. Nie może być jedna księgowa, bo to jest nie do udźwignięcia. 
Zgłaszała to i Pan Wójt wyraził zgodę.  Następnie wyjaśniła na czym polega praca księgowej. 
Poinformowała jak załatwiani są petenci i co robią aby petent nie czekał w długich kolejkach.
Na okres kiedy są załatwiane świadczenia zasiłkowe Pan Wójt pozwolił im zatrudniać na czas 
określony emerytkę, która wstępnie zajmuje się petentami. 
Poinformowała jakie są problemy w wypłacaniem zasiłków porodowych i jakie są w tym 
zakresie przepisy.
Poinformowała, ze jako pracownicy socjalni są trochę niezadowoleni, że nie doszło do 
porozumienia odnośnie współpracy z Towarzystwem Dobroczynnym „Nadzieja”  w związku 
z ich programem komputerowym, który  ma jakieś braki. Mimo to współpracują z sobą . 
Mieszkańcy naszej Gminy jeżdżą tam na zajęcia terapii . Dawniej można było jeszcze prawie 
trzystu mieszkańców doposażyć w żywność z banku żywności. W tym roku udało się to 
zrobić tylko dla 70 osób z uwagi na dotychczasową dobrą współpracę. 
Starają się współpracować ze wszystkimi, dlatego teraz  w najbliższą sobotę od godz. 8 do 13  
w SUPER _ SAMIE i w EKO będzie akcja „Podziel się posiłkiem” , pracownicy Ośrodka 
będą mieli dyżur,  będą patronować wolontariuszom  aby im nikt krzywdy nie zrobił i aby 
można było od razu te artykuły, które będą pozyskane kompletować, aby później łatwiej było 
je policzyć i podzielić dla potrzebujących. 
Kierownik OPS poinformowała, że od kwietnia do końca września  34 osoby przepracowały 
po 40 godzin miesięcznie to jest 1360 godzin. Pierwszy projekt opiewał na ponad 3 tys. 
godzin ale Urząd Pracy to okroił, jest to kwestia środków jakie Urząd Pracy może dać. 
W ramach tych prac społeczno – użytecznych  OPS musiał ponieść pewne koszty takie jak 
zakup sprzętu do sprzątania,  łączny koszt to kwota 4.116,49 zł. Paliwo  kosztowało 552 zł. 69 
gr.  Z uwagi na to, że ktoś musiał zajmować się i dysponować tym sprzętem , na ten okres 
zwiększyła  czas pracy dla jednego pracownika i na jego płace i ZUS wydano dodatkowo 
3.733 zł. 86 gr. Wyplata świadczeń dla pracujących w ramach projektu wyniosła 10.184 zł. W 
sumie poniesione koszty to 18.587,04  zł.  refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy to kwota 
6.110,40 zł. W sumie OPS poniósł koszty na kwotę 2.476,64 zł.  Stwierdziła, że mimo 
wszystko nie ma pewności, czy tym powinien się zajmować OPS, uważa, że OPS powinien 
się zajmować tylko kierowaniem do tych prac. Chodzi o to, ze pracownicy OPS nie muszą 
wiedzieć które tereny należą do Gminy, które tereny są prywatne. 



Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, ze są zobligowani tworzyć i 
realizować programy. Jak jest program stworzony, to trzeba go realizować. Maja program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z tym jest powołany Zespół  
interdyscyplinarny. Ten zespół – miało to być budowanie takiej lokalnej koalicji, miał 
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oddziaływać profilaktycznie na środowisko. Z tego względu osoby z różnych instytucji  są w 
tym Zespole. 
Osoby, które pracują w  zespole interdyscyplinarnym  nie otrzymują żadnego dodatkowego 
wynagrodzenia. To nie ma być dla nich praca po godzinach. Jest to w ramach obowiązków 
zawodowych lub służbowych. Jedna osoba zrezygnowała z funkcji przewodniczącego 
Zespołu i członkowstwa w Zespole z powodów osobistych.
Kierownik zaapelowała do pracodawców członków Zespołu aby się zainteresowali na ile  te 
osoby są aktywne, co wnoszą, czy kontaktują się między sobą, czy informują w gronie 
Zespołu, czy zgłaszają pojedyncze nawet przypadki jeżeli coś w rodzinie się dzieje. Jeśli jest 
wcześniej taka informacja to może coś się uda uratować, coś zrobić. Głównie z taka prośba 
zwróciła się do kierownictwa przedszkola i szkoły. 
Zwróciła tez uwagę na problemy osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi, 
stwierdziła, że nie ma dla nich pomysłu. Kilka osób starszych jeździ do Opola do Domu 
Pobytu Dziennego i tam się spotyka z innymi starszymi osobami, prowadzone są tam różne 
zajęcia. Myśli, ze dobrze by było aby seniorzy  mieli w Tułowicach jakieś pomieszczenie, 
które by było tylko do ich użytku, tam by się spotykali i cos wspólnie robili. Teraz korzystają 
ze świetlicy w TOK  wspólne z innymi grupami.
Kierownik OPS poinformowała, że w tym roku przeprowadziła ocenę kwalifikacyjną 
pracowników.
Podsumowując stwierdziła, że Gmina i ta wspólnota która w Gminie mieszka, to trzeba tak 
robić, aby wszystkim żyło się lepiej. Stwierdziła, że rzeczy można traktować bezdusznie ale 
człowiek potrzebuje uwagi drugiego człowieka i miłości. Misja pracowników socjalnych 
polega na wspieraniu wszystkich tak, aby nie doszło do wykluczenia społecznego. Aby to 
robić dobrze to trzeba podwyższać swoje kwalifikacje, starać się doskonalić w swoich 
działaniach. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  przypomniał Pani Kierownik OPS, że pół roku temu podjął 
decyzję  aby do księgowości OPS przyjąć drugą osobę, a teraz ciągle słyszy, ze jest tam dużo 
pracy a nie ma drugiego pracownika. Prosił aby na następnej Sesji  Pani Kierownik podała 
imię i nazwisko osoby przyjętej do księgowości w drodze konkursu publicznego. 
Kierownik OPS poinformowała, że zatrudniła osobę na okres próbny jako pomoc 
administracyjno – biurową aby zorientować się co ta osoba potrafi. Teraz ta osoba jest 
zatrudniona na czas określony. Jak będzie trzeba to w przyszłym roku zatrudni pracownika w 
drodze konkursu na stanowisko księgowej. 
Radny Józef Sukiennik podziękował Pani Kierownik OPS za spowodowanie dokładnego 
wykoszenia obszaru parku w Tułowicach. Poinformował, że był tam zobaczyć, że Pani 
Kierownik  podzieliła pracę, nie trzeba było żadnego nadzoru jak to kiedyś Pan Dyrektor 
ZGKiM  powiedział, ludzie pracowali, wszystko zostało zrobione. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że tam tez kosili pracownicy ZGKiM. 
Stwierdził, ze nie żałuje nikomu roboty, niech robią, niech koszą, a potem jest tak jak Pani 
Kierownik mówiła, drogówka kosiła pas drogi, OPS drugą stronę a ZGKiM środek. 
Kosi się tu, kosi się tam a potem zostają gałęzie  i niech komunalna to sprząta.
Uważa, że trzeba organizować pracę, uzgadniać pewne sprawy z Urzędem Gminy, bo są 
działki, które są koszone niepotrzebnie, bo to nie jest teren Gminy. Jeżeli Pani Kierownik kosi 
gminne działki to jest Pan w Urzędzie, który wie które działki są gminne. Stwierdził, że nie  



pcha się do przydzielania alimentów bo się na tym nie zna. Uważa, że powinien być jakiś 
podział a nie tak, że trochę jest skoszone a  reszta  zostawiona i trzeba dokończyć. Zrobił się 
bałagan ale nie ma o to pretensji, kosi tam gdzie nie było koszone.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam prosiła aby Pan Dyrektor 
nie miał pretensji, że cos się robi w Tułowicach, bo jest to dobre. Ważne, że pewne miejsca 
już nie są brudne i nie zarastają trawami. 
Kierownik OPS stwierdziła, ze jest jej przykro to usłyszeć, bo kilka lat temu Pan Dyrektor  
prowadził prace społeczno – użyteczne, potem się z tego wycofał i kiedy ciągle były takie 
aluzje, że trzeba tym ludziom dać jakieś zajęcie to podjęła się, że spróbuje te prace społeczno 
– użyteczne poprowadzić. Zatrudnieni  do tych prac ludzie  pracowali w wioskach, Sołtysi 
mogą powiedzieć czy coś było zrobione nie tak. Potem okazało się, ze pewne rzeczy mogą 
zrobić w Tułowicach, to Pan Dyrektor powiedział do niej w lutym tak „ życzę powodzenia”. 
Zapytała czy to jest jej wina, że nie ma transportu, że kupka śmieci leżała trzy miesiące ale 
„wszystkiego w zębach się nie da przynieść”.  Przy boisku sportowym, zgłaszała, ze tam 
zostały śmieci z rozplanowanej  ziemi, ktoś to musiał wziąć, ona nie ma ani taczki ani 
niczego. Dlatego wspomniała, że uważa, że nie jest to dobry pomysł aby ona to robiła, bo 
nawet nie zna  terenów . Stwierdziła, ze jak gdzieś kosili to po konsultacji z pracownikiem 
Urzędu Gminy, niczego nie kosiła bez jego wskazania. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że każdą rzecz, która się robi w Tułowicach to służy 
mieszkańcom, trzeba tylko koordynatora aby pokierował tymi pracami.  
Uważa, że zakupiony przez OPS sprzęt  przyda się na przyszłość. 
Nawiązując do pracy księgowości w OPS uważa, że trzeba  tę jednostkę wyposażyć w 
odpowiedni sprzęt komputerowy i odpowiednie programy, co ułatwi i usprawni pracę.
Kierownik OPS poinformowała, ze wszystkie potrzebne programy posiadają. 
Radny Jerzy Imbiorski podziękował dla Pani Kierownik OPS za to, że „ chciało jej się 
chcieć”. Uważa, że ludzie wykonują dobra robotę, takie jest odczucie społeczne. A to, że są 
takie niesnaski, to Pan Wójt jest kierownikiem i odpowiada za swoje jednostki organizacyjne. 
Powinien te działania skorygować. 
Wójt stwierdził, że nie odpowiada za wypowiedzi kierowników jednostek. 
 Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zwróciła się z prośba do Pani Kierownik OPS jakie 
zasiłki i na jakich zasadach są przydzielane. Stwierdziła, ze maja  różnych znajomych i 
sąsiadów, którzy są w różnej sytuacji i czasem trzeba ich pokierować  i w jakiś sposób 
pomóc. Chodzi jej o to, kiedy i w jakiej sytuacji  można się zwrócić do OPS o pomoc.
Przypomniała też, ze w poprzedniej kadencji Rady Gminy radni ciągle się zwracali o to, żeby 
ludzie, którzy chodzą po zasiłki, po pomoc, po obiady , aby cos w tej Gminie zrobili. Pamięta 
tez odpowiedź Pana Dyrektora ZGKiM taka, że musi postawić człowieka, musi  dać im 
ubranie,  musi dać im sprzęt, a zatrudnieni do tych prac ludzie nie chcą  wszystkiego robić.
Pracownicy zatrudnieni w OPS sprzątali w Szydłowie i wszystko było zrobione dobrze, 
wszystko było w porządku. Uważa, że OPS i ZGKiM powinni się z sobą dogadać w kwestii 
prac społeczno – użytecznych. Podziękowała dla Pani  Kierownik OPS za to, ze ludzie 
korzystający ze świadczeń OPS w naszej Gminie cos dla tej Gminy robią. 
Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska Bardon wyjaśniła jakie są rodzaje zasiłków i na jakich 
zasadach są wypłacane. Są w tej sprawie  konkretne przepisy. 
Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w okresie między Sesjami wydał 
Zarządzenia od numeru 140/2012 do nr 145/2012.
Jeżeli chodzi o wydarzenia to są opisane w przedłożonym sprawozdaniu.



Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że z sprawozdania wynika, że Pan Wójt kontrolował w 
ramach swoich obowiązków inwestycje gminne. Poinformował, ze Komisja Budżetowa w 
swoim planie pracy ma także punkt dotyczący przeglądu bieżących inwestycji. Prosił Pana 
Wójta o uzgodnienie terminu w którym Pan Wójt  będzie mógł  wraz z Komisja Budżetowa  
przeprowadzić przegląd  inwestycji. Wójt odpowiedział, że uzgodnią taki termin. 
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Radny Andrzej Wesołowski prosił o przybliżenie sprawy udziału w Forum Ekonomicznym. 
Wójt odpowiedział, że dostał zaproszenie na Forum Ekonomiczne i w ramach  Forum 
Ekonomicznego było VI Forum Regionu , jest to forum samorządowców europy. 
Był w tym bardzo duży udział przedstawicieli Unii Europejskiej, przeróżnych agend. 
Dla niego najbardziej interesujące było spotkanie z Wiceministrem Ochrony Środowiska w 
sprawie śmieci. Jest to w tej chwili ogólnokrajowy problem. Stwierdził, że jeżeli chodzi o 
Opolszczyznę, to nie mamy się czego wstydzić, bo problemy ludzi z innych regionów Polski 
są znacznie większe niż tutaj. Są jeszcze takie regiony, w których borykają się ze sprawami 
„ biedy popegeerowskiej”. Było też kilka ciekawych paneli dyskusyjnych na temat 
wykorzystania środków w przyszłości w rozwoju euroregionów. Stwierdził, że zrobiło to na 
nim duże wrażenie. 
Radny Roman Kopij wrócił do sprawy negocjowania przez Związek Gmin Śląska Opolskiego 
ceny energii elektrycznej, nie wie czy nasza Gmina ma już wynegocjowana cenę energii, bo 
w spisie gmin podanych przez ZGŚO Gminy Tułowice nie było. 
Wójt odpowiedział, że  Gmina Tułowice ma takie dwa terminy. Do końca roku ma ceny 
wynegocjowane rok temu. W tej chwili przymierzają się do negocjacji za pośrednictwem 
firmy, która takim negocjacjom pośredniczy. Miało być w tym tygodniu spotkanie ale do 
niego nie doszło. Odnośnie użytkowania lamp mamy umowę do 2015 r. Jest to 
najkorzystniejsza umowa na Opolszczyźnie. 
Poinformował, że Tułowice są jedna z nielicznych gmin, które jako pierwsze kilka lat temu  
przystąpiły do wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Teraz są z tego korzyści. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał o sprawę aneksu na inwestycje na stadionie. 
Wójt odpowiedział, ze Urząd Marszałkowski jest dopiero na etapie oceny przetargu, sprawdza 
czy przetarg na budowę  na stadionie był dobrze zrobiony. Została podpisana umowa i cena 
przetargowa od dzisiaj weszła jakby do tej umowy. Pieniądze są takie jak dostaliśmy, nie 
zmieniają się ale aneks musi być zrobiony. Będzie jeszcze następny aneks bo w trakcie 
wykonywania inwestycji zaszły pewne zmiany, które trzeba teraz wnieść do projektu i 
kosztorysu i zrobić jeszcze jeden aneks tak zwany powykonawczy. 
Ad. 14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Józef  Sukiennik poinformował, że otrzymał anonim i zapytał czy ma go przeczytać i 
czy będzie rozpatrzony, zaznaczył, ze na zebraniu wiejskim widział, że Pan Wójt tez taki 
anonim otrzymał. 
Wójt  Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że ostatnie zdanie anonimu brzmi” 
Mieszkańcy Tułowic i użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych Nr 1 w Tułowicach  
bardzo prosimy Pana Wójta o odczytanie tego pisma na Sesji Rady Gminy”. Poinformował, 
ze wczoraj na zebraniu wiejskim udzielał odpowiedzi na to pytanie, nie wiedział kto napisał 
pismo w związku z tym odpowiedzi udzielał wszystkim. Odpowiedź była na zasadzie : 
problem i odpowiedź. To, że lampy na  ścieżce  pieszo – rowerowej do Tułowic Małych nie 
świecą, to wyjaśnił, że powinne już świecić ale pracownik energetyki, który ma wydać 
decyzje jest na zwolnieniu lekarskim a bez takiej decyzji nie mogą włączyć lamp.  
Dzisiaj w tej sprawie był w Zakładzie energetycznym w Nysie. 
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, ze 
anonimów Rada Gminy nie rozpatruje. 



Radny Krzysztof Mróz poinformował, że na posiedzeniu Komisji powiedział, ze na Sesji 
przedstawione zostaną  wszystkie sprawy związane z nowym Statutem , jednakże wpłynęły 
nowe wnioski i nie zdążyli tego przygotować  na dzisiaj. Postarają się do 12 października 
przedstawić propozycje zmian Panu Wójtowi i rozesłać do radnych w formie elektronicznej. 
Radny Józef Sukiennik zgłosił wniosek  w sprawie pomalowania pasów  parkingowych na 
parkingu przy ul. Elsnera. Odczytał wniosek wraz z uzasadnieniem..
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Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że Pan Sukiennik jest u niego bardzo często, 
zapytał czemu nie zgłosił tej sprawy, po co mają w tej sprawie głosować. Trzeba było przyjść 
i by uzgodnili czy da się to zrobić czy nie da z uwagi na brak środków. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że skoro  został taki wniosek zgłoszony to trzeba 
go przegłosować i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku. 
Za przyjęciem  wniosku głosowało 6 radnych a wstrzymało się od głosu 8 radnych. 
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że podniósł rękę bo tam mieszka ale chce wrócić do 
tego co niedawno powiedział radny Jerzy Piędzioch -  aby z uwagi na czas  trwania Sesji z 
każdą małą sprawę nie wychodzić na Radę jeśli jest możliwość załatwienia tego z Wójtem 
czy w ZGKiM. 
Dyrektor ZGKiM stwierdził, że Pan Sukiennik mógł mu to zgłosić i pasy byłyby 
pomalowane.
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił się do Radcy Prawnego, że wie, że ten wniosek nie powinien 
być głosowany. Stwierdził, że Pani Przewodnicząca Rady nie jest w stanie wszystkiego 
wiedzieć i dlatego  prosił o zabranie w tej sprawie głosu Radcę Prawnego. 
Zwrócił się tez do radnych aby takie sprawy zgłaszać na posiedzeniach komisji i wtedy 
Komisja po przedyskutowania sprawy może zgłosić, że jest taki problem, wiadomo, że 
komisja się tym zajęła. Zaznaczył, ze te pasy są potrzebne  tylko sprawa powinna być inaczej 
załatwiana. Ma też wątpliwości, bo nawet jeśli te pasy będą a ktoś nie umie parkować i  stanie 
inaczej to kto będzie  egzekwował to aby parkować w obrębie pasów. 
Prosił aby nie iść w indywidualizm, nie zabiegać już o głosy mieszkańców bo jeszcze jest 
czas, kadencja jeszcze się nie kończy. Każdy radny jest w jakiejś komisji a niezależnie od 
tego może po wnioski zgłaszać do innych komisji
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że w porządku obrad jest punkt 
dotyczący zgłaszania wniosków i trudno zabronić komuś zgłoszenia wniosku. Jednakże każdy 
wniosek powinien być przemyślany. 
Art. 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny obowiązany jest kierować się 
dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz 
organizacjami a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i 
przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Jednak nie jest związany instrukcjami 
wyborców. 
Stwierdziła, że zgłaszane przez wyborców wnioski powinne być wyważone przez radnego, 
który musi się kierować dobrem  wspólnoty.
Odnośnie głosowania  skoro był wniosek to należało go przegłosować, nie wie jaki jest wynik 
głosowania. Jeśli jest 6 radnych za  i 8 radnych wstrzymujących się od głosu  to wniosek 
został przyjęty. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że każdy wniosek, który wpływa na ruch w 
budżecie , to nie jest taka prosta sprawa, bo w trakcie roku budżetowego nie ma możliwości 
zmiany budżetu bez wniosku czy akceptacji Wójta. 
Każdy ruch w budżecie związany z nowym zadaniem  wiąże się ze zmniejszeniem środków 
na  ustalone już zadania. Dzisiaj chodzi tylko o puszkę farby ale  jutro może to być zadanie 
związane z dużymi nakładami finansowymi. 



Radny Roman Kopij stwierdził, że od  rozpatrywania takich spraw są komisje, niektóre 
wnioski nie musza nawet wypływać na Sesję. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że są czasem takie błahe sprawy, które 
można załatwić od ręki, prosił aby  w tych sprawach rozmawiać z nim. 
Są to sprawy bieżące, które można załatwić od ręki.
Radny Krzysztof Mróz potwierdził słowa Dyrektora, bo w Szydłowie było dzikie wysypisko, 
zgłosił do ZGKiM i wysypisko zostało usunięte. 
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Radny Józef Sukiennik stwierdził, że jak ktoś chce coś zrobić to robi się z tego problem. Tak 
jest w przypadku Pani Kierownik OPS, teraz jego przypadek, ciekaw jest czyj będzie 
następny. To jest tak drobna sprawa, ze sam weźmie szczotkę i to pomaluje, tylko niech mu 
ktoś powie jak to trzeba zrobić. 
Wójt zwrócił się do radnego Józefa Sukiennika, że na przestrzeni 10 dni widzieli się chyba 4 
razy, gdyby mu to powiedział, to do dzisiaj pasy byłyby już pomalowane, nie byłoby żadnego 
problemu dzisiaj na radzie. Zrobią to, tylko po co takie drobne sprawy poruszać na Radzie 
skoro widzą się co drugi dzień. 
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił się do Pana Sukiennika, że jest pełen podziwu dla jego 
inicjatyw, bo Pan Sukiennik zauważa, rozmawia, czuje tą potrzebę. Stwierdził, że podchodzi z 
pełnym szacunkiem do tych spraw, ale są sprawy które  można załatwić na komisjach. 
Zaznaczył, że nie podcina inicjatyw Pana Sukiennika, bo te inicjatywy są dobre, cenne. Wiele 
zgłaszanych spraw zostało załatwionych. Nie chce umniejszać działań Pana Sukiennika, bo 
jest on tym radnym który potrafi pewne sprawy zauważyć. 
Radny Roman Kopij poruszył sprawę terminów posiedzeń komisji. Zapytał czy radni chcą 
wrócić do posiedzeń komisji w godzinach popołudniowych. Uważa, ze trzeba to ustalić, bo  
nie wie jaka jest intencja tych komisji, bo coraz częściej spotykają się jako Rada na 
wspólnych posiedzeniach. Uważa, ze powinni spotykać się w mniejszych gronach.  
Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że zależy to od tematyki, bo jeśli jest taka tematyka, 
ze można  rozmawiać o tym wspólnie to są wspólne posiedzenia. Jeżeli będzie teraz tematyka 
budżetowa, to komisje będą osobne. Robiąc wspólne komisje chcieli zaoszczędzić czas 
radnych i pracowników, którzy muszą trzy razy przychodzić na komisje i trzy razy powtarzać 
to samo. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie ukrywa tego, ze wielu radnych pracuje czynnie 
zawodowo i nieraz przyjście w czasie pracy jest problemem. Uważa, że skoro podjął się takiej 
funkcji to może pracować po południu i nie ma żadnego problemu, nawet woli aby 
posiedzenia były po południu. Stwierdził, że czasem jest to dla niego niewykonalne aby być 
na posiedzeniu w godzinach pracy a nie chciałby robić sobie absencji i nie uczestniczyć w 
posiedzeniach. Uważa, że należy wrócić do posiedzeń popołudniowych. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że zgodnie ze Statutem posiedzenia komisji zwołuje 
przewodniczący komisji. Tutaj zabrało się przewodniczącym komisji taka możliwość. Są 
sygnały dla Pani Przewodniczącej Rady, ze cos z tym trzeba zrobić. Czasem jest dużo 
problemów i w mniejszym gronie łatwiej jest coś przedyskutować. Aby to jakoś pogodzić to 
może trzeba każdemu umożliwić  udział w tek komisji, może jedna komisje zrobić w 
godzinach rannych a drugą w godzinach popołudniowych. 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że przeanalizował sprawozdanie z budżetu i uważa, że 
niektórzy kierownicy jednostek  powinni  zastanowić się nad zregocjonowaniem umów na 
telefony, bo w niektórych przypadkach koszty są bardzo duże. Na rynku jest teraz bardzo 
dużo tańszych ofert. 
Przeanalizował także wykonanie budżetu z kilku ostatnich lat i stwierdził, że nie widzi 
zmniejszenia kosztów energii po wykonaniu termoizolacji niektórych budynków.  



Skoro nie ma widocznych efektów na kosztach energii to po co było wydawać tak duże środki 
na termoizolację. Można było za te środki zrobić coś innego. 
Zaznaczył, ze pani Dyrektor Rybotycka w swoich sprawozdaniach wykazała minimalne 
koszty za telefony, wiec jedni mogą oszczędzać a drudzy nie.
Prosił o rozważenie sprawy umieszczenia na budynku Urzędu Gminy i budynku Ośrodka 
Zdrowia tabliczek informujących o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Uważa, ze osób niepełnosprawnych przybywa  i zarezerwowane dla nich miejsca parkingowe 
powinne być. 
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Przewodnicząca Rady Gminy wróciła do sprawy godzin posiedzeń komisji. 
Na głosy, ze pracownicy Urzędu nie muszą uczestniczyć w posiedzeniach komisji Skarbnik 
Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała,  że radni dostają uzasadnienia do uchwał, gdzie 
wszystkie zmiany są dokładnie opisane, jeżeli wszystko dla radnych jest zrozumiałe i nie 
zgłaszają przewodniczącemu komisji, że potrzebują dodatkowych wyjaśnień Wójta czy 
innego pracownika, to nie musza oni uczestniczyć w komisjach. Wygląda to tak, jakby 
pracownicy wpychali się na komisje, bo zaproszeń na nie nie mają. Ida jednak na komisje bo 
czuja obowiązek, bo tak było przyjęte. Na Sesje maja zaproszenie to przychodzą. To  radni 
muszą zdecydować czy pracownicy są potrzebni na posiedzeniach komisji i w jakim czasie.
Pracownicy mogą przyjść tylko na chwilę, wyjaśnić pewne sprawy i pójść, nie chcą jednak 
zrobić radnym takiego afrontu, że nie przyjdą. Radni musza o tym zdecydować. 
Radny Jerzy Piędzioch przypomniał, że kiedyś zgłosił wniosek aby robić raczej wspólne 
posiedzenia ale doświadczenia ostatnich posiedzeń komisji jednak przekonują go do tego, że 
chyba łatwiej jest dojść do pewnego consensusu  na osobnych posiedzeniach. Można wtedy 
uzgodnić stanowiska komisji i przedstawić je na  Sesji. W mniejszych zespołach każdy ma 
możliwość wypowiedzenia się , uzasadnienia i wtedy to jest pięć osób. Jeśli jest to wspólna 
komisja, każdy chce się wypowiedzieć ale ze względu na  czas trwania posiedzenia rezygnuje 
z przedstawienia swojego stanowiska czy propozycji. Uważa, że trzeba wrócić do osobnych 
posiedzeń. Odnośnie  godzin pracy komisji, to faktycznie cześć radnych jest osobami 
pracującymi zawodowo, z jednej strony radni są jakby delegowani, nic nie tracą, mogą 
pracować do południa ale z drugiej strony czasami zakres obowiązków zawodowych jest taki 
a nie inny. Przedstawił propozycję aby Pani Przewodnicząca Rady  ustalała godziny po 
uzgodnieniu tego z przewodniczącym komisji i wtedy jest możliwość decydowania o czasie  
posiedzenia.
Przypomniał, ze obecnie są na etapie planowania budżetowego, są to sprawy dość konkretne, 
każdy ma jakieś pomysły, każdy będzie je przedstawiał ale prosi aby to wcześniej 
przeanalizować na komisjach. 
Przewodnicząca Rady Gminy wróciła do sprawy wycieczki radnych na Litwę. Skoro oba 
planowane terminy nie wyszły to proponuje zorganizować wycieczkę w maju. 
Przewodnicząca rady Gminy odczytała pismo Sołtysa wsi Ligota Tułowicka  dotyczące 
prośby o poparcie w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie Tułowickiej. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska stwierdziła, że mieli przedsmak 
nieprzyjemnego spotkania w Ligocie Tułowickiej na Radzie Sołeckiej. Było im bardzo 
przykro, bo padły tam bardzo brzydkie słowa w stosunku i do Rady i do Pana Wójta  ido 
obecnych na spotkaniu. Są zażenowani tym co się zdarzyło w Ligocie Tułowickiej. Myśli, ze 
Pan Wójt miał bardzo dużo cierpliwości, ze nie przerwał spotkania, bo tak powinien zrobić. 
Stwierdziła, że ma teraz obawy, jeżeli Pan Basztabin zwrócił się do niej z pismem aby 
zorganizować tam spotkanie, jeżeli zaprosi Pana Starostę, Pana Dyrektora, Pana Wójta, Panią 
radną powiatu, to jeżeli będzie to odbywało się na tej zasadzie na której odbyło się zebranie 
soleckie to ma mieszane uczucia, bo musiałaby potem wszystkich przepraszać.  



Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, ze jeżeli już tyle lat czekają i proszą , to ile można 
prosić. Jeżeli słyszy, ze Pan Wójt wychwala, ze dobrze, że Rada Sołecka w Szydłowie dała na 
projekt a naraz  mówi, ze w Ligocie nie trzeba dawać, bo to niepotrzebne. To trzeba czy nie 
trzeba, to jedni są ważniejsi, drudzy nie. To po co ten fundusz sołecki, jak chcą przeznaczyć, 
to po co jest. 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Pana Basztabin, ze to nie chodzi o rezygnację, 
tylko o kulturę.
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Radny Roman Kopij stwierdził, ze tym tematem żyją już od dłuższego czasu. Wie ze były już 
na ten temat spotkania, Prezes Kopalni obiecał, że da jakieś pieniądze. Pan Wójt informował 
jak temat będzie załatwiony, ma nadzieje, że będzie załatwiony. Po co teraz  robić jakiś szum 
skoro wszyscy nad tym czuwają i chcą to zrobić. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że Pan Wójt nie poświadczył, że ich w tym poprze. 
Jechali na rozmowy do Opola do Starosty ale o Ligocie nie było tam mowy. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, ze był przy tych rozmowach i była mowa o Ligocie 
Tułowickiej. 
Radna Powiatu Pani Helena Wojtasik poinformowała, że była mowa o drodze w Ligocie, 
zacytowała pismo, które napisała do Rady Powiatu a Pan Basztabin doskonale wie o tym, że 
co z tego, że ma pretensje do Wójta jak to nie jest droga Wójta. 
W Powiecie budowa każdej nowej drogi, każdej inwestycji jest procesem. Kilka dni temu 
była rozmowa z Panem Wójtem i okazuje się, że na tej drodze jest most, który wymaga 
natychmiastowego remontu a  mieszkańcy upominają się o chodnik. W pierwszej kolejności 
trzeba wykonać prace bardziej potrzebne, bo za niedługi czas połowa wsi nie będzie miała jak 
przejść do Tułowic. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że oni będą mieli jak przejść tylko samochody nie będą 
mieli jak jechać. 
Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że Pan Basztabin w tej chwili wykazuje egoistyczną 
postawę, bo on będzie mógł dojść a co z ludźmi, którzy mieszkają za mostem. 
Radny Tadeusz Basztabin poprosił Panią Helenę Wojtasik o kserokopię pisma z którym 
wystąpiła do Zarządu Powiatu. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że miał przyjemność uczestniczyć z Panem Wójtem  w 
spotkaniu z Panem Starostą, sam poprosił o to spotkanie w związku z walącymi się dwiema 
ruinami w Szydłowie, dzieci tam biegają, a jest to na gruncie Skarbu Państwa a nadzorcą tego 
jest powiat. Uznał, że  rozmowa z Panem Starosta w tym temacie będzie korzystna. 
Załatwił tyle samo co  i chodnik dla Ligoty. Nic nie załatwił. To, ze akurat tam był to o 
niczym nie świadczy, chciał tam być, chciał te sprawy przedstawić i przedstawił. Stwierdził, 
że mowa na temat chodnika w Ligocie była.
Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że jeżeli zajdzie taka konieczność to zaprosi te 
osoby ale na Sesję , będzie to jeden z punktów porządku obrad. Zaznaczyła, że radni  nie 
mówią, że nie chcą chodnika, będą na ten temat rozmawiać, prosiła tylko o trochę 
cierpliwości. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
Zarządu Województwa Opolskiego dotyczące dożynek wojewódzkich w 2013 r. Chodzi o 
wybór organizatora i miejscowości, gdzie te dożynki miałyby się odbyć. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze w tej chwili jest taka sytuacja, że zgodnie 
z przyjętym zwyczajem przyszłoroczne dożynki gminne powinne odbyć się w 
Goszczowicach. Na ostatnich dożynkach w Szydłowie dyskutował z Księdzem Proboszczem 
o propozycji zorganizowania dożynek w 2013 r. w Szydłowie w związku ze stuleciem 
kościoła. Będzie organizowana impreza rocznicowa  i w związku z tym, ze kiedyś taka sama 



sytuacja była w Goszczowicach, bo tam pierwsze dożynki zorganizowano także z okazji 
stulecia kościoła, to  przy okazji Gmina by się dołożyła organizując dożynki do uświetnienia 
imprezy z okazji stulecia kościoła. Będzie o tym rozmawiał z mieszkańcami Goszczowic i 
Szydłowa w sprawie  wyrażenia zgody na taka zamianę.  
Odnośnie dożynek wojewódzkich Wójt stwierdził, że jego zdaniem   to w Gminie trzeba by 
jeszcze zrobić parę rzeczy aby móc podjąć się organizacji takich dożynek. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że trzeba by zrobić jakieś wyważenie, województwo będzie 
współorganizatorem i na pewno dofinansuje, chodzi o dożynki wojewódzkie. Poinformował, 
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że był na takich dożynkach wojewódzkich w Miejscowości Muszyna powiat Namysłów. Przy 
tej okazji Muszyna zyskała to że odnowiono płytę stadionową, zyskano miejsca parkingowe.
Myśli, że można by cos takiego zrobić ale można taką ewentualność rozważać dopiero wtedy 
gdy przyjdzie czas na organizację dożynek w Tułowicach. 
Radna Helena  Wojtasik poinformowała, że na dożynkach powiatowych rozmawiali o  
możliwości zaproponowania organizacji w 2013 r.  w Szydłowie dożynek powiatowych.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady. 
Na tym protokół zakończono.

          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Cybuchowska-Balwierz                                   Alicja Lewandowska - Adam


