
                                                 Protokół Nr XX/12
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                          z dnia 25 października 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. Przewodnicząca  Rady Gminy Pani 
Alicja Lewandowska – Adam  otworzyła obrady i stwierdził ich prawomocność. 
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów, gości zaproszonych oraz pozostałe 
osoby. Poinformowała, że na Sesje był zaproszony Prezes Kopalni Odkrywkowych 
Surowców Drogowych w Niemodlinie oraz Dyrektor Dróg Powiatowych w Opolu ale nie 
przybyli na spotkanie.  Dyrektor Dróg Powiatowych w Opolu przysłał pismo powiadamiające 
o niemożliwości przybycia na Sesję. 
Następnie  przedstawiła  porządek obrad :
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
   4. Dyskusja na temat możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie 
       Tułowickiej,
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
   6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, 
        ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
   7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze , 
        ustalenia ich granic, numerów  oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu,
   8. Analiza zasadności wydatków z budżetu Gminy na działalność jednostek Ochotniczych
       Straży Pożarnych,
   9. Zgłaszanie propozycji inwestycyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
       Tułowice ( Komisja Gospodarczo – Budżetowa),
 10. Dyskusja na temat propozycji zmian Statutu Gminy Tułowice ( Komisja Doraźna), 
 11. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych,
 12. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych,
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
 15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa   zgłosił wniosek o wniesienie do porządku obrad  punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.
Poinformował, że dane dotyczące podatku ukazały się dopiero po wysłaniu materiałów dla 
radnych ale na posiedzeniach komisji projekt uchwały był przedstawiony i omówiony.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) wyrazili zgodę na wniesienie tego 
punktu do porządku obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  w związku z tym, że na 
Sesję nie przybyli Prezes Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie 
oraz Dyrektor Dróg Powiatowych w Opolu zaproponowała zmianę porządku obrad i albo 
usuniecie z porządku obrad albo przeniesienie na dalsza część posiedzenia punktu 4. Dyskusja 
na temat możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie Tułowickiej. 
Zaznaczyła, że radni zorientowani są w temacie a  skoro nie ma zaproszonych osób to nie 
widzi sensu jeszcze raz dyskutować na ten temat. Radni zdecydowali aby przenieść ten punkt 
na dalsza cześć posiedzenia.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  zaproponowała aby do 
punktu 4 przenieść punkt    9. Analiza zasadności wydatków z budżetu Gminy na działalność 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
4. Analiza zasadności wydatków z budżetu Gminy na działalność jednostek Ochotniczych
       Straży Pożarnych,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, 
        ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze , 
        ustalenia ich granic, numerów  oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu,
8. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
       transportowych. 
9. Zgłaszanie propozycji inwestycyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
       Tułowice ( Komisja Gospodarczo – Budżetowa),
10. Dyskusja na temat propozycji zmian Statutu Gminy Tułowice ( Komisja Doraźna), 
11. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych,
12. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych,
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
14. Dyskusja na temat możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie 
       Tułowickiej,
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za). 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
Protokół  XIX Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za przyjęciem)
Ad. 4. Analiza zasadności wydatków z budżetu Gminy na działalność jednostek     
           Ochotniczych Straży Pożarnych,

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Niemodlinie Pan Krzysztof  Kuniec 
podziękował w imieniu Komendanta Miejskiego za zaproszenie i poinformował, że Pan 
Komendant nie mógł przybyć na Sesję z powodu ważnego wyjazdu służbowego.
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Niemodlinie poinformował, że Komendant 
Miejski powołał komisję pod przewodnictwem Pana kapitana Mieczysława Palaka, która 
opracowała analizę – program rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Było to skutkiem 
wyników jednostek OSP osiąganych podczas  przeglądów operacyjno – technicznych. 
Zaznaczył, że jako Państwowa Straż Pożarna widzą potrzebę doposażenia jednostek OSP 
działających na terenie Gminy Tułowice. Na terenie gminy jest pięć sołectw a są trzy 
jednostki OSP, są one nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Stwierdził, że do przedstawienia szczegółowego w co przedmiotowe 
jednostki należy doposażyć najwłaściwszą osobą będzie opiekun gminnych OSP z ramienia 
Komendy Miejskiej Pan Kapitan Mieczysław Palak, który jest też zastępcą dowódcy 
jednostki w Niemodlinie. Zaznaczył, że analiza operacyjna terenu Gminy Tułowice wykazała, 
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że są takie miejsca, gdzie czas dojazdu przekracza 15 minut. Jest to taki czas graniczny a 
dotyczy Sołectwa Szydłów, w chwili obecnej tam jest najgorsza sytuacja. 
Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie, który został opracowany, nie 
wie czy radni otrzymali taki dokument, jeśli tak, to jest on bardzo szczegółowy.
Skoro radni nie otrzymali dokumentu, nie został na obrady dostarczony, to myśli, że w 
niedługim czasie powinien być dostarczony.
Stwierdził, ze jest to dosyć obszerny dokument w którym wykazane są wszystkie potrzeby, co 
należy zakupić. Przede wszystkim środki ochrony osobistej, sprzęt ratowniczo – gaśniczy. 
Baza lokalowa gminnych jednostek OSP wymaga remontu. 
Zaznaczył, że to co powiedział o czasie operacyjnym – 15 minut, to jest czas, który został 
określony na podstawie analiz informacji ze zdarzeń, czyli już z praktycznego punktu 
widzenia. Poinformował, że ich jednostka dysponuje na teren gmin Dąbrowa, Niemodlin, 
Tułowice i część Gminy Komprachcice  dwa zastępy. Dysponują dwoma zastępami, 
obsadzają wozy bojowe codziennie, w sposób ciągły  ośmioma strażakami. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że  w tym samym czasie zdarzają się przynajmniej dwa zdarzenia a czasami 
więcej zdarzeń. W takim wypadku zawodowa straż nie jest czasem w stanie dojechać na czas 
i wtedy liczą w pierwszej kolejności na jednostki OSP należące do Krajowego Systemu  
Ratowniczo – Gaśniczego. System ochrony przeciwpożarowej w kraju został tak 
zorganizowany, że najpierw tworzą go jednostki Państwowej Straży Pożarnej, potem 
jednostki OSP, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym( są one 
dofinansowane przez budżet państwa) i w dalszej kolejności pozostałe jednostki OSP. 
Od  momentu kiedy jednostka OSP Goszczowice została wyłączona z Krajowego Systemu, 
dążą do tego aby któraś jednostka OSP z terenu Gminy Tułowice została ponownie włączona 
do Systemu. Może zostać ponownie włączona jeżeli spełni odpowiednie kryteria czyli jeśli w 
jednostce będzie odpowiednia ilość osób przeszkolonych, będzie odpowiedni sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy, przynajmniej dwa samochody. Takie są  wytyczne ale jakieś 
odstępstwa od tego są dopuszczalne. Jego zdaniem taka jednostka włączona do KSR-G 
pozwoliłaby lepiej funkcjonować na terenie Gminy całego systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o ilość jednostek to  rozległość Gminy sprawia, że z ich 
punktu widzenia najistotniejsze są najdalej wysunięte tereny Gminy czyli rejony Szydłowa i 
rejony Goszczowic. Do Tułowic z Niemodlina może nie jest najdalej ale zdarzają się 
sytuacje , że straż musi do Tułowic dojechać z innego zdarzenia oddalonego znacznie od 
Tułowic albo może być tak, że straż nie może opuścić akcji, którą już prowadzą i wtedy 
dysponowane są jednostki OSP.
Zaznaczył, że jeśli radni widzieliby w jakimś długoletnim planie możliwość dofinansowania 
jednostek OSP docelowo z planem włączenia później przynajmniej jednej jednostki do 
systemu, to uważa, że byłaby to dobra droga do poprawienia funkcjonowania jednostek OSP 
systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.
Poinformował, że w jednostkach OSP brakuje także sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
sprzętu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu ratowniczego, hydraulicznego. Zaznaczył, że od 
niedawna funkcjonuje droga, która łączy Gminę Tułowice z Gminą  Komprachcice, jest tam 
spore zagrożenie i  wskazane byłoby aby na wyposażeniu jednostek OSP znalazł się  także 
sprzęt ratownictwa technicznego do wypadków  drogowych oraz sprzęt ratownictwa 
medycznego.
Kapitan Mieczysław Palak  podziękował strażakom ochotnikom za podjęcie się opracowania 
planu  potrzeb jednostek OSP. Zaznaczył, że jego zadaniem z ramienia Komendy polegała na 
tym, żeby to co strażacy zaproponują, aby to zinwentaryzować, czyli określić co mają a czego 
nie mają , co im jest potrzebne aby mogli wyjechać do akcji. Są przygotowane materiały  ( 2 
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egzemplarze są wydrukowane) a materiały dla  pozostałych osób są na płytkach gdyż 
wydrukowanie tych materiałów  wiąże  się z dodatkowymi kosztami. 
Pan Mieczysław Palak poinformował, że niedawno mieli ćwiczenia z Zespole Szkół i była 
taka sytuacja, że  zadymili obiekt, Pan Dyrektor Zespołu Szkół zadzwonił na 998 i zgłosił, że 
pali się szkoła w Tułowicach i w tym czasie życie pokazało słabość w tym zakresie bo 
jednostka  PSP z Niemodlina akurat w tym czasie wyjechała do wypadku drogowego na 
terenie Niemodlina. Czekali na przybycie jednostek OSP bardzo długo, „pożar się rozwijał” , 
15 osób zostało uwiezionych w klasie, jednostki z Niemodlina dojechały po 20 minutach, po 
dłuższym czasie dojechała tez jednostka OSP Goszczowice. 
Zaznaczył, ze inwentaryzacja pokazała to, że jednostki OSP z terenu Gminy Tułowice na 
obecną chwilę nie mogą wyjeżdżać do zdarzeń. Analizując bezpieczeństwo strażaków OSP 
stwierdził, że nie są oni zawodowymi strażakami, to są ludzie, którzy mają swoje rodziny, 
swoją pracę  zawodową, z  której się utrzymują. Jeśli dojdzie do wypadku w czasie akcji 
gaśniczej, to taka osoba nie otrzyma odszkodowania. Żadna firma ubezpieczeniowa nie 
wypłaci odszkodowania jeśli nie ma spełnionych optymalnych i wymagalnych wymogów  
bezpieczeństwa ( szkolenia, badania lekarskie). Do tego może dojść także odpowiedzialność 
karna itd. Przykład: w czasie akcji strażacy często korzystają z drabin, strażacy OSP maja 
bardzo dobre drabiny ale nie mogą na nie wchodzić bo nie maja sprzętu zabezpieczającego do 
pracy na tych drabinach. Jednostki OSP nie są wyposażone w latarki i  w wodery co było 
widać w czasie akcji poszukiwawczej mieszkańca Goszczowic. 
Nie mają też aparatów tlenowych potrzebnych przy gaszeniu pożarów. Brak odpowiednich 
ubrań, brak odpowiedniego wyposażenia remiz, strażacy nie mają warunków do umycia się i 
przebrania po zakończeniu akcji. Przyjęło się, że w jednostce , których można by kierować do 
działań ratowniczych OSP powinno być przynajmniej 12 ratowników. Tułowice nie są  już 
miejscowością turystyczną , jest to już mała miejscowość przemysłowa z turystyka w tle.
Patrząc na zakłady usytuowane na terenie dawnego Porcelitu, to każdy zakład który tam ma 
swoja działalność jest istotnym zagrożeniem.  W każdym z tych zakładów w trakcie produkcji 
są wytwarzane pośrednio środki stwarzające zagrożenie chemiczne. Aby zapobiec 
niebezpieczeństwu to OSP powinno mieć odpowiednie wyposażenie, powinno tez być więcej 
strażaków – ochotników. Jeżeli chodzi o samochody pożarnicze jakimi dysponują OSP na 
terenie Gminy Tułowice, to wszystkie cztery pojazdy przekroczyły wiek powyżej 25 lat, jest 
to taki dopuszczalny wiek pojazdów. Ciężko jest utrzymać te pojazdy w stałej gotowości 
technicznej. Jednostka OSP  Szydłów za wspólnie zarobione pieniądze kupiła mały pojazd, 
którym można dojechać do zdarzeń takich gdzie nie trzeba samochodu gaśniczego, jest to 
duża  oszczędność paliwa.. 
Zaznaczył, ze standardem jest to, że do czasu  zanim do zdarzenia w danej miejscowości  
dojedzie Państwowa Straż Pożarna to miejscowość musi się sama bronić i wtedy powinna to 
robić OSP. Straże w Goszczowicach i Szydłowie musza być, gdyby tych straży nie było to 
poziom bezpieczeństwa znacznie by się pogorszył. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że miesiąc temu został przedstawiony   
dokument, prosił aby go dostarczyć do Urzędu Gminy w celu przeglądnięcia i ewentualnego 
rozważenia co są w stanie i w jakim okresie czasowym zrobić. Do dzisiaj ten dokument nie 
został dostarczony wiec trudno mu się do niego ustosunkować i  przedstawić jakieś 
propozycje czy rozwiązania.  
Wracając do drabin strażackich  Wójt poinformował, że to Zarząd OSP podjął decyzje o 
konieczności zakupu tych drabin. Potem się okazało, że brakuje jeszcze szelek  ochronnych 
do tych drabin. Stwierdził, że  to strażacy decydują o tym na co przeznaczają pieniądze. 
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Odnośnie takiej tragicznej sytuacji jaka jest na terenach przemysłowych Tułowic, Wójt 
stwierdził, że nie ma instytucji, nie ma zakładu ani żadnego obiektu dopuszczonego do 
działalności  bez  odbioru strażaka i Sanepidu lub Ochrony Środowiska. 
Jeśli jest tam tak tragicznie a są przeprowadzone odpowiednie odbiory, to czegoś tu nie 
rozumie. Myśli, że w OSP są niezbędne pewne zmiany i działania. Prosił aby w tym 
programie była pewna wizja, jeśli strażacy uważają, że są niezbędne trzy jednostki, co należy 
w jakiej jednostce zrobić i w jakiej kolejności, bo wszystkiego naraz się nie da. Nie da się 
ukryć, że pewne rzeczy trzeba uzupełnić i kupić, prosił aby dać mu taki dokument aby można 
było siąść, rozpatrzyć i zdecydować co w jakim czasie można zrobić.   Zaznaczył, że OSP 
mogą zdobywać dodatkowe  środki jako stowarzyszenia z różnych funduszy. Wójt stwierdził, 
ze OSP to jest bardzo drogie hobby.
Poinformował, że myślał , że najsłabsza jednostką OSP w Gminie jest OSP Szydłów, ale mile 
jest rozczarowany, bo okazało się, że strażacy z OSP Szydłów  potrafią się zorganizować aby 
brać udział w pracach dla wioski a także organizować różne imprezy aby zdobyć jakieś środki 
na doposażenie jednostki. Tych strażaków widać na każdej imprezie. Wójt poinformował, że 
są za tym aby pomóc jednostkom OSP ale prosił aby dać mu szansę, aby ten program w 
końcu do niego trafił, aby miał się na czym oprzeć zwracając się do Rady o środki na ten cel 
w konstruowanym budżecie. 
Radny Jerzy Imbiorski zaznaczył, że OSP to nie jest hobby, to jest powołanie. Zaznaczył, że 
Pan Wójt miał możliwość delegowania  pracownika Urzędu Gminy, który uczestniczyłby w 
pracach powołanej Komisji do opracowania tego programu, wtedy Wójt byłby na bieżąco 
informowany. Pan Wójt jednak z tej możliwości nie skorzystał.  
Zaznaczył, ze strażacy na czele  z Panem Komendantem napracowali się tworząc omawiany 
program, podziękował Panu Komendantowi za pomoc i stwierdził, że bardziej zależy 
Komendzie  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej żaby się działo tutaj dobrze, niż nam 
mieszkańcom , włodarzom tej Gminy aby to w miarę możliwości funkcjonowało. W 
programie wyborczym Millenium było bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to jest pojęcie daleko 
idące, o ochotnikach, o Straży Pożarnej, o Policji i tak dalej,  szeroko pojęte. W jego odczuciu 
ochotnicy  - strażacy zostali zrugani za to , że się napracowali. Stwierdził, że nikt Wójtowi 
„złotej ksiązki” nie przedstawi, co ma być zrobione w pierwszej kolejności, to Pan Wójt jest 
gospodarzem i powinien zadecydować . Stwierdził, ze każdy widzi to co chce widzieć. Od 
dawna jest mówione, że w Tułowicach źle się dzieje ale lepiej będzie niech to będzie w 
Goszczowicach czy w Szydłowie. Wracając do tego, ze bez straży się nic nie obejdzie, to 
prawda, że są odbiory ale każdy kombinuje tak, że do odbioru to ma wszystko a później się 
rozrasta i magazynuje to, co nie powinien. Dał przykład  transportu materiałów 
niebezpiecznych, coraz częściej jest przewożony nieoznakowanymi samochodami, 
nieprzystosowanymi do tego rodzaju przewozu. 
Tak samo z zakładami w Tułowicach, utworzone zostały nowe firmy, które się teraz 
rozrastają , wszyscy się tym zafascynowali bo są nowe miejsca pracy, ale nikt nie zajrzał 
dlaczego nie ma tego czy tamtego. Przyszedł czas, są planowane kontrole, są ćwiczenia i 
pewne rzeczy wykazują. Tak samo tutaj przez ileś lat stali w miejscu a nawet się cofali, ale 
przyszedł moment aby pokazać na czym stoją, czy bawią się w straż pożarną czy się nie 
bawią. Zaznaczył, że nie ma żadnego interesu w tym aby załatwić prywatna straż pożarną. 
Stwierdził, że jako oficer mieszkający na wsi , jak syrena wyje, to drży czy straż wyjedzie czy 
nie wyjedzie, bo wstyd. 
Poinformował, że będąc w  Komendzie Wojewódzkiej dowiedział się, że Tułowice 
wyjeżdżały z otwarta bramą , był okres zimy, twierdza, że było oblodzone. Stwierdził, że dla 
Pani Dyrektor płacą grube pieniądze  co miesiąc za ogrzewanie. Okazuje się, że coś tam  
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zagrożone, że też była jakaś awaria. Nikt nie sprawdził w jakich okolicznościach to się stało, 
tylko naprawiali z pieniędzy strażackich. Nie ma tu się co obrażać na nikogo, bo strażacy 
maja takie powołanie i gdzieś tam to się kreci. Ci co chcą jeszcze cos robić to są w jakiś 
sposób zniechęcani. Dodał, że wiele rzeczy się zrobiło, bo te pieniądze są,  ale to jest 
minimum na utrzymanie czegoś, aby tylko to funkcjonowało. Znalazły się  pieniądze, za co 
dziękował już niejednokrotnie Panu Wójtowi,  na samochód, co uratowało jednostkę od 
całkowitego załamania. Dobrze tez, że strażacy z Szydłowa pozyskali przez organizację 
festynów środki na zakup samochodu. Nikt  ich nie zapytał czy może im w jakiś sposób 
dopomóc. Zaznaczył, ze na dzień dzisiejszy strażacy działają cały czas społecznie, gdzie od 
powstania Gminy Komendanci dostawali jakiś ryczałt, teraz obecny Komendant nie dostaje 
ryczałtu, i co miesiąc jest z tego tytułu zaoszczędzone jakieś 600 zł. Strażacy działają 
społecznie, niecąca pieniędzy. Kiedyś Pan Wójt wytknął, ze strażacy maja 15 zł. za godzinę 
udziału w zdarzeniach. Nikt nie prosił się o te pieniądze, tak Rada gminy uchwaliła i tak jest. 
Strażacy nie zawsze wykazują te godziny, jak było poszukiwanie mieszkańca Goszczowic, to 
strażacy z Goszczowic nie chcieli pieniędzy. Wiele się robi społecznie, ze te samochody 30 
letnie są sprawne to tylko zasługa tych konserwatorów, którzy maja wynagrodzenie w 
granicach 300 zł. Nie było jeszcze przypadku aby pomoc drogowa przyholowała samochód 
do remizy. Baza lokalowa jest jaka jest. Niektóre pożary wydzielają przykre zapachy, strażacy 
wracają potem w tych ubraniach do domu i tam dopiero się przebierają. Uważa, że zaplecze 
socjalne w remizach jest potrzebne. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że nie chciał aby w powołanej Komisji był 
pracownik Urzędu z tego względu aby zrobione to było w ramach organizacji czy 
stowarzyszenia, aby potem przedstawić propozycje do których Wójt będzie mógł się 
ustosunkować. Jeżeli to zostało źle zrozumiane to przeprasza. Zaznaczył, że również 
wielokrotnie dziękował za zaangażowanie . Chciałby pomóc ale minął miesiąc, jest już krótki 
czas do przygotowania budżetu a dalszym ciągu  nie otrzymał tych materiałów. Stwierdził, że 
nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, ze zrobią wszystko i naraz. Nie ma takich możliwości w 
budżecie. Trzeba będzie wybrać, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności i chciałby aby o tym 
zdecydowali strażacy. Miała być dostarczona wizja na lata 2012 do 2020.
Radny Roman Kopij stwierdził, że zrozumiał wypowiedź Pana Mieczysława Palaka trochę 
inaczej, że zakład KAY ALUMINIUM spełnia warunki i jest dopuszczony do produkcji ale 
gromadzi w sobie materiały niebezpieczne, bo taka jest jego technologia produkcji, bez tych 
materiałów nie mógłby pracować. Tam będzie składowany kwas w takich ilościach jakie są 
potrzebne do produkcji. Zagrożenia mogą być związane z błędem człowieka, z jego 
nieuwagą. Z wypowiedzi Pana Mieczysława Palaka zrozumiał, że jest potrzeba szybkiej 
reakcji w sytuacji krytycznej.
Wiadomo, że jest potrzeba utrzymania takiego obiektu straży, utrzymania samochodu, 
sprzętu, gdzie może się zdarzyć tak, że on wyjedzie raz na 5 lat. 
Uważa, ze powinni o tym dyskutować a nie sobie cos nawzajem udowadniać, trzeba cos z tym 
zrobić, jest to dobry moment i nie jest ważne czy dokumenty zostały złożone w odpowiednim  
czasie czy nie. Teraz jest czas aby to złożyć. Uważa, ze  straże trzeba „dosprzętowić” w takim 
zakresie aby to funkcjonowało. Aby uniknąć takiej sytuacji, że przyjdzie decyzja o 
zamknięciu  jednostek OSP. Uważa, że chodzi tu o bezpieczeństwo całej Gminy i należy 
zastanowić się nad rozwiązaniem tej sytuacji. 
Nawiązał także do wypowiedzi Wójta na jednej z wcześniejszych Sesji o budowie mieszkań. 
Uważa, ze do tego tematu tez trzeba będzie wrócić. 
Komendant  Gminny wyjaśnił, że ustalili z Panią Przewodnicząca Rady, że plan zostanie na 
Sesji przedstawiony i każdy radny dostanie te materiały na płytce. 
Następnie rozdał przedmiotowe materiały Wójtowi i radnym. 
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Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Niemodlinie Pan Krzysztof  Kuniec 
poinformował jak przedstawiony dokument powstawał. Zaznaczył, że On i Pan kapitan 
Mieczysław Palak służyli pomocą w pracach zespołu , natomiast członkami zespołu byli 
przede wszystkim druhowie i w czasie wolnym opracowywali ten dokument. Na prośbę 
Komendanta zespół wystąpił do Pana Wójta z prośba o delegowanie  z ramienia Urzędu 
osoby do składu zespołu, wie, ze taka osoba nie została delegowana. Jadąc dzisiaj na Sesję 
był przekonany, ze ten dokument jest już radnym i Wójtowi przedstawiony i że będą 
rozmawiać o konkretach, stąd też jego wypowiedz na początku i prośba o konkretne pytania. 
Z uczestnictwa w Sesjach na terenach innych gmin wie, że jeśli jest zapraszany to z reguły 
dokument już jest, radni zostali zapoznani i dyskutują już o konkretach. Jeśli chodzi o zarzut 
pana Wójta to  wyjaśnił, że dopuszczenie obiektu do użytkowania, uzyskanie pozytywnej 
opinii Państwowej Straży Pożarnej nie jest glejtem na to, ze w obiekcie nie będzie nigdy 
żadnej awarii.  Niestety, takie zdarzenia maja miejsce nawet w najlepiej wyposażonych i 
przygotowanych do różnego rodzaju zagrożeń obiektach, takich jak rafinerie czy inne 
podobne zakłady. Straż ma coraz więcej pracy związanej z klęskami żywiołowymi takimi jak 
tornada, wichury. Gmina Tułowice ma na swoim terenie duże obszary leśne, jeśli dojdzie do 
jakiegoś większego zdarzenia to też jednostki  PSP nie będą w stanie podjąć skutecznie i 
szybko interwencji  w tak wielu miejscach jak by to oczekiwali czy żądali mieszkańcy od 
służb ratowniczych. Przykładem takiej akcji  było gradobicie w miejscowości Prądy gdzie 
jednostki PSP  i jednostki OSP współpracowały w celu zabezpieczenia domostw. Co kilka lat 
maja  na terenie województwa zdarzenia o rozmiarach klęsk żywiołowych  dlatego jednostki 
OSP z punktu widzenia PSP są nieodzownym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej 
i szeroko rozumianego ratownictwa. PSP prowadzi także  ratownictwo medyczne – 
kwalifikowaną pomoc przedmedyczną w sytuacjach kiedy karetki pogotowia nie dojadą na 
miejsce to wykwalifikowany ( po przeszkoleniu) strażak może udzielić kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Z tego co wie to tutaj jest tylko jedna karetka pogotowia w Niemodlinie. 
Zaznaczył, że warto się starać o włączenie przynajmniej jednej jednostki do Krajowego 
Systemu, bo takie jednostki są dofinansowane z budżetu państwa kwota nawet do 10 tys. zł. 
na rok. Trzeba tylko trochę wysiłku aby  potem jednostka mogła korzystać ze środków spoza 
budżetu Gminy. Zaznaczył, że im jako PSP trudno narzucać gotowe  rozwiązania, bo to nie 
jest ich rola. Działają oni według przepisów prawa, mogą służyć jednak pomocą w zakresie 
organizacji systemu na terenie Gminy. Mogą opiniować niektóre dokumenty, zgłaszać swoje 
sugestie. Jednostki OSP na terenie Gminy Tułowice w obecnej chwili mogą wykonywać 
czynności pomocnicze  gdyż nie są wyposażone w odpowiednie środki ochronne, maja braki 
w wyposażeniu. Są też braki w zakresie przeszkolenia ale to są w stanie uzupełnić jeśli będzie 
sprzęt. Zaznaczył, ze nie mogą przedstawić „złotego rozwiązania” że, np. należy 
zainwestować i doposażyć jednostkę w Goszczowicach, to nie jest ich rola jako PSP. Takie 
rozwiązania można wypracować np. na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP. OSP  działają w 
ramach prawa o stowarzyszeniu, grupa ludzi stowarzysza się, zakłada stowarzyszenie pod 
nazwa OSP i deklaruje się, ze będzie przede wszystkim walczyć z pożarami oraz realizować 
inną działalność ratowniczą. Myśli, ze warto inwestować w druhów tego względu, że 
poświęcają swój wolny czas, nie są pracownikami, nie trzeba im płacić wynagrodzenia, w grę 
wchodzi tylko ewentualnie ekwiwalent za utracone uposażenie. Jest to kwota, którą Rada 
Gminy uchwala, trzeba tez zadbać o sprzęt. Tak jak Pan Wójt powiedział ratownictwo  jest 
drogą dziedziną. Poinformował, że ich Komenda ma duże problemy finansowe, budżet jest 
zbyt mały i od 2008 r. z uwagi na kryzys nie wzrasta ale nawet maleje. Ceny jednocześnie idą 
w górę, przybywa nowego sprzętu, który należy konserwować,  dokonywać jego przeglądów i 
napraw. Komendant jednak różnymi sposobami stara się oszczędzać aby zapewnić 
bezpieczeństwo na terenie powiatu, nie ma mowy tutaj o braku środków finansowych na 
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paliwo, braku środków na środki gaśnicze, na naprawy sprzętu, szukają takich rozwiązań, 
które pozwolą zapewnić 100% bezpieczeństwo. To czym dysponują  musi być w pełni 
gotowe, strażacy maja wyjechać do zdarzenia i udzielać pomocy mieszkańcom powiatu 
i poszczególnych gmin. 
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam podziękowała Panom 
strażakom za stworzenie programu rozwoju OSP, myśli, że w budżetach Gminy będą 
przeznaczać jakieś środki na zapewnienie bezpieczeństwa, bo chyba wszystkim na tym 
zależy. 
 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że w związku z dotarciem do 
możliwości uzyskania środków na doposażenia Urzędu Gminy w komputery. Możemy dostać 
ponad 200 tysięcy zł. przy zaangażowaniu własnych środków w granicach 30 tys. zł. 
Aby mogło dojść do złożenia wniosku trzeba mieć opracowane „Studio wykonalności”.
Poinformowała, że na inwestycjach było w tym roku zaplanowane 10 tys. zł. na zakup 
kserokopiarek, z uwagi na to, ze udało się kupić  dwie tańsze kserokopiarki, nie zostały one 
zapłacone ze środków inwestycyjnych tylko z wydatków bieżących. 
Za 8 tys. zł. z   zaplanowanych środków inwestycyjnych na kserokopiarki zakupiono i 
zamontowano w Sali posiedzeń klimatyzacje i zostało jeszcze 2 tys. wolnych środków. Studio 
wykonalności będzie kosztować 6 tys. zł. wiec trzeba jeszcze do tych 2 tys. dołożyć 4 tys. zł. 
W związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów  z tytułu czynszu 
dzierżawnego proponuje się zwiększyć dochody z tego tytułu o kwotę 4 tys. zł. i z tych 
środków zabezpieczyć kwotę 4 tys. zł. na omawiane zadanie. 
Poinformowała, ze Komisja Gospodarczo- Budżetowa została zapoznana z tematem. 
Zaznaczyła, ze sprzęt w Urzędzie Gminy się starzeje i tak trzeba by co roku przeznaczać 
środki na zakup nowych komputerów w granicach 30 tys. zł. rocznie. 
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 XX/115/12.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody   
           głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
           wyborczych,
Sekretarz Gminy Pani Joanna  Patrys poinformowała, że obowiązujący do tej pory podział 
Gminy na stałe obwody głosowania traci moc  w związku wejściem w życie w zeszłym roku 
nowej ustawy „ Kodeks wyborczy”. Jest obowiązek uchwalenia nowego podziału na stałe 
obwody głosowania. W tej kwestii ustaliła Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w 
Opolu, że zasadnym byłoby utworzenie dodatkowego obwodu głosowania na terenie 
miejscowości Tułowice. Pierwotnym założeniem Delegatury było, że wszystkie obwody 
głosowania będą w miejscowości Tułowice, ponieważ jako jedyna spełnia wymogi ustawowe 
czyli ma co najmniej 500 mieszkańców. Po wytłumaczeniu , że byłoby to ze szkodą dla 
wszystkich, bo  usytuowanie wszystkich lokali w Tułowicach pozbawiłoby  wiele osób 
( przede wszystkim  mieszkańców Szydłowa, Skarbiszowic i mieszkańców 
Goszczowic)możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, bo są to miejscowości oddalone od 
Tułowic i dodarcie w dniu głosowania  do lokali wyborczych stwarzałoby trudności 
zwłaszcza osobom starszym. W tym czasie brak jest komunikacji publicznej. 
Argumentowała to także w ten sposób, że dotychczas w tych miejscowościach takie lokale 
były, są one wyposażone.
Delegatura bezwzględnie uznała, że należy utworzyć dodatkowy lokal w Tułowicach aby 
odciążyć dwa poprzednio istniejące. 
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Po uzgodnieniach z Panem Starostą i Dyrektorem Zespołu Szkół w Tułowicach ustalono, że 
ten lokal będzie mieścił się w pomieszczeniu Zespołu Szkól. 
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 XX/116/12.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze , 
        ustalenia ich granic, numerów  oraz liczby radnych  wybieranych w każdym 
        okręgu,
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XX/117/12.
Ad. 8. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
       transportowych. 
 Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś poinformowała, że maksymalny wzrost 
stawek od środków transportowych ogłoszony przez ministra finansów wynosi 4%. Proponuje 
się  wzrost  2,55% z uwagi na to, ze do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Opolskiego 
Zrzeszenia Przewoźników Drogowych z prośbą o rozważenie możliwości niepodwyższania 
podatku. W związku z tym założyli, ze każda stawkę podniosą tylko o 50 zł, co daje te 2,55%.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się  i 1 przeciwnym 
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XX/118/12.
Ad. 9. Zgłaszanie propozycji inwestycyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
       Tułowice ( Komisja Gospodarczo – Budżetowa),
Przewodniczący Komisji  Gospodarczo – Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch poinformował, że 
są zobowiązani do przedstawienia protokołu  Komisji Gospodarczo – Budżetowej w zakresie 
kontroli inwestycji, jaka była zaplanowana zgodnie z planem i prosił radnego Krzysztofa 
mróz o odczytanie protokołu. 
Radny Krzysztof Mróz odczytał przedmiotowy protokół Z protokołu wynika, że 
kontrolowane inwestycje nie budzą zastrzeżeń. . 
Przewodniczący Komisji  Gospodarczo – Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch poinformował, ze 
nie zgłaszali  tutaj inwestycji, która już w zasadzie powinna być oddana do użytkowania to 
jest oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej do Tułowic Małych ponieważ Pan Wójt wyjaśnił, 
ze jest ona już gotowa tylko, że czynnik ludzki działa z opóźnieniem. Nie  jest to 
spowodowane z winy Urzędu gminy. Wójt poinformował, że lampy już od kilku dni się 
świecą. 
Odnośnie inwestycji w Skarbiszowicach poinformował, że nie jest tam jeszcze uzupełniona 
roślinność z tego względu, że nie ma tam jeszcze zabezpieczenia w postaci ogrodzenia. Po 
postawieniu ogrodzenia roślinność będzie uzupełniona.
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił uwagę na rynnę odprowadzającą wodę na ogródek dla dzieci, 
uważa, że powinna ona być wkopana do ziemi i wodę dalej odprowadzić poza ogródek. Nie 
jest to wielki koszt.
Odnośnie omawianego punktu poinformował, że Komisja Budżetowo – Gospodarcza 
oczekuje na propozycje radnych odnośnie planowania inwestycji na przyszły rok, Komisja 
będzie je zbierać i przedstawiać. Zaznaczył, że priorytetową inwestycją zadaniową  Komisji 
Gospodarczo- Budżetowej jest  poszerzenie cmentarza. Mają to na uwadze, bo jest to 
inwestycja rozciągnięta w czasie z uwagi na potrzebę wielu uzgodnień i wykupu  terenów  
sąsiadujących z terenem powstającego cmentarza. 
Zaznaczył, że są też rozpoczęte inne wieloletnie inwestycje, które muszą być kontynuowane i 
dokończone. Rada  zatwierdziła je w wieloletniej prognozie finansowej. 
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Przewodniczący Komisji  Gospodarczo – Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch stwierdził, że 
Komisja zdaje sobie sprawę, że  musi nastąpić  częściowe schłodzenie rozmachu 
inwestycyjnego. Nie można już zaciągać więcej kredytów, kiedy wiemy, że dochody mogą 
być zagrożone. Każdy wie jak trudno jest w obecnej chwili w związku z kryzysem  powiązać 
koniec z końcem firmą, które te dochody do Gminy przynoszą. Gmina do tej pory tak jak inne 
gminy zaciąga kredyty, które  systematycznie spłaca ale teraz trzeba się zastanowić. Uważa, 
że zgłaszane inwestycje musza być wspólnie przedyskutowane, przegłosowane i w miarę 
możliwości  trzeba znaleźć odpowiedź czy Gminę na to stać. Utrzymanie bieżące jest też 
bardzo istotne i nie może być zagrożone. 
Nie można zaciągać kredytów do określonych w ustawie  granic wiedząc, że dochody są 
zagrożone,  jest mniejsza sprzedaż  działek i lokali mieszkalnych.
Poinformował, że oczekuje od radnych   propozycji  , stwierdził, że najlepiej by było gdyby te 
propozycje były wcześniej omówione w Komisjach i przedstawione jako propozycje 
poszczególnych Komisji.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że pewne propozycje już wpłynęły i będą 
przekazane Komisji Gospodarczo – Budżetowej. 
Ad. 10. Dyskusja na temat propozycji zmian Statutu Gminy Tułowice ( Komisja 
             Doraźna), 
Radny Krzysztof Mróz  poinformował, że powołana przez Radę Gminy Komisja Doraźna do 
opracowania zmian Statutu Gminy zebrała informacje i wnioski poszczególnych radnych, 
przeanalizowała Statuty różnych gmin i starała się powybierać pewne elementy, które by im 
mogły w czymś pomóc. Zaznaczył, że Komisja wzięła również pod uwagę te rzeczy, które 
radnym przeszkadzały podczas tej dwuletniej ich działalności. Komisja starała się ująć 
wszystkie te propozycje  w przedstawionym dokumencie. Z informacji Radcy Prawnego wie, 
że nie wszystkie rzeczy są możliwe do wniesienia do Statutu, nie będą się więc upierać bo 
chcą aby to dobrze funkcjonowało i ma nadzieję, że wspólnie te zmiany omówią i wybiorą te, 
które uznają za potrzebne. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że przyjrzała się tym propozycjom ale 
powstał inny problem. Pewnych rzeczy nie można wprowadzić do Statutu, bo są to zapisy 
ustawowe i byłoby to rażące naruszenie prawa. Rada nie może tez nakładać obowiązków, bo 
są to unormowania ustawowe.  Stwierdziła, że nie będą się spierać,  będą dyskutować nad 
tymi propozycjami bo każdemu zależy na tym aby ten Statut został przyjęty przez nadzór 
Wojewody i aby funkcjonował. 
Powstał jednak inny problem. Są zaproponowane  zmiany do statutu a po wprowadzeniu 
takich zmian jest obowiązek   ujednolicenia Statutu, jeżeli teraz będą chcieli wprowadzić 
jednolita wersje po dokonaniu zmian w Statucie, to patrząc na te unormowania, które są od 
2003 r. to niektóre z nich nie są do przyjęcia gdyż linia orzecznictwa poszła już w takim 
kierunku, ze pewne rzeczy nie przejdą. Wtedy kiedy Statut był uchwalany to pewne zapisy 
były do przyjęcia a dzisiaj już nie. 
Zaproponowała opracować nową wersję Statutu w który będą też zawarte propozycje Komisji 
i wtedy dyskutować.
Ad. 11. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych,
Wójt odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników.
Ad. 12. Informacja Wojewody Opolskiego o oświadczeniach majątkowych,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała informację 
Wojewody Opolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta i 
Przewodnicząca Rady Gminy. .
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Ad. 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała informację o 
złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
Przewodnicząca rady Gminy poinformowała, ze nie otrzymała jeszcze informacji z Urzędu 
Skarbowego, jeśli zostanie dostarczona to zostanie odczytana na następnej Sesji. 
Ad.14. Dyskusja na temat możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej 
            w Ligocie Tułowickiej,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że na Sesję 
był zaproszony Prezes Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie oraz 
Dyrektor Dróg Powiatowych w Opolu ale nie przybyli na spotkanie.  Dyrektor Dróg 
Powiatowych w Opolu przysłał pismo powiadamiające o niemożliwości przybycia na Sesję. 
Następnie odczytała otrzymane pismo.
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i myśli, że radny z 
Ligoty Tułowickiej takie spotkanie jak zaproponował w piśmie Dyrektor Dróg Powiatowych 
w Opolu zorganizuje. 
Radny Roman Kopij zapytał jakie są dochody  dla Gminy z tytułu podatków z terenu Ligoty 
Tułowickiej, prosił o przygotowanie takiej informacji na posiedzeniu Komisji.. 
Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś poinformowała, że z Terenu Ligoty 
Tułowickiej są następujące podatki: 
-  z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 34.670 zł.  
- z podatku rolnego od osób fizycznych 17.601 zł. 
-z podatku leśnego od osób fizycznych 164 zł. 
Ogółem z tytułu podatków od osób fizycznych jest kwota 52.435 zł. 
-  z podatku od nieruchomości od osób prawnych  432.986 zł.  
- z podatku rolnego od osób prawnych 1.333 zł. 
-z podatku leśnego od osób prawnych  25.075 zł. 
Ogółem z tytułu podatków od osób prawnych jest kwota  459.354 zł. 
Razem z podatku od osób fizycznych i prawnych jest 511.829 zł co stanowi 13,86% całego 
dochodu gminy w podatkach.
Radny Roman Kopij stwierdził, że na poprzedniej Sesji temat dla niego jakby zniknął bo 
uzgodnili, ze osoby kompetentne zajmują się Ligotą i problemem  chodnika i czekali na  
informacje co w tej sprawie jest zrobione. Dyskusja na ten temat jest bezzasadna. Chciał 
wiedzieć jakie są dochody z tego względu, że zawsze argumentem radnego Tadeusza 
Basztabin jest to, że z Ligoty są takie duże podatki. Nie są to aż takie duże pieniądze. Trzeba 
porównać ile w Ligotę zainwestowano w stosunku do tych dochodów a ile w innych wioskach 
w stosunku do ich dochodów. Trzeba popatrzeć tak logicznie i z pokorą. Nikt nie chce im 
bruździć, radni chcą pomagać ale niech zajmą się tym osoby kompetentne skoro jest w tym 
temacie dobra wola. To w głównej mierze zależy od tych decydentów, którzy dadzą 
pieniądze. 
Radny Krzysztof Mróz uważa, że jest tu pewne nieporozumienie bo idąc tym samym tokiem 
myślenia zapytałby ile środków poszło do budżetu z tytułu wycinki drzew  na terenie pod 
budowę autostrady i co za te pieniądze zostało zrobione dla Szydłowa.  Czy ma mieć 
pretensję, że za te pieniądze w Tułowicach postała oczyszczalnia ścieków i ocieplone zostały 
bloki, a w Ligocie Tułowickiej kanalizacja?. Uważa, ze nie, bo pieniądze są w jednym garnku 
i wydawane są na to co jest potrzebne.  
Wójt stwierdził, ze problem pojawił się niedawno, cały czas w Ligocie wojna była o odcinek 
drogi gdzie jest zwężenie. Było na ten temat kilka spotkań i w końcu ustalono w obecności 
Pana Dyrektora Dróg i  Pana Prezesa Kopalni, że Zarząd Dróg Powiatowych zleci projekt, 
Pan Prezes Kopalni zapłaci za ten projekt,  Zarząd Dróg Powiatowych odzyska od Powiatu 
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kawałek działki, Gmina odda cześć swojej działki przed świetlicą, żeby rozwiązać problem 
dojazdu, bo to było najważniejszym problemem. Zawsze na zebraniach wiejskich zgłaszano 
problem z tym zakrętem. W którymś momencie ustalono, że ma to być robione i teraz 
wszystko się zaczyna komplikować bo wychodzi kwestia robienia całego chodnika. 
Zaznaczył, ze ani w Skarbiszowicach ani w Szydłowie nie jest robione wszystko do końca 
tylko po części. Zastanawia się czy nie warto walczyć o to, na co już wszyscy wyrazili zgodę 
czyli zrobić ten zakręt a potem w którymś etapie pomyśleć o zrobieniu chodnika czy rzucać to 
wszystko i walczyć o chodnik, bo może być tak, że nie będzie zrobionego zakrętu ani 
chodnika. 
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że Prezes Kopalni zobowiązał się, że nie tylko zrobi 
projekt ale wykona całość. Jeszcze chciał dołożyć się do projektu na dalszy projekt ale Pan 
Wójt się nie zgadza na nic, bo Pan Wójt jest „oponentem”  w tej sprawie. 
Wójt Pan Wiesław Plewa zapytał na co ma się zgadzać. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że choćby na to aby poprowadzić rozmowę z Dyrekcja 
Dróg Powiatowych. To znaczy, ze Pan Wójt nie jest Wójtem wszystkich wiosek. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jeżeli dochodzimy do pewnego 
konsensusu i zaczynamy już mówić o szansie na wykonanie to nagle się okazuje, że „pępkiem 
świata” jest chodnik a nie ten zakręt, który przez wszystkie lata był najważniejszy. Tak nie da 
się robić.
Wójt zaznaczył, ze nie broni Panu Basztabin  spotykać się czy z Dyrektorem Dróg czy z 
Panem Prezesem Kopalni, skoro Pan Prezes obiecał Panu radnemu coś więcej , to bardzo się 
cieszy ale wie też co obiecał Wójtowi w czasie spotkania. Stwierdził, że mogą się spotykać 
ale prosił aby Wójt nie przekonywał radnych i nie wymuszał na nich budowy chodnika w 
Ligocie, to sam Pan radny powinien rozmawiać w tej sprawie z pozostałymi radnymi. Radny 
Jerzy Imbiorski stwierdził, ze to nie jest rola radnych aby jeden drugiego przekonywał na co 
przeznaczyć pieniądze w budżecie. Chodniki na wsiach prędzej czy później muszą być bo 
chodzi o bezpieczeństwo i myśli, że trzeba by to ująć w wieloletniej prognozie. Uważa, ze 
łatwiej jest jeśli chodzi o chodniki przy drodze gminnej, trudniej  jest starać się o chodnik 
przy drodze powiatowej. Myśli, że trzeba stworzyć taki  program na kilka lat i ująć tam takie 
potrzeby, na wzór strategii rozwoju.
Radna powiatowa Pani Helena Wojtasik przypomniała Panu Tadeuszowi Basztabin, że na 
zebraniu wiejskim powiedziałam, że jest on „szefem” na wsi i wielokrotnie z nim rozmawiała 
o tym, że niestety droga powiatowa w Ligocie Tułowickiej jest wąską drogą. Pan Basztabin 
mówi o chodniku ale gdzie chce ten chodnik zbudować. 
Poinformowała, ze rozmawiała z Dyrektorem Dróg Powiatowych Panem Dziadkiewiczem i 
powiedział on tak, że gdyby Pan Basztabin naprawdę był zainteresowany budową chodnika w 
Ligocie i do tego się przygotowywał  się do  tego perpektywicznie, to pierwsza rzeczą, która 
powinien zrobić, to pójść do każdego mieszkańca, który mieszka obok tej drogi zapytać czy 
zgodzi się oddać część gruntu pod chodnik. Pan Prezes Kopalni mówi o zatoczkach, Pan 
Basztabin mówi o chodniku, to nie wie jak to zrobić, czy piętrami. Chodnika nie ma gdzie 
zbudować, bo droga jest za wąska. Uważa, że wszystko trzeba rozłożyć w czasie, 
zaproponowała aby Pan Basztabin porozmawiał z ludźmi i zapytał ich czy oddadzą część 
swojego gruntu na chodnik. Pani Helena Wojtasik poinformowała, że Pan Dziadkiewicz 
powiedział, że chętnie by ten chodnik zrobił ale priorytetowa sprawą w Ligocie Tułowickiej 
jest most, który trzeba naprawić. Aby zbudować chodnik, to wcześniej trzeba ten most 
naprawić. Ligota ma pracę, Ligota oddaje podatki ale tylko dzięki temu, ze istnieje tam 
kamieniołom. Wszystkie środki transportowe ( które są utrapieniem tej wsi) przejeżdżają 
przez ten most. Na dzień dzisiejszy najważniejszą sprawą jest most. Zapytała Pana Basztabin, 
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jak te wszystkie działania się wydłużają. Poinformowała, że na poprzedniej Sesji Rady 
Powiatu wraz z grupą radnych powiatowych  złożyli wniosek – propozycję aby rozwiązać 
problem dróg powiatowych, bo na każdym zebraniu wiejskim (na którym Pan Wójt jest 
obecny, zaznaczyła, że też często uczestniczy w takich zebraniach) , ludzie się dopominają o 
naprawę drogi powiatowej. Grupa radnych powiatowych zaproponowała aby stworzyć taki 
program  „ schetynówki w powiecie” oraz  aby powstał  taki  program co po kolei będzie się 
remontować i budować. 
Radna powiatowa Pani Helena Wojtasik poinformowała też, że na Sesji Powiatu zostało 
powiedziane, że najprawdopodobniej w styczniu 2013 r. odbędzie się spotkanie  Dyrektora 
Dróg Powiatowych , Starosty, radnych powiatu  i przedstawicieli gmin w sprawie dróg 
powiatowych, bo co chwilę do Rady Powiatu  wpływają pisma z różnych gmin z prośbą o 
spotkanie na Sesji Rady Gminy. Problem tak nabrzmiewa i tak narasta, że Pan Starosta 
postanowił ten problem w jakiś sposób rozwiązań. 
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, ze trzy lata temu napisał o remont mostu, była tam 
komisja i stwierdziła, że most jest w porządku i nic nie robili, tylko to co teraz zrobili w ciągu 
10 lat to jest  260 m2 asfaltu poprawili. Zaznaczył, ze chodzi tu o bezpieczeństwo dzieci, 
dzieci nie są dowożone do szkoły, musza jeździć na własny koszt a każdego na to nie stać. 
Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w okresie między Sesjami wydał 
Zarządzenia od numeru 146/2012 do nr 153/2012.
Jeżeli chodzi o wydarzenia to są opisane w przedłożonym sprawozdaniu.
Poinformował, że brał udział w II Forum Samorządowo – Policyjnym, było to spotkanie z 
Komendą Miejska Policji w Opolu na temat wzajemnych relacji. Zaznaczył, że jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy, to Komisja Społeczna miała okazję spotkać się w 
Urzędzie Gminy z Komendantem Policji z Niemodlina, Zastępcą , Dzielnicowym i Panią od 
prewencji, to statystycznie jesteśmy najbezpieczniejsza gminą jeżeli chodzi o ilość zdarzeń. 
Szanse na to aby mieć własny posterunek są żadne w związku z ilością wakatów w policji . 
Stwierdził, że współpraca dotycząca opłacania przez Gminę dodatkowych patroli jest to 
jedyny sposób aby policjanci częściej chodzili po naszym terenie. W tej chwili pojawiły się 
patrole piesze. 
Wójt poinformował, ze odbył spotkanie z Prezesem Neo Plus Technology w sprawie 
inwestycji, które tam się rozwijają oraz tych spraw, które są działaniami bieżącymi. Chciałby 
zrobić w najbliższym czasie spotkanie  z Prezesem Neo Plus Technology oraz z firma 
hiszpańską  na temat  ewentualnej pomocy w pozyskaniu samochodu strażackiego oraz 
sprzętu dla OSP w związku z dzisiejszą rozmową na temat OSP. 
Wójt poinformował, że 19 października odbyło się w Prószkowie spotkanie w sprawie  
Odnowy Wsi. Stowarzyszenie Odnowy Wsi działa już 15 lat, nasza Gmina także uzyskała 
pewne środki na bazie tej działalności. Stowarzyszenie rozwinęło się na Opolszczyźnie dzięki 
Wojewodzie. 
22 października Wójt uczestniczył w spotkaniu w Opolu na temat „Prezentacji założeń 
Programu Specjalnej Strefy Demograficznej” 
W tym samym dniu Wójt spotkał się z Panią Michalska w sprawie biurowca. 
Propozycję Pani Michalskiej przedstawił na Komisji Gospodarczej. Pani Michalska 
proponuje sprzedaż dla Gminy tego obiektu za 350 tys. zł. 
Wójt poinformował, ze dzisiaj odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nysie w sprawie 
gospodarki odpadami. Przygotowana jest umowa na odprowadzanie odpadów do 
Domaszkowic. Myśli, że w listopadzie radni przed podjęciem uchwały w sprawie utrzymania 
czystości będą musieli spotkać się parę razy w sprawie uzgodnień dotyczących 
przygotowywanej uchwały. 
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Zaznaczył, że jest to trudna sprawa, jest z tym wiele problemów i niewiadomych.
Jednym z problemów jest ustalenie stawki, rozwiązanie sprawy różnych stawek za śmieci 
segregowane i niesegregowane itd. 
Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę pomieszczeń po „Pizzerii”, 
lokal po pewnych trudnościach został odzyskany. 
Ad. 16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zwrócił się do radnych z pytaniem czy zaakceptują aby 
ulica, która jest za Porcelitem do tej pory nazywana popularnie :Betonowa”  taką oficjalną 
nazwę otrzymała. Poinformował, że trzeba to uregulować uchwałą, bo powstaje tam nowy 
zakład i niedługo zgłosi się po adres do rejestracji . Ta ulica jest jeszcze ciągle przedłużeniem 
ulicy Świerczewskiego i nie wiadomo jak to juz numerować. Ta ulica przyjęła się już jako 
„Betonowa”.
Trzeba w tej sprawie przygotować projekt uchwały i podać nazwę. 
Większość radnych wyraziła zgodę na to aby ulica ta nazywała się „Betonowa”.
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń poruszyła sprawę garaży na działce 938. Tam się zrobił 
problem. Zapytała jak Gmina ma zamiar rozwiązać problem użytkowników tych działek. Jest 
zbulwersowana tym, ze tam wyszedł status niepewności tego wszystkiego, bo  jest to podobno 
samowolka budowlana na gruncie. Zapytała jak to się ma do tego, że osoba, która w czerwcu 
kupowała działkę od drugiego z kolei  użytkownika, jest trzecim użytkownikiem, była w 
Gminie, pytała czy to może zakupić, otrzymała odpowiedź, że może. Właściciel, który 
sprzedawał, pozwolił i teraz się okazało że nie wszystko jest dobrze. Chciałaby aby się też 
dowiedzieć czy to jest prawdą, bo może ludzie coś źle zrozumieli na spotkaniu z Panią Radcą, 
że jeżeli ktoś kupił działkę za 12 tys. zł. w tej chwili będzie musiał jeszcze Gminie za tę 
działkę zapłacić. 
Zapytała dlaczego w takiej sytuacji w czerwcu sprzedano tej osobie działkę. 
Wójt  wyjaśnił, że zgodnie z projektem ostatnie garaże – bliżej stacji kolejowej  nie powinne 
być postawione, bo były wykreślone w projekcie. Zostały one postawione samowolnie na 
gruncie gminnym. Teraz jest taka  sytuacja, ze każda działka na terenie gminy ma swoją 
kartę. Jest to taki specjalny dokument w którym opisuje się historię działki,  kiedy została 
wydzielona i co dalej się z nią działo. Przy opracowaniu tej karty wyszło, że stoją garaże  na 
działce gminnej bez pozwolenia i bez innych dokumentów.  Zgodnie z prawem powinien 
teraz do użytkowników tych garaży wystąpić z pismem o rozebranie garaży i zwrot działki 
dla Gminy. Chciałby  jednak znaleźć inne dobre rozwiązanie, może dzierżawę lub sprzedaż 
tych działek ale wcześniej trzeba ten teren wydzielić i wycenić. Wójt poinformował, że do 
tego doszły jeszcze dwa garaże, które zostały postawione „na dziko” w przejściach. 
W tej sprawie są dwie możliwości: jedna to ogłoszenie przetargu na zbycie  przy czym trzeba 
będzie starać się znaleźć jakieś rozsądne wyjście aby to był przetarg ograniczony do 
użytkowników tych garaży, będą szukać tez czy jest jakaś prawna możliwość obniżenia ceny , 
w ocenie biegłego w tej chwili jest to kwota około 6 do 7 tys. zł. 
Wójt stwierdził, że chciałby to tak załatwić aby użytkownicy mieli to na własność i mogli 
spokojnie spać ale muszą to być działania  zgodne z prawem. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że w czasach Porcelitu wszystko było tak robione, bez 
dokumentacji , a te garaże były już dawno kwestionowane przez kolej i miały być rozebrane.
Były już amnestie budowlane i  zainteresowani mogli już te sprawy załatwić. 
Radny Józef Sukiennik zapytał Pana  Wójta jakie jest drugie rozwiązanie. Wójt odpowiedział, 
że rozebrać garaże. 
Radny Józef Sukiennik zwrócił się z prośba o znalezienie  jakiegoś rozwiązania aby tym 
ludziom pomóc, bo od lat opłacają podatek za te garaże. 
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Radny Roman Kopij zaproponował aby to zostawić i nic mnie robić, jak będzie znowu 
amnestia budowlana to będzie  wtedy czas aby to zrobić.
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że nie można w tej chwili już tego zostawić, trzeba znaleźć 
jakiś kompromis.  Wszyscy są zgodni, że tym ludziom trzeba pomóc, bo nieświadomie zostali 
wprowadzeni w taka sytuację. Myśli, ze Pan Wójt będzie starał się to załatwić, i dojdzie do 
tego, że ludzie będą musieli jednak za to coś zapłacić, bo inaczej się nie da. Jeśli to się 
zostawi, to za rok czy dwa będzie znacznie gorzej to załatwić. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar  stwierdził, ze będzie to sytuacja jak na budynku 12 – 
rodzinnym z na ul. Sportowej, że Inspektor nadzoru każe to rozebrać, uważa, że trzeba 
poczekać na amnestię budowlaną bo inaczej dojdzie do rozbiórki. 
Radny Józef Sukiennik zapytał czy możliwe w tej sytuacji byłoby tak zwane „zasiedzenie”, 
skoro ludzie ponieśli koszty budowy a odbiera im się prawo posiadania tego obiektu.
Wójt odpowiedział, że musi być proces sądowy, jeśli Sąd stwierdzi, że  jest to zasiedzenie, to 
wyrok Sadu jest dla niego wiążący. 
Radny Jerzy Imbiorski  zwrócił się z pytaniem do Komisji Gospodarczej co z planowanym w 
planie pracy przeglądem cieków wodnych.
Zwrócił się też z pytaniem do Pana Wójta, bo na pewno wystąpiły oszczędności w płacach z 
uwagi na chorobę Pani Zastępcy Wójta, co zamierza z nimi zrobić. 
Wójt odpowiedział, że w tym czasie  odszedł pracownik na emeryturę, nie było to 
zaplanowane i trzeba było wypłacić odprawę emerytalną, część środków poszła także na 
wynagrodzenie dla pracownika, który w zastępstwie wykonywał pracę za Panią Zastępcę 
Wójta. 
Nie można pracownika obciążać dodatkową pracą na dłuższy okres bez dodatkowego 
wynagrodzenia.
Odnośnie pytania do Komisji Gospodarczej Wójt poinformował, że jest przygotowywana  
ustawa, że gmina musi powołać spółkę wodna z urzędu i wtedy gospodarka ciekami wodnymi 
będzie spoczywać już nie na właścicielach tylko na gminie.
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pisma: 
- Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu dotyczące  opinii w sprawie podmiotów w których jest  
   wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prac społeczno – użytecznych. W Gminie 
  Tułowice takim wskazanym podmiotem do wykonywania prac społeczno – użytecznych jest 
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. Opinia Prezesa Sądu jest 
  pozytywna. 
- Pana Tadeusza Basztabin wniosek o podjecie uchwały o zwrócenie się do Starosty 
  Opolskiego  o budowę chodnika w Ligocie Tułowickiej oraz zabezpieczenie w 
  przyszłorocznym budżecie  części środków na pokrycie kosztów opracowania projektu 
  chodnika.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że myśli, że radni już obszernie 
przedyskutowali sprawę chodnika i na ten moment nie będą do niej wracać. Będzie spotkanie 
w styczniu i będą mieć to na uwadze.
Radny Roman Kopij zaproponował aby radni pojechali do Ligoty i zobaczyli tą trasę, wtedy 
będą wiedzieć o co chodzi.. 
Radny Krzysztof Mróz zaproponował aby pojechać tam z planami aby wiedzieć czyje to 
tereny.
Radny Roman Kopij zapytał do kiedy musza zgłosić do Pani Skarbnik zapotrzebowania do 
budżetu.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest już prawie gotowy projekt budżetu.
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Wójt odpowiedział, że  złożone zostały wnioski, wszystko zostało spisane i zostanie 
przedłożone Komisji Gospodarczej do zaopiniowania i zaproponowania w jakim kierunku 
pójdą.
Radny Roman Kopij wrócił do sprawy wyposażenia OSP , skoro dowiedzieli się, że można 
się starać o włączenie OSP do systemu krajowego to może trzeba się zastanowić czy nie 
zrobić takiego ruchu, ale co można zrobić jak w tworzonym  budżecie już nie ma takiego 
miejsca.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że radni dobrze wiedzą, że wszystkie 
zapotrzebowania do projektu budżetu powinne być składane do 15 października. Sołtysi i 
część radnych takie zapotrzebowania poskładali. Wie, że Pan Wójt spotkał się z druhami OSP 
i mniej  więcej już wiedział, że jest jakiś program przygotowywany. Do dnia dzisiejszego do 
Wójta nic nie wpłynęło. Teraz  pracują nad  budżetem, w którym muszą być ujęte wydatki 
sztywne i to co jest zawarte w prognozie finansowej  a środki , które zostaną  będą 
przedstawione radnym wraz z zapotrzebowaniami jakie wpłynęły, radni zdecydują co jeszcze 
będzie ujęte w budżecie z tych środków. 
Radny Jerzy Piędzioch  stwierdził, że Komisja została pominięta, wszystkie wnioski poszły 
do Pana Wójta, teraz  chciałby się chociaż zapoznać z tymi wnioskami, które wpłynęły.
Wójt odpowiedział, że nie jest tak, że pominął komisję, wpłynęło część wniosków, myślał, że 
dzisiaj jeszcze ktoś złoży jakieś wnioski, pozbiera to, spisze, co jest na gruntach gminnych a 
co na innych i to przedstawi. 
Radny Jerzy Piędzioch  stwierdził, że nie wie jaki maja obraz, bo dla niego obrazem to jest 
cmentarz, wieloletnie propozycje a o innych nic nie wie. Nie wie czy członkowie Komisji 
Budżetowej złożyli wnioski. 
Wójt odpowiedział, że chce spisać wnioski i wtedy przedłożyć je do Komisji, nic jeszcze nie 
jest uchwalone. Nie było jeszcze o czym dyskutować, bo nie miał pism od Ministra Finansów 
jakie środki dostaną w ramach subwencji czy dotacji.
Następnie radny Roman Kopij i Wójt Gminy  dyskutowali nad kosztami  związanymi z 
poszerzeniem cmentarza oraz budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na osiedlu.
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że o ile pamięć go nie myli to w grudniu  ubiegłego 
roku Pan Dyrektor ZGKiM przedstawiał jakie są problemy związane z kanalizacją ale nie 
zostało to ujęte w poprzednim budżecie. Z tego co wie, to przedstawiał konkrety.
Wrócił do sprawy zagospodarowania terenu otrzymanego od Agencji  Rolnej, stwierdził, że w 
planie wieloletnim jest zaplanowana tam budowa boiska za kwotę 1.400 tys. zł. Zapytał czy 
będą to kontynuować, czy stać ich na to, czy lepiej z tego w jakiś sposób się wycofać. 
Poruszył też sprawę sali widowiskowej, zaproponował aby  zastanowić się czy nie 
wybudować tam  kompleksowo hali z noclegami, z remizą  aby można tam było robić wesela 
i na tym zarabiać.  Wójt odpowiedział, że to nie jest zadanie gminy.
Radny Jerzy Imbiorski prosił aby na następną Sesje przygotować co zostało zrobione z 
pieniędzy ze sprzedaży mieszkań przy Sali widowiskowej. Wójt odpowiedział, że nic nie 
zrobili bo dopiero wydzielają teren do sprzedaży. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy stać nas na budowę boiska za 1.400 tys. zł. czy może za te 
pieniądze zrobić coś innego. Stwierdził, ze na pomysł na ten teren miał być ogłoszony 
konkurs, nagle jest już projekt , zapytał z kim Pan Wójt to konsultował. Tak samo było z 
budowa zaplecza na stadionie. Postawił radnych przed faktem dokonanym. Powinno się takie 
rzeczy uzgadniać. 
Wójt odpowiedział, że o budowie zaplecza zdecydowała Rada Gminy poprzedniej kadencji, 
wtedy Pan Imbiorski nie był radnym, wiec niech nie ma pretensji o coś kiedy go nie było. 
Odnośnie zagospodarowania terenu od Agencji to miał za zadanie przygotować jakąś formę 
zagospodarowania, kosztowało to niedużo. Nikt nikogo nie zmusza aby to robić.
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Następnie Radny Jerzy Imbiorski i Pan Wójt dyskutowali na temat przejęcia tego terenu 10 lat 
temu i formy jego zagospodarowania. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska przypomniała, że w grudniu ur. ( Pana Wójta nie było z 
powodu choroby) radni na sesji zastanawiali się co z tym zrobić, były różne propozycje i 
wtedy ktoś zaproponował skay park i radni dali na to przyzwolenie. Zostało to przekazane dla 
Wójta, który zlecił opracowanie koncepcji. Nadzień dzisiejszy nie wie ile to będzie 
kosztowało. Jeśli teraz radni uważają, że trzeba to robić, to  będą się starać poszukać środków 
z  funduszy albo ze sportu. Jeśli jednak radni uznają, że nie trzeba tego robić to nie będą. 
Trzeba się zdecydować co będzie robione. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał skąd w koncepcji wzięło się boisko. 
Wójt odpowiedział, że boisko jest po to aby można było się starać o środki z Ministerstwa 
Sportu.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że chyba każdy sobie przypomina jakie były uzgodnienia, 
nie rozumie dlaczego teraz są jakieś pretensje do Wójta. 
Radny Roman Kopij poinformował, że to on zaproponował skay park ale kojarzyło to mu się 
z czymś innym, myślał, ze będą poszukiwane na ten cel jakieś środki. 
Uważa, że nie polega to na tym aby tam budować jakieś zaplecze, boisko i nie wiadomo co 
jeszcze. 
Wójt jeszcze raz omówił przedstawiona koncepcje, zaznaczył, ze nie ma tam żadnych 
budynków tylko jest zaplanowana wiata. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady. 
Na tym protokół zakończono.
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