
                                            Protokół Nr XVIII/12
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                          z dnia 30 sierpnia 2012r.

  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1835. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.
 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 XVII Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu Szkół 
       w Tułowicach.
   6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy.
   7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
   8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
   9. Zakończenie obrad.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek o zmianę  porządku obrad o punkt 
dotyczący  podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego 
,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
Wniosek Wójta został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za przyjęciem).
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzupełniony  porządek obrad:
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu Szkół 
       w Tułowicach.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego    
       ,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
   7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy.
   8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
   9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 3. Protokół  z XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).
Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Radny Frederic Coppin poinformował,  ze chciałby sprecyzować to, co powiedział na Komisji 
bo ta odpowiedź, którą dostał od Wójta  to jest dowód na to, że to co powiedział nie zostało 
dobrze zinterpretowane. Na Komisji chciał tylko wyrazić swoją opinię na temat tej uchwały, 
w uzasadnieniu do projektu nie ma żadnej informacji, że podniesienie stawki jest jedynym  
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rozwiązaniem, że nie ma innych sposobów. Rozumie wzrost kosztów pracowników, wypłaty i 
tak dalej, rozumie  wzrost kosztów utrzymania , rozumie , że są awarie , rozumie, że nikt nie 
będzie pracował za darmo ale chciałby aby w uzasadnieniu znalazła się informacja czy są 
szukane inne źródła dochodów  i jakie zostały podjęte działania w celu obniżenia lub 
pozostawienia ceny na obecnym poziomie. 
Stwierdził, że nie ma pewności, że decyzja, którą mają podjąć radni jest słuszna, chodzi mu o 
szczegółowe informacje i  wyjaśnienie, że ta decyzja będzie słuszna. 
Nie widzi takich działań, że zakład będzie szukał innych dochodów, że będzie próbował 
zarobić na sprzątaniu czy remontach aby nie podwyższać stawki, nie widzi takiego 
wyjaśnienia, że podwyżka jest jedynym rozwiązaniem.
Poinformował, że będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował,  że kosztem jest to, ze wodę trzeba wydobyć 
i przerobić. Można potanieć proces wydobycia w ten sposób, ze nie będzie ona odpowiednio 
filtrowana a odbije się to wtedy na jakości wody i zdrowiu jej użytkowników. 
Wody wydobywa się tyle ile można sprzedać, nie ma sensu wydobywać więcej wody i ją 
wylewać. Odbiorcy też nie wezmą więcej wody niż potrzebują. To co podraża koszty to są 
awarie. Sieć jest już stara i awarie zdarzają się coraz częściej. Najgorzej jest na osiedlu 
mieszkaniowym  na ul. Ceramicznej i Elsnera tam sieć jest w bardzo złym stanie,  jest tam 
najwięcej awarii. Jeśliby odliczyć bloki, to reszta Tułowic byłaby znacznie tańsza. 
Jeżeli chodzi o ścieki to są przepompownie, bo ścieki pompowane są z Szydłowa do Tułowic 
i z Goszczowic do Tułowic. Na terenie Gminy  jest 22 przepompownie, które trzeba ciągle 
przeglądać i przetykać. 
Jeden zbiornik na oczyszczalni wymaga dużego remontu, można to zlecić firmie i zapocić 
około 60 do 70 tysięcy złotych. Robią to pracownicy ZGKiM we własnym zakresie, koszty 
będą  mniejsze. 
Wójt stwierdził, że jeżeli istniejący ZGKiM  nie odpowiada,  chociaż  zatrudnia mieszkańców 
Gminy to można  to sprywatyzować lub utworzyć spółkę, ale wtedy raczej nie będzie taniej. 
Wójt stwierdził, że jeśli jest jakaś awaria to ZGKiM  natychmiast  stara się ją usunąć nie 
patrząc ani  na porę dnia  ani na porę roku. Uważa, że trzeba to ludziom tłumaczyć. 
Zaznaczył, że ceny są ustalane raz na rok  od października do października następnego roku a 
nie wiadomo jakie będą  relacje cenowe w następnym roku, jaka będzie cena energii . 
Wójt stwierdził, ze można nie podnosić ceny ale potem za rok czy dwa trzeba będzie 
podwyższyć więcej i wtedy zrobi się wielki krzyk. 
Jeśli będą straty na wodzie, to na koniec roku jeśli ZGKiM wykaże te niedobory będzie 
musiała pokryć gmina. 
Wójt jeszcze raz podkreślił, że jeżeli chcą utrzymać standard wody taki jak jest teraz, a woda 
jest bardzo dobra to nie można zlekceważyć i odpuścić jej uzdatniania i filtrowania. 
Radny  Jozef Sukiennik stwierdził, że padło tu zdanie, że trzeba ludziom tłumaczyć ale w jaki 
sposób mają tłumaczyć ludziom skoro ciągle jest brak planu oszczędnościowego, nie wie czy 
nie chcą tego robić czy  Pan Wójt tego Panu Dyrektorowi nie przekazuje. Nie rozumie tego. 
Co roku  jest ta sama sprawa i co roku ten sam temat „wałkują”. Ludzi interesuje przerost 
administracyjny w „komunalce”, interesuje ich, że są podwyżki, że są „ trzynastki”, że są 
bony świąteczne. W Spółdzielni Mieszkaniowej Oni jako rada nadzorcza zmienili strukturę 
organizacyjną, było 22 osoby,  jest 7 osób, i praca jest podzielona. Jak są oszczędności to nie 
biorą podwyżki tylko ocieplają  wszystkie osiedla nie tylko jedno. Stwierdził, że nie są 
Wójtowi przeciwni, jak będzie plan oszczędnościowy to zagłosują, ale jak nie ma to nie mają 
argumentów z ludźmi rozmawiać, a widzą się z nimi na co dzień. Stwierdził, że ludzie 
twierdzą, że radni to są tylko maszynkami do podnoszenia ręki i nic więcej nie potrafią jak  
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tylko podnieść rękę. Zaznaczył, że wodę proponuje się podnieść  o 10 groszy ale  jest także 
propozycja podniesienia o 50 groszy ścieków i 50% podwyżki proponuje się na opłacie 
abonamentu za wodomierze.  
Tak nie można robić, bo albo ktoś się upiera i chce aby podwyżka było, bo nie chce zrobić 
tego planu oszczędnościowego. W SM robiono taki plan czy to się komuś podobało czy nie 
i jest dobrze. Stwierdził, że w tej chwili jest zadowolony z działalności SM. 
Stwierdził, że jak Pan Dyrektor nie zrobi takiego planu to będzie jak będzie, a przerost jest, bo 
była Komisja Rewizyjna i jeszcze po głowie dostała za to, że ujawniła przerost 
administracyjny. Stwierdził, że mówi to co mówią ludzie i póki nie będzie nowej struktury 
organizacyjnej i nie będzie wykazanych oszczędności to będzie głosował na nie. 
Wójt wyjaśnił, że to, że pracownicy ZGKiM otrzymują „trzynastki” i świadczenia socjalne to 
nie on wymyślił, to jest z mocy ustawy o pracownikach samorządowych. Wójt nie  jest 
władny tego zmienić. Wójt poinformował, że w tym czasie co w ZGKiM Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę to w tym samym czasie Pani z poza terenu gminy i w żaden sposób 
nie związana z ZGKiM,  wykonywała pewne działania związane z kontrolą zarządczą i 
stwierdziła, że przy tych działaniach które wykonuje ZGKiM i przy tych zagrożeniach , to 
dziwi się że przy  takim zatrudnieniu zakład się jeszcze jakoś trzyma. Stwierdziła to kobieta, 
która zawodowo zajmuje się tego typu sprawami. Wójt zaproponował zapoznanie się z 
dokumentacją w tym zakresie. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że chodzi o to, że zawsze się mówi, że to trzeba, tamto 
trzeba, życzeń jest cała lista  ale tego się nie robi, to czemu służy ta podwyżka.
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że myśli tak, jeżeli woda kosztuje 3 zł. z groszami to 
skalkulowany jest dopływ tej wody do Goszczowic i dopływ tej wody do Szydłowa, ktoś to 
na pewno kalkulował i taką cenę wyliczył. Wzrost kosztów opłat za  wodę ( tak uważa)  jest 
spowodowany tylko i wyłącznie tym, że infrastruktura się starzeje i awarie będą coraz 
częstsze. Być może będzie podwyżka cen prądu, tego jeszcze nie wiedzą ale uważa, że tylko i 
wyłącznie tym powinna być spowodowana ta podwyżka. Jeżeli  mają zaproponowaną 
podwyżkę 5% to może tak musi być, w ściekach jest proponowana podwyżka 11%. Jeżeli w 
tym tempie pójdą to za rok będą podwyższali o 20% lub więcej procent, bo infrastruktura 
dalej będzie się starzeć. Jeśli chodzi o omawiany zbiornik to brakuje tutaj takiej prostej 
kalkulacji : jeśliby kupić nowy zbiornik  to trzeba by wydać np. 1 milion złotych a jeśli we 
własnym zakresie postarają się  go wyremontować to będzie to kosztowało np. 50 tys. zł a 
gdyby do remontu wynająć firmę to trzeba by  zapłacić około 150  tys. zł.  Wtedy można 
wykazać ile się zaoszczędziło. Takie wyjaśnienie by go zadowoliło. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał ile w całej gminie jest liczników  i  jaki jest koszt wymiany 
jednego licznika, bo podwyżka abonamentu o 1 zł, to jest podwyżka o 50%. 
Uważa, że przeliczając ilość liczników i zebrane z tego tytułu środki oraz koszty wymiany 
liczników, to jakieś środki z tego zostaną i na co zostaną przeznaczone.   
Dyrektor ZGKiM  Pan Tadeusz Cwynar poinformował,  że uczestniczył wraz z Główną 
księgową w kolejnym szkoleniu  na temat  taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków.  Poprosił wykładowcę, który jest specjalistą w tym zakresie, o ocenę kalkulacji, 
którą przedstawił. Wykładowca stwierdził, że wszystko jest zgodne z planem i wszystko jest 
dobrze policzone. Zaznaczył, że nie wolno mu mieszać , zarabiać na śmieciach czy na 
budowlance i pokrywać tym niedobory w  kosztach wody czy ścieków. 
Takich rzeczy nie wolno robić, jest to sprawa księgowa gdzie są wpływy i wydatki. 
Odnośnie opłaty abonamentowej wyjaśnił, że zgodnie z przepisami stawkę opłaty 
abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów a następnie wymienił te koszty.
Stwierdził, że gdyby wszystko dokładnie policzył, to ta opłata wynosiłaby ponad 4 zł. 
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Stwierdził, że nie ma tutaj nic niezgodnego z przepisami.  Zaznaczył, że wszystkie remonty 
wykonują we własnym zakresie co pozwala na oszczędności. Gdyby najmowali do tego firmy 
to koszty byłyby o wiele większe. 
Produkuje tylko tyle wody ile potrzeba  i odbiera tyle ścieków ile jest,  nikomu nie odmawia 
przyjęcia ścieków jeśli spełnione są  warunki. 
Zaznaczył, że nie może jednak wykonywać na zlecenie remontów a zarobione w ten sposób 
pieniądze  dawać na wodę, na to nie pozwala prawo. 
Poinformował jak wyglądają ceny ścieków w okolicznych gminach, stwierdził, że 
proponowane ceny ścieków nie są wygórowane. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że wypowiedz Pana Dyrektora i Pana Wójta zmusza go do 
zabrania głosu w tej sprawie, bo dla niego jest to trochę niepoważne.  Bo albo będą  
rozmawiali poważnie o tych rzeczach albo będą słuchali opowieści o jakości wody. 
Stwierdził, że jak nie ma pomysłu na to co powiedzieć swojej Radzie Nadzorczej to tez  mówi  
dużo i na okrągło. 
Zaznaczył, że uzdatnianie wody polega na tym, że przynajmniej on w swojej firmie 
wymienia raz na rok złoże odżelaziacza. Nie jest to duży koszt. Napowietrzanie jest non stop.  
W ZGKiM jest tego na pewno więcej, codziennie trzeba sprawdzać ale dlatego jest więcej 
kosztów pracowników w tej kalkulacji. To, że na szkoleniu jakiś Pan Profesor powiedział, 
ze kalkulacja jest prawidłowo zrobiona, przecież nikt nie kwestionuje prawidłowości 
kalkulacji, jest podany wzór w ustawie i podstawia się liczby, jakby nikt nie umiał kalkulacji  
sobie policzyć. . Chodzi tutaj o sposób rozliczania kosztów ogólnych, bo też jeździ na 
szkolenia.  Wypowiedź Pana Dyrektora, że ktoś mu tam gdzieś na szkoleniu powiedział, że 
wszystko jest super i Pan nie będzie się przed nami tłumaczył, to Pan obraża tutaj radnych, 
bo sugeruje Pan, że nie mamy w tym temacie żadnej wiedzy i nie mamy prawa polemizować 
z Panem Profesorem , bo jedynie tylko we Wrocławiu  lepiej się na tym znają od nas. 
Wszystko jest „OK.” i po co radni w ogóle zabierają głoś skoro wszystko jest „OK.”. 
Bo ktoś tam Panu Dyrektorowi tak powiedział, jakiś Pan wykładowca,  w ogóle mnie nie 
interesuje, mnie interesuje Gmina Tułowice a nie  wykładowca z Wrocławia. To jest jego 
problem co powiedział Panu Dyrektorowi. 
Radny Roman Kopij poinformował, że oczekiwał, że po burzliwej dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Pan Dyrektor dzisiaj przedstawi jakieś konkrety  a nie  będzie dalej mówił tylko o 
jakości wody. Skoro Pan Dyrektor stwierdził na posiedzeniu Komisji, że dla niego się nie 
opłaci zawierać umowy z inną firma na dostawę energii i stwierdził, że to jest bez sensu, to 
nie ma racji bo to jest bardzo sensowne. Skoro ZGKiM wydaje tyle na energie elektryczną , 
to jeżeli dzisiaj Pan Dyrektor zawarłby umowę,  na trzy lata , to  na trzy lata miałby 
zagwarantowana stałą cenę bez względu na to co się stanie na rynku energetycznym. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że myślał, ze Pan Dyrektor dzisiaj odpowie konkretnie na 
zadane proste pytania; dlaczego tyle płac jest na wodzie i na ściekach, dlaczego  kosztów 
ogólnych i zarządu jest tyle na wodzie i na ściekach , chciałby  tylko to zobaczyć czy jest 
prawidłowo. Nie jest pewien czy te koszty są prawidłowo rozliczone, nie wie jakim kluczem 
jest to rozliczane. Stwierdził, że jego ta kalkulacja nie przekonała. 
Zaproponował aby sprawę podwyżki wody przesunąć o miesiąc , nic się nie stanie jeżeli tą 
taryfę wprowadzą o miesiąc później. 
Stwierdził, że trzeba zrobić jakiś plan w ramach gminy aby zabezpieczyć pieniądze na 
inwestycje do ZGK i M , aby wyremontować zbiorniki, aby odnowić sieci osiedlowe. Może 
trzeba zrezygnować z innych inwestycji gminnych takich jak drogi, chodniki, i zrobić coś 
pożytecznego dla ogółu mieszkańców.  Stwierdził też, że gdyby ZGKiM bardziej zabiegał  o 
ścieki z Łambinowic to udało by się doprowadzić do zawarcia umowy.   
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 Pan Wójt Łambinowic stwierdził, że prowadzone negocjacje nie były wiarygodne i nie 
dostali gwarancji na to, że ceny gwałtownie nie wzrosną.       
Dyrektor ZGKiM poinformował, że na piśmie dostali wyliczone ceny, było też spotkanie 
radnych z Gminy Łambinowice z radnymi z naszej Gminy.  
Wójt stwierdził, że było kilka spotkań, co miał jeszcze zrobić. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że tam gdzie są podwyżki, to boli ale jest taka tendencja 
spadkowa i należałoby się zastanowić dlaczego, nie wie czy zużycie wody zmalało czy nie 
zmalało ale w Goszczowicach pobór wody zmalał i zmalała tez ilość ścieków. Gdyby wzrósł 
pobór wody i ścieków, to byłby powód do radości, że społeczeństwo bogaci się, więcej 
zużywa wody  bo stać ich na to a teraz to po prostu każdy oszczędza na każdym kroku, 
również na śmieciach. Tutaj Pan Dyrektor nie mówi , że zmniejszyło się zużycie wody oraz 
ilość oddawanych ścieków i śmieci, ale on obserwuje i widzi, że w Goszczowicach tak jest. 
Stwierdził, ze cos tam zrobiono ale nie do końca. 
Ludzie będą się pytali, że znowu podniesiono cenę, Niby to nie są duże pieniądze ale w skali 
roku to jest dużo, a teraz każdy szuka tej złotówki. Stwierdził, ze radni maja taki przywilej, ze 
mogą ale nie musza tego przyjąć. Pan Wójt skorzysta ze swoich uprawnień i zrobi to 
zarządzeniem, czy w inny sposób. Ale już minie 50 dni i to społeczeństwo w jakiś sposób nie 
straci a wręcz  przeciwnie zyska.   Społeczeństwo tez czyta  uzasadnienia  i jeżeli podwyżka 
wody ma być skalkulowana tym, ze musimy wypłacić w bieżącym roku dwie nagrody 
jubileuszowe. Nagroda jest nagroda a co to interesuje ludzi, że ktoś ma to dostać z ceny wody. 
Poruszył  też sprawę wywozu  ścieków przez firmę  „Biler” do Łambinowic a nie do 
oczyszczalni w Tułowicach. Poinformował, że będzie głosował przeciw podjęciu uchwały.
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie  jest prawdą, że własna koparka jest tańsza od 
wynajętej. Koparkę własną trzeba utrzymać a za wynajętą zapłaci się tylko za wypracowane 
godziny i to wszystko. Chciałby tylko wiedzieć jaka w ZGKiM jest potrzeba godzin pracy 
koparki.
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar  stwierdził, że Radny Roman Kopij wszystko ocenia 
na nie, twierdzi, że wszystko źle się dzieje w zakładzie a w końcu zakład cały rok pracuje, 
mógł w międzyczasie powiedzieć „słuchaj tu czy tam coś jest nie tak, cos źle się dzieje”  a nie 
teraz wszystko naraz,  zna się na ekonomii, na wszystkim, wszystko wie najlepiej. Niech tak 
będzie nie będzie tego prostował. Stwierdził, że koparki nie na Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Niemodlinie, jak jest awaria, to zanim znajdą koparkę to mija kilkanaście 
godzin. Dyrektor ZGKiM poinformował, że swojej koparki nie wynajmuje bo nie pozwalają 
mu na to przepisy, jako zakład budżetowy nie może świadczyć usług. .
Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że to co było potrzebna do ustalenia kosztów zostało 
wyjaśnione osobom, którym ma obowiązek to wyjaśnić czyli Panu Wójtowi i jego służbom. 
To zrobił i Pan Wójt zrobił to samo. Ustawa wyraźnie mówi, ze Rada Gminy podejmuje 
uchwałę  a nie, ze Rada gminy sprawdza czy Wójt dobrze to zrobił. Ustawodawca tak 
przewidział i  tylko on może to zmienić. Zwrócił się do Pana Kopija, że jest  wielkim 
działaczem w różnych stowarzyszeniach aby spowodował, żeby ten punkt wykreślili z 
ustawy. Jeśli jest tak, że nie ma znaczenia czy Rada Gminy to uchwali czy nie to lepiej 
wykreślić ten punkt z ustawy, po co wszystkich denerwować. Po co się ciągle kłócą a potem 
to nawet nie wiadomo o co chodzi. 
Stwierdził, że to jest polityczny a nie ekonomiczny  naciska na niego i na Pana Wójta.
Radny Roman Kopij odpowiedział, że w żadnej partii nie jest, żadnej polityki tu nie uprawia.
Stwierdził, ze kiedyś też myślał, ze jak będzie miał swój sprzęt to będzie lepie4j ale życie  
nauczyło go tego, ze tak nie zawsze jest. Zapytał tylko czy dla Dyrektora utrzymanie własnej 
koparki jest tańsze od wynajęcia, ile koparka dziennie pracuje ile dziennie jest awarii. Dla 
niego ważne są cyfry.Dyrektor odpowiedział, że chodzi tu o dyspozycyjność. 
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Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że problem jest w tym, że dyskutują o tym  czego chcieli 
się dowiedzieć przy okazji kontroli Komisji Rewizyjnej w ZGKim ale się nie dowiedzieli, 
chcą się dowiedzieć przy okazji przygotowania projektu uchwały  na podwyżkę wody i też się 
nie dowiadują, bo Pan Dyrektor pięknie to skwitował, on się może czy musi tłumaczyć tylko 
Panu Wójtowi a radnym daje tylko albo podnieść rękę za albo podnieść rękę przeciw, bo tak 
rzeczywiście ustawa o tym mówi. Obowiązkiem zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków jest 
obowiązkiem gminy.  Tutaj polityka dwóch panów jest zgodna, ze trzeba podwyżki zrobić, 
tylko nie byłoby tej dyskusji  gdyby radni dostawali informację ile w miesiącu było awarii, ile 
odebrano ścieków, ile zaworów trzeba było wstawić  i to radnych przekona, ze te pieniądze 
rzeczywiście są potrzebne. Te argumenty jak dotrą do radnych to oni przekażą je ludziom, ż 
którymi na co dzień się spotykają i rozmawiają. Radni obawiają się tego, ze zostanie na 
pewno przypuszczony atak na radnych dlaczego ta uchwałę przyjęli. Poinformował, że też nie 
podniesie ręki za podwyżką nie mając argumentów. Jest przeciwny projektowi podwyżki cen 
bo nie dostarczono mu argumentów, które by go przekonywały a potem by potrafił przekonać 
mieszkańców. Tym bardziej, że jest poważnym odbiorcą wody i odprowadza ścieki, też 
zarządza zakładem budżetowym i prawdę mówiąc od października do końca roku 
budżetowego takiej podwyżki nie przewidział. Planował podwyżkę na poziomie  średnio 7 do 
8% średnio i za chwilę będzie mu brakowało. Będzie musiał wnieść na obrady Sesji Rady 
Powiatu. Tutaj Pani radna wie, ze taka podwyżka poszła ale też tam szukają oszczędności.  
W związku z tym jeszcze raz prosi aby Pan Wójt i Pan Dyrektor ZGKiM zaplanowali 
remonty, przygotowali projekty, zwrócili się do Komisji Budżetowej przygotowującej 
projekt, zwrócili się do Rady Gminy żeby te pieniądze przygotowała i zabezpieczyła na 
kolejne projekty, bo już kiedyś mówił, ze tych remontów na osiedlu nie uniknie się. 
W konsekwencji ludzie przeboleją to, że Rada przesunęła środki z innych zadań, bo to trzeba 
dokonać w systemie awaryjnym, przeboleją to bo nie będą mieli tam wody i wiedzą, że to jest 
awaria i ta podwyżka wtedy tutaj  nie będzie  bezpośrednia tylko będą pieniądze przesunięte z 
innych zadań  i to ludzie zrozumieją. Teraz tej podwyżki nie zrozumieją. Mówi się, że nie 
wiadomo jaka będzie cena energii, to po co od razu tak drastycznie podwyższać. Zapytał czy 
ta uchwała musi tylko raz w roku być  podejmowana. Po otrzymaniu odpowiedzi, ze tak, 
stwierdził, ze tym bardziej trzeba się do niej porządnie przygotować. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu a 
10 radnych głosowała przeciw podjęciu uchwały. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków nie została przyjęta.
Ad. 5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu 
Szkół  w Tułowicach.
Wójt Gminy Tułowice Pan Wiesław Plewa poinformował, że zgodnie z obowiązującym 
prawem  Pani  składając wniosek do Rady Gminy pominęła organ upoważniony, a każdy ruch 
w budżecie Gminy w trakcie roku budżetowego musi być dokonany na wniosek Wójta. 
Zmniejszenie liczby godzin powoduje, że będą dodatkowe koszty, uważa wiec, ze ten 
wniosek jest niezasadny.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, ze to nie było zrobione przez złośliwość 
tylko Pani Pedagog nie wiedziała jak ma to zrobić. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że udzieli odpowiedzi Pani Pedagog. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze nie wie jakie tam były opinie i wypowiedzi  na temat 
Pani Pedagog, która zwracała się z prośba o zmniejszenie godzin. Uważa, ze powinno 
udzielić się odpowiedzi, że podtrzymuje się opinię Pana Wójta, ze wniosek jest niezasadny 
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aczkolwiek sprawa jest dalej otwarta bo należy to do organu prowadzącego a nie do rady 
Gminy. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń przypomniała, ze już to wyjaśnili, ze nie do organu 
prowadzącego bo Rada Gminy podjęła w tej sprawie uchwałę  o podniesieniu pensum Pani 
Pedagog. 
Wójt przypomniał, że uchwała była podjęta na wniosek Wójta. 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego    
       ,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
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 XVIII/110/12.
 PRZERWA
Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie 
Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała protokół z  
Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. 
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w okresie miedzy Sesjami wydał miedzy 
innymi Zarządzenia: w sprawie zatwierdzenia kandydata na stanowisko na Dyrektora 
Gminnego Zespołu Szkół  w Tułowicach; w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r.;
w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w sprawie ogłoszenia o przetargu ustnym 
nieograniczonym; w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  w formie bezprzetargowej na rzecz 
najemców, powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów na sprzedaż i 
dzierżawę, zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia odpłatności za  najem świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Tułowice, w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
dowóz dzieci do placówek oświatowych, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania  budżetu Gminy Tułowice  za I półrocze 2012 r. ; w sprawie powierzenia Pani 
Bogusławie Proskórnickiej stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach; 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu  
pomocy uczniom w 2012 r. – wyprawka szkolna. 
Jeżeli chodzi o wydarzenia to zwrócił uwagę na kilka takich istotnych:
- 2 lipca  otworzyli oferty na konkurs” Zorganizuj wakacje dzieciom na wsi”. W dniu 
jutrzejszym będzie podsumowanie  tych działań. Spróbują pozyskać opinie i wnioski czy to 
co zostało zorganizowane w ramach tego programu spełniło swoje zadanie i oczekiwania.
W międzyczasie było wiele spraw związanych z prowadzonymi inwestycjami.
W każdej jednostce odbyły się spotkania dotyczące bieżących spraw. 
Odbyły się spotkania z radami sołeckimi w sprawie  organizacji  wakacyjnego pobytu dzieci 
na wsiach. Członkowie Rad soleckich zostały poinformowane  o takim zamierzeniu aby 
potem mogli to rozpropagować na wsi i zachęcić rodziców dzieci do uczestnictwa w tych 
zajęciach. 
Wójt poinformował , ze 7 sierpnia brał udział w spotkaniu w Bogatyni otrzymał tam odznakę 
„Przyjaciel Gminy Bogatynia”. Następnym razem  przyniesie radnym do obejrzenia książkę o 
historii tej powodzi, będą mogli zobaczyć co tam się wydarzyło. 
Poinformował, że na spotkaniu podziękowano wszystkim, którzy w czasie powodzi udzielili 
pomocy Gminie Bogatynia, za to, ze ta pomoc płynęła tak szybko. 
Opowiedział jak ogromne były zniszczenia. Opowiedział także jak wyglądał przebieg 
uroczystości. 
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Następnie Wójt poinformował, że uczestniczył w przygotowaniu przetargu na dowożenie 
dzieci do szkoły.  Poinformował, że przetarg wygrał PKS Brzeg. Rozmawiał z prezesem  w 
sprawie utworzenia połączenia  autobusowego z Niemodlinem oraz z innymi 
miejscowościami. . 
W ostatnim czasie odbyły się także „Dożynki gminne” w Ligocie Tułowickiej. Stwierdził, że 
impreza była udała. 
Trwały także różne spotkania i rozmowy oraz uzgodnienia w sprawie poszerzenia cmentarza. 
Uzgadniano wykup lub zamianę działek  bezpośrednio sąsiadujących z cmentarzem.
Radny Frederic Coppin zapytał czy jest coś nowego w sprawie budynku byłego biurowca  
przy „Starym porcelicie” 
Wójt odpowiedział, ze przyszła  odpowiedź od konserwatora zabytków, który w końcu po 
tylu latach czekania sprecyzował, wydał decyzje co właścicielka budynku ma zrobić i w 
jakim terminie. Następnie poinformował jakie  działania wykonał aby to uzyskać. Zaznaczył, 
ze w tej sprawie prosił także o pomoc prokuratora. Zaznaczył, ze na terenie gminy jest więcej 
podobnych obiektów  ale niestety ustawa o własności nie daje żadnych możliwości ich 
zabezpieczenia, nie można wchodzić na tereny prywatne.  
Następnie poinformował o remoncie torów na trasie Opole – Nysa. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy można wystąpić z wnioskiem do prokuratury, ze na 
tym budynku jest zagrożenie. 
Wójt odpowiedział, że to już zostało zrobione. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że w sprawozdaniu Wójta jest punkt dotyczący 
spotkania  w sprawie montażu w Ligocie Tułowickiej  farmy  ogniw fotowoltaicznych, prosił 
o wyjaśnienie o co chodzi. 
Wójt odpowiedział, ze teraz jest taka moda inwestycyjna, że zakłada się na polach takie 
ogniwa  które pobierają światło słoneczne i przerabiają je na energię. 
Zgłosił się inwestor , który był zainteresowany. Sprawdzali tylko możliwości w planie 
zagospodarowania  przestrzennego. 
Radny Krzysztof Mróz zapytał czy nie można by też nagłośnić sprawy ruiny w Szydłowie, 
może też udałoby się cos z tym zrobić. 
Wójt odpowiedział, ze jeżeli chodzi o budynek w Tułowicach to tam występuje realne 
zagrożenie, ludzie tamtędy przechodzą do pracy, do sklepu, jest zagrożenie że wiszące na 
rynnie dachówki mogą spaść. W Szydłowie zagrożenie jest wtedy gdy ktoś wejdzie na 
posesję. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że dzieci często tam wchodzą i da się ich upilnować. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń przypomniała, że w czerwcu Pani Dyrektor TOK-u i 
Pani Dyrektor Szkoły przedstawiały informacje na temat wakacyjnego wypoczynku dzieci. 
Teraz widzi w Szydłowie, że jeszcze ktoś inny zajmuje się  organizacja takiego wypoczynku. 
Wójt odpowiedział, ze jutro będzie podsumowanie tej działalności i  w najbliższym czasie 
przygotuje sprawozdanie  dla radnych jak to zostało wykonane. 
Następnie poinformował kto kiedy zajmował się organizacja wypoczynku wakacyjnego. 
Opowiedział, że zorganizowano wypoczynek dla dzieci na wsi, jak to wyglądało i z jakich 
środków było opłacane – ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Sołtys Wsi Szydłów Pani Ewa Kapłon stwierdziła, że było to bardzo dobrze zorganizowane, 
dzieci miały udane wakacje, chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Zapytała czy to może 
być organizowane także w trakcie roku szkolnego po zajęciach szkolnych. 
Wójt poinformował jakie było wynagrodzenie  osób opiekujących się dziećmi, nie było to 
duże wynagrodzenie. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, ze osobiście kontrolowała realizacje 
tych umów , kontrole przeprowadzała bez uprzedniego powiadomienia  i stwierdziła, ze jej 
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osobiście prowadzone zajęcia się podobały.  Dzieci były zadowolone. Uważa, ze był to 
bardzo dobry pomysł. Zaznaczyła, że umowy były tak konstruowane aby maksymalnie 
chronić dzieci.
Radna Anna Janicka stwierdziła, że pomysł był trafiony w dziesiątkę. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły w tych zajęciach. 
Radny Michał Szumega stwierdził, że skoro to jest tak dobry pomysł to trzeba go 
rozpropagować. 
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka podziękowała za remont ( wyłożenie kostki) 
dojścia do przedszkola.
Poinformowała, ze Przedszkole jest gotowe do rozpoczęcia roku szkolnego  oraz o tym, ze 
został utworzony dodatkowy oddział i tym samym wszystkie dzieci są przyjęte. 
Zaznaczyła, że nie przyjęto w związku z tym nowego nauczyciela. 
Następnie  poinformowała, że przedszkole  w lipcu było objęte ewaluacją zewnętrzną 
kuratorium.  Badano efekty działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej jednostki. Poinformowała, ze Przedszkole uzyskało wysoką 
ocenę. 
Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Lewandowska wróciła jeszcze do wypoczynku 
wakacyjnego dzieci, stwierdziła, że jeżeli zajęcia w świetlicach wypadły tak dobrze to należy 
zastanowić się nad dalszym ich działaniem. Może w czasie ferii zimowych .
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że pomysł był dobry a największe słowa uznania dla tych, 
którzy to prowadzili.
Radny Jerzy Imbiorski zapytał co się zmieniło w sprawie odpłatności  za korzystanie ze 
świetlic wiejskich. 
Wójt odpowiedział, że ustalone zostały stawki za wypożyczanie wyposażenia  typu talerze i 
tak dalej. 
Radny Tadeusz Basztabin zwrócił uwagę na problem z gazem, bo ludzie  przynoszą  sami 
butle z gazem. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że tak nie może być, najemcy nie maja prawa przynosić 
własnych butli.  
W trakcie dyskusji ustalono, że butle z gazem należy zamawiać w firmie, która gaz 
przywiezie i  wymieni butle a rachunki za gaz będą  opłacane przez gminę. 
Kierownik OPS  Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że w programie 
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie mają założone, ze planują utworzyć świetlice 
środowiskowe. Skoro tak ten pomysł  wyszedł to będzie kolejny punkt programu 
przeciwdziałaniu przemocy zrealizowany. Uważa, że w założeniach budżetu na przyszły rok 
trzeba będzie ten punkt dotyczący świetlic przewidzieć. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że skoro został podniesiony koszt wynajmu  poprzez opłaty 
za wyposażenia to pyta co za to czy będą zwroty kosztów malowania świetlic i tak dalej.
W przypadku Goszczowic, wynajmując salę, to nie ma tam ciepłej wody bo podgrzewacz 
wody  dawno jest uszkodzony i koszty są regenerowane
Wójt stwierdził, że może tylko przedstawić koszty energii jakie gmina płaci za salę.  
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, ze zwracał się z pismem o doposażenie świetlicy w 
mopy, wiadra  i środki czystości ale do tej pory  nie dostał żadnej odpowiedzi.
Wójt odpowiedział, ze radny jest u niego przynajmniej raz na tydzień i mógł mu o tym 
powiedzieć, to załatwione byłoby od ręki. 
Radny Józef Sukiennik zwrócił się z pytaniem  co było tematem spotkania z Panem 
Kopczykiem w sprawie działek, rozumie, ze chodzi tu o działki przy ul. Ceramicznej, zapytał 
czy Pan Kopczyk dostał już inna działkę w zastępstwie czy są w tej sprawie jakieś plany. 
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Wójt odpowiedział, ze na razie uzgodnili, ze przekazują sprawę do rzeczoznawcy aby  
wycenił jego działkę i działkę gminną,  która byłaby na zamianę.  
Radny Józef Sukiennik zapytał co było tematem spotkania w sprawie przyjęcia dworca PKP 
w Tułowicach, czy cos w tej sprawie zrobiono, bo wiadomo, że tam się ciężko rozmawia.
Okazuje się, ze niektórym gminom jakoś udało się  załatwić takie sprawy  i od września 
zaczynają starać się o przejęcie tego obiektu. Trzeba zacząć starania w inny sposób. Może na 
następnej Sesji będzie w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. 
Radny Józef Sukiennik zapytał czy  cos udało się załatwić w sprawie połączeń autobusowych.
Wójt odpowiedział, że było spotkanie z PKS Opole, są oni zainteresowani utworzeniem linii, 
nie wie jak to teraz będzie wyglądało  gdy PKS Brzeg wygrał przetarg na dowożenie dzieci 
do szkoły. PKS Brzeg jest otwarty na różne propozycje, w tej chwili  chcą aby dowożenie 
dzieci grało a potem można się zastanawiać co dalej. Na pewno będzie kursował autobus na 
linii Niemodlin – Tułowice. Nie wie od kiedy bo musi być zgoda Urzędu marszałkowskiego 
na otwarcie linii. Zaznaczył, że autobus który będzie przewoził dzieci do szkoły może także 
przewozić innych pasażerów , którzy wykupią bilety. Poinformował ze dzieci z Tułowic 
Małych, Ligoty i z „trzech domków” musza niestety sobie bilety kupić same, bo odległość 
jest mniejsza niż trzy kilometry. Zaznaczył, ze w najgorszej sytuacji są dzieci z „trzech 
domków” bo brakuje im 200 metrów do trzech kilometrów.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że wie, iż były prowadzone rozmowy między Wójtami 
w sprawie uruchomienia transportu, zaznaczył, że  jest bardzo zainteresowany kierunkiem 
Korfantów i okoliczne wioski, dlatego, że przynajmniej 32% młodzieży dojeżdża do szkoły z 
tamtej strony. Stwierdził, ze to by bardzo pomogło i na pewno byłoby to odzwierciedleniem 
następnego roku jeśli chodzi o nabór do  Zespołu Szkól w Tułowicach.  Wiadomo, że są to 
wszystkie nasze dzieci i interes jest tutaj wspólny. Zapytał czy w tej sprawie tez cos 
uzgadniano i czy ewentualnie ten przewoźnik nie byłby  zainteresowany utworzeniem linii na 
Korfantów. 
Wójt odpowiedział, że takie spotkanie się odbyło dlatego, ze PKS ma kierowcę, który 
mieszka w Rzymkowicach . Opole wygrało przetarg na dowożenie dzieci w Korfantowie i 
chce aby ten kierowca później jechał do Opola w związku z tym może załatwi też dowożenie 
na tracie Korfantów Tułowice..
Najprawdopodobniej w najbliższym okresie będzie jakaś propozycja w tej sprawie ze strony 
PKS. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że miło było słyszeć na temat letniego wypoczynku dzieci, 
tylko do tej pory  wiele było takich momentów, że ten wypoczynek był zorganizowany a pod 
adresem dotychczasowych ludzi, którzy te oferty składali i realizowali, także bardzo ciekawe, 
nic nie usłyszeli .Stwierdził, że czuje się w obowiązku  aby docenić ten lipcowy wypoczynek 
dzieci i zaangażowanie tych ludzi , którzy go organizowali za niewielkie koszty. 
Wójt odpowiedział, ze to będzie na następnej Sesji. 
Ad.   9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę  placu po starym parkingu przy Porcelicie. 
Poinformował, ze tam woda podchodzi pod bramę wjazdowa ogrodu działkowego nr 1. Na 
placu jest nieciekawie, psuje to wizerunek. 
Następnie stwierdził, że nie ukazała się jeszcze nowa ustawa odnośnie ogrodów działkowych 
a ludzie są zaniepokojeni, bo nie wiedzą czy dalej będą mogli z nich korzystać. 
Wójt odpowiedział, że będzie za tym aby te ogródki istniały. 
Radny Józef Sukiennik zapytał czy było jakieś wystąpienie do PKP o zabezpieczenie ubikacji 
na dworcu PKP w Tułowicach. Brak jest tam drzwi, co tez psuje wizerunek Tułowic. 
Wójt odpowiedział, że pierwszy raz słyszy o tym, ze jest taki problem, zaznaczył, ze zrobić to 
nie jest trudno ale kto to potem będzie czyścił i sprzątał. Na to, ze kolej to wysprząta to nie 
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ma co liczyć. Jedynym rozwiązaniem tych problemów to jest przejecie przez Gminę tego 
terenu. 
Radny Józef Sukiennik zapytał co dalej będzie z przejętą kolekcja ceramiki, czy są jakieś 
pomysły gdzie to wyeksponować, udostępnić do oglądania. Kiedy będzie zrobione cos na 
wzór izby pamięci i gdzie. 
Wójt odpowiedział, że chciałby to zrobić ale na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć co 
zrobią bo były plany, ze uda się to zrobić w pomieszczeniach budynku dworca, dworzec 
powstawał w tym samym czasie co „stary Porcelit”. Uważa, że byłoby to piękne  miejsce i 
trzeba poczekać może uda się cos w tej sprawie zrobić. 
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił  uwagę na przystanek PKS  koło piekarni. Zapytał czy jest on 
potrzebny i na jakich zasadach funkcjonuje, bo w tej chwili to najczęściej przesiadują tam  
ludzie, którzy robią wiele bałaganu na okolicznych posesjach. Zaśmiecanie, załatwianie 
potrzeb fizjologicznych, krzyki, to bardzo utrudnia życie mieszkańców tej okolicy. Prosił aby 
postarać się coś z tym zrobić. 
Wójt odpowiedział, że przystanek musi być, bo ogłaszając przetarg na dowóz dzieci czy  
otwarcie linii autobusowej to musi pokazać gdzie są przystanki. 
Może trzeba tam usunąć siedzenia, to może jak trzeba będzie stać to może stamtąd odejdą . 
Zastanawiał się tylko czy to jest dobre wyjście, bo gdzie wtedy będą mogły usiąść osoby 
starsze czekające na autobus. Obiecał, ze poprosi policje aby się tym zainteresowała. 
Radny Józef Sukiennik  poinformował, że 22 sierpnia o godz. 6 pies pogryzł dotkliwie 
jednego z mieszkańców Tułowic. Poszkodowany prosił aby tę sprawę poruszyć na Sesji.
Wójt odpowiedział,  że nie ma innego wyjścia jak zgłoszenie tego na policje, policja ukaże 
właściciela psa mandatem. 
Radny Jerzy Piędzioch wyjaśnił, że ten pies został wypuszczony przez złodzieja. Została 
wyważona brama. Było to zgłoszone na policję. Poinformował, jak ta sprawa została 
załatwiona. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, ze w Szydłowie w czynie społecznym został 
odnowiony i odświeżony plac wokół świetlicy. W pracach uczestniczyli niektórzy członkowie 
Rady Sołeckiej, strażacy i mieszkańcy. Zaprosił na dożynki wiejskie.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że Rady Soleckie otrzymały już pisma 
odnośnie funduszu soleckiego na 2013 r. z tym, ze były to przeliczenia wstępne. GUS podał 
już wskaźniki i zostanie to jeszcze raz dokładnie przeliczone i Rady zostaną poinformowane  
o konkretnych kwotach. Będą one troszkę większe od tych już podanych. 
Wójt poinformował, że pod koniec września będzie zorganizowany cykl spotkań wiejskich na 
temat funduszu sołeckiego oraz  nowej ustawy śmieciowej. Poinformował jakie problemy 
wynikają w trakcie przygotowań do wykonywania tej uchwały. 
Radny Fryderyk Coppin nawiązał do wypowiedzi radnego Józefa Sukiennika  odnośnie placu  
parkingowego przy „Starym Porcelicie”, poinformował, że teraz jego firma będzie ten plac 
wynajmować i w przeciągu najbliższych dni będzie zrobiony tam porządek. 
Radny Andrzej Wesołowski podziękował Kierownikowi OPS za zorganizowanie 
uporządkowania i  sprzątania terenu wokół boiska w Ligocie Tułowickiej, podziękował tez 
dla ludzi którzy te prace wykonali. 
Wójt  przekazał radnym zaproszenie Pana Starosty na dożynki do Czech. Przedstawił program 
obchodów.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że 2 września odbędą się 
„Wojewódzkie Dożynki” w Gogolinie a 16 września odbędą się „Powiatowe dożynki” w 
Przyworach w Gminie Tarnów Opolski. Poinformowała, że naszą Gminę będzie tam 
reprezentowało sołectwo Ligota Tułowicka. 
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Radny Roman Kopij zapytał jak przebiega sprzedaż mieszkań. 
Wójt odpowiedział, ze trwają przygotowania  do sprzedaży takie jak podziały, wyceny.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała że sprzedaż mienia na dzień dzisiejszy 
jest w wysokości 210 tys. zł.  W chwili obecnej jest jeszcze 10 mieszkań do sprzedaży, trwają 
procedury przygotowawcze do sprzedaży. 
Radni zapoznali się z pismem Pani Agnieszki Suchodolskiej w sprawie budowy oświetlenia i 
utwardzenia drogi na il. Bocznej. 
W wyniku dyskusji ustalono, że należy udzielić odpowiedzi, że sprawa jest w sądzie, po 
wydaniu decyzji sadu  zostaną podjęte decyzje. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała 
wniosek radnego Józefa Sukiennika  dotyczący budowy chodników na ul. Opolskiej. 
Wójt  poinformował, że wraz z radnym Krzysztofem Mrozem był u Pana Starosty oraz u 
Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych i ustalili wstępnie, ze raczej będą się przymierzać do 
chodnika tylko z jednej strony, jeżeli Gmina znajdzie jakieś środki to oni spróbują także 
znaleźć środki  i przeprowadzone byłoby to w ramach remontu bieżącego,  bo jest tam 
krawężnik i jest kwestia położenia tylko kostki. Bez projektów, bez jakichś wielkich 
uzgodnień, tylko na zasadzie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jeśli  będzie możliwość 
przeznaczenia w przyszłorocznym budżecie jakichś środków na budowę tego chodnika to oni 
postarają się  też znaleźć. Poinformował też o planach dokończenia budowy chodnika w 
Szydłowie i poprawienia chodnika w Skarbiszowicach dotyczące odwodnienia. Poruszył tez 
sprawę budowy „mijanki” w Ligocie Tułowickiej. Poinformował, że Prezes Kopalni 
zobowiązał się partycypować w kosztach projektu.
Radna Powiatowa Pani Helena Wojtasik potwierdziła słowa Pana Wójta dotyczące 
współpracy z powiatem w sprawie budowy dróg i chodników. Poinformowała, jak wygląda 
procedura  tworzenia budżetu i zgłaszanie zapotrzebowań do budżetu. 
 Radny Tadeusz Basztabin zwrócił uwagę na brak chodnika w Ligocie Tułowickiej co bardzo 
utrudnia życie mieszkańcom. 
Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska odczytała odpowiedz na wniosek : 
pismo z Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące  stanowiska Marszałka Województwa 
Opolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości przeprowadzenia remontu 
lub przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 405 z drogą  powiatowa nr 1590 w 
miejscowości Tułowice z którego wynika, ze przedmiotowe skrzyżowanie w Ligocie 
Tułowickiej jest bezpieczne i zarządca drogi wojewódzkiej nie jest zainteresowany jego 
przebudową. 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że mieszkańcy Goszczowic też wystosowali pismo do 
Pana Dyrektora zarządu Dróg  o oznakowanie znakami drogi powiatowej oraz budowy 
chodnika. Odczytał przedmiotowe pismo. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała 
wniosek radnego Józefa Sukiennika  dotyczący zaplanowania w budżecie na 2013 r. kosztów 
dokończenia utwardzenia drogi do garaży.
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że w wniosku były poruszone sprawa sportu, 
stwierdził, że to jest dobrodziejstwo, że dzieci biegają po tych boiskach sportowych. Chodzą 
tam dzieci z różnych rodzin, często te dzieci maja tam odskocznie, gdzie mogą uciec od wielu 
spraw. Uważa, że porównywanie  środków na inwestycje sportowe nie jest dobre. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze jest to niedokończona inwestycja, ludzie czekają na to 
od wielu lat i chyba im się to należy. Cieszy się, ze maja te obiekty sportowe bo to jest 
promocja Gminy.
Radny Roman Kopij zaproponował aby ustalić priorytety do budżetu. 
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Uważa, że trzeba może na jakiś okres zostawić drobne inwestycje a zająć się remontem sieci 
wodnokanalizacyjnej i silosów na wodę.
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie dostarczy radnym wykaz potrzeb drogowych, 
remontów i inwestycji. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pani Wandy Antoniowskiej 
dotyczące obniżenia kosztów wykupu mieszkania. 
Radny w wyniku dyskusji uznali, że brak jest takich możliwości.
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



                            Protokół Nr XVIII/12
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                          z dnia 30 sierpnia 2012r.

  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1835. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.
 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 XVII Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu Szkół 
       w Tułowicach.
   6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy.
   7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
   8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
   9. Zakończenie obrad.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek o zmianę  porządku obrad o punkt 
dotyczący  podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego 
,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
Wniosek Wójta został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za przyjęciem).
Następnie Przewodnicząca rady Gminy odczytała uzupełniony  porządek obrad:
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu Szkół 
       w Tułowicach.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego    
       ,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
   7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy.
   8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
   9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 3. Protokół  z XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).
Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Radny Frederic Coppin poinformował,  ze chciałby sprecyzować to, co powiedział na Komisji 
bo ta odpowiedź, którą dostał od Wójta  to jest dowód na to, że to co powiedział nie zostało 
dobrze zinterpretowane. Na Komisji chciał tylko wyrazić swoją opinię na temat tej uchwały, 
w uzasadnieniu do projektu nie ma żadnej informacji, że podniesienie stawki jest jedynym  
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rozwiązaniem, że nie ma innych sposobów. Rozumie wzrost kosztów pracowników, wypłaty i 
tak dalej, rozumie  wzrost kosztów utrzymania , rozumie , że są awarie , rozumie, że nikt nie 
będzie pracował za darmo ale chciałby aby w uzasadnieniu znalazła się informacja czy są 
szukane inne źródła dochodów  i jakie zostały podjęte działania w celu obniżenia lub 
pozostawienia ceny na obecnym poziomie. 
Stwierdził, że nie ma pewności, że decyzja, którą mają podjąć radni jest słuszna, chodzi mu o 
szczegółowe informacje i  wyjaśnienie, że ta decyzja będzie słuszna. 
Nie widzi takich działań, że zakład będzie szukał innych dochodów, że będzie próbował 
zarobić na sprzątaniu czy remontach aby nie podwyższać stawki, nie widzi takiego 
wyjaśnienia, że podwyżka jest jedynym rozwiązaniem.
Poinformował, że będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował,  że kosztem jest to, ze wodę trzeba wydobyć 
i przerobić. Można potanieć proces wydobycia w ten sposób, ze nie będzie ona odpowiednio 
filtrowana a odbije się to wtedy na jakości wody i zdrowiu jej użytkowników. 
Wody wydobywa się tyle ile można sprzedać, nie ma sensu wydobywać więcej wody i ją 
wylewać. Odbiorcy też nie wezmą więcej wody niż potrzebują. To co podraża koszty to są 
awarie. Sieć jest już stara i awarie zdarzają się coraz częściej. Najgorzej jest na osiedlu 
mieszkaniowym  na ul. Ceramicznej i Elsnera tam sieć jest w bardzo złym stanie,  jest tam 
najwięcej awarii. Jeśliby odliczyć bloki, to reszta Tułowic byłaby znacznie tańsza. 
Jeżeli chodzi o ścieki to są przepompownie, bo ścieki pompowane są z Szydłowa do Tułowic 
i z Goszczowic do Tułowic. Na terenie Gminy  jest 22 przepompownie, które trzeba ciągle 
przeglądać i przetykać. 
Jeden zbiornik na oczyszczalni wymaga dużego remontu, można to zlecić firmie i zapocić 
około 60 do 70 tysięcy złotych. Robią to pracownicy ZGKiM we własnym zakresie, koszty 
będą  mniejsze. 
Wójt stwierdził, że jeżeli istniejący ZGKiM  nie odpowiada,  chociaż  zatrudnia mieszkańców 
Gminy to można  to sprywatyzować lub utworzyć spółkę, ale wtedy raczej nie będzie taniej. 
Wójt stwierdził, że jeśli jest jakaś awaria to ZGKiM  natychmiast stara się ją usunąć nie 
patrząc ani  na porę dnia  ani na porę roku. Uważa, że trzeba to ludziom tłumaczyć. 
Zaznaczył, że ceny są ustalane raz na rok  od października do października następnego roku a 
nie wiadomo jakie będą  relacje cenowe w następnym roku, jaka będzie cena energii . 
Wójt stwierdził, ze można nie podnosić ceny ale potem za rok czy dwa trzeba będzie 
podwyższyć więcej i wtedy zrobi się wielki krzyk. 
Jeśli będą straty na wodzie, to na koniec roku jeśli ZGKiM wykaże te niedobory będzie 
musiała pokryć gmina. 
Wójt jeszcze raz podkreślił, że jeżeli chcą utrzymać standard wody taki jak jest teraz, a woda 
jest bardzo dobra to nie można zlekceważyć i odpuścić jej uzdatniania i filtrowania. 
Radny  Jozef Sukiennik stwierdził, że padło tu zdanie, że trzeba ludziom tłumaczyć ale w jaki 
sposób mają tłumaczyć ludziom skoro ciągle jest brak planu oszczędnościowego, nie wie czy 
nie chcą tego robić czy  Pan Wójt tego Panu Dyrektorowi nie przekazuje. Nie rozumie tego. 
Co roku  jest ta sama sprawa i co roku ten sam temat „wałkują”. Ludzi interesuje przerost 
administracyjny w „komunalce”, interesuje ich, że są podwyżki, że są „ trzynastki”, że są 
bony świąteczne. W Spółdzielni Mieszkaniowej Oni jako rada nadzorcza zmienili strukturę 
organizacyjną, było 22 osoby,  jest 7 osób, i p[raca jest podzielona. Jak są oszczędności to nie 
biorą podwyżki tylko ocieplają  wszystkie osiedla nie tylko jedno. Stwierdził, że nie są 
Wójtowi przeciwni, jak będzie plan oszczędnościowy to zagłosują ale jak nie ma to nie mają 
argumentów z ludźmi rozmawiać a widzą się z nimi na co dzień. Stwierdził, że ludzie 
twierdzą, że radni to są tylko maszynkami do podnoszenia ręki i nic więcej nie potrafią jak  
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tylko podnieść rękę. Zaznaczył, że wodę proponuje się podnieść  o 10 groszy ale  jest także 
propozycja podniesienia o 50 groszy ścieków i 50% podwyżki proponuje się na opłacie 
abonamentu za wodomierze.  
Tak nie można robić, bo albo ktoś się upiera i chce aby podwyżka było, bo nie chce zrobić 
tego planu oszczędnościowego. W SM robiono taki plan czy to się komuś podobało czy nie 
i jest dobrze. Stwierdził, ze w tej chwili jest zadowolony z działalności SM. 
Stwierdził, że jak Pan Dyrektor nie zrobi takiego planu to będzie jak będzie, a przerost jest, bo 
była Komisja Rewizyjna i jeszcze po głowie dostała za to, że ujawniła przerost 
administracyjny. Stwierdził, że mówi to co mówią ludzie i póki nie będzie nowej struktury 
organizacyjnej i nie będzie wykazanych oszczędności to będzie głosował na nie. 
Wójt wyjaśnił, ze to, ze pracownicy ZGKiM otrzymują „trzynastki” i świadczenia socjalne to 
nie on wymyślił, to jest z mocy ustawy o pracownikach samorządowych. Wójt nie  jest 
władny tego zmienić. Wójt poinformował, ze w tym czasie co w ZGKiM Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę to w tym samym czasie Pani z poza terenu gminy i w żaden sposób 
nie związana z ZGKiM  wykonywała pewne działania związane z kontrolą zarządcza 
stwierdziła, że przy tych działaniach które wykonuje ZGKiM i przy tych zagrożeniach , to 
dziwi się że przy  takim zatrudnieniu zakład się jeszcze jakoś trzyma. Stwierdziła to kobieta, 
która zawodowo zajmuje się tego typu sprawami. Wójt zaproponował zapoznanie się z 
dokumentacja w tym zakresie. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że chodzi o to, że zawsze się mówi, że to trzeba, tamto 
trzeba, życzeń jest cała lista  ale tego się nie robi, to czemu służy ta podwyżka.
Radny Krzysztof mróz poinformował, że myśli tak, jeżeli woda kosztuje 3 zł. z groszami to 
skalkulowany jest dopływ tej wody do Goszczowic i dopływ tej wody do Szydłowa, ktoś to 
na pewno kalkulował i taka cenę wyliczył. Wzrost kosztów opłat za tą wodę ( tak uważa)  jest 
spowodowany tylko i wyłącznie tym, że infrastruktura się starzeje i awarie będą coraz 
częstsze. Być może będzie podwyżka cen prądu, tego jeszcze nie wiedzą ale uważa, że tylko i 
wyłącznie tym powinna być spowodowana ta podwyżka. Jeżeli  maja zaproponowana 
podwyżkę 5% to może tak musi być, w ściekach jest proponowana podwyżka 11%. Jeżeli w 
tym tempie pójdą to za rok będą podwyższali o 20% lub więcej bo infrastruktura dalej będzie 
się starzeć. Jeśli chodzi o omawiany zbiornik to brakuje tutaj takiej prostej kalkulacji : jeśliby 
kupić nowy zbiornik  to trzeba by wydać np. 1 milion złotych a jeśli we własnym zakresie 
postarają się  go wyremontować to będzie to kosztowało np. 50 tys. zł a gdyby do remontu 
wynająć firmę to trzeba by było zapłacić około 150  tys. zł.  Wtedy można wykazać ile się 
zaoszczędziło. Takie wyjaśnienie by go zadowoliło. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał ile w całej gminie jest liczników  i  jaki jest koszt wymiany 
jednego licznika, bo podwyżka abonamentu o 1 zł, to jest podwyżka o 50%. 
Uważa, że przeliczając ilość liczników i zebrane z tego tytułu środki oraz koszty wymiany 
liczników, to jakieś środki z tego zostaną i na co zostaną przeznaczone.   
Dyrektor ZGKiM  Pan Tadeusz Cwynar poinformował,  że uczestniczył wraz z Główną 
księgową w kolejnym szkoleniu  na temat  taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków.  Poprosił wykładowcę, który jest specjalistą w tym zakresie, o ocenę kalkulacji, 
która przedstawił. Wykładowca stwierdził, że wszystko jest zgodne z planem i wszystko jest 
dobrze policzone. Zaznaczył, ze nie wolno mu mieszać , zarabiać na śmieciach czy na 
budowlance i pokrywać tym niedobory w  kosztach wody czy ścieków. 
Takich rzeczy nie wolno robić, jest to sprawa księgowa gdzie są wpływy i wydatki. 
Odnośnie opłaty abonamentowej wyjaśnił, że zgodnie z przepisami stawkę opłaty 
abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów a następnie wymienił te koszty.
Stwierdził, że gdyby wszystko dokładnie policzył, to ta opłata wynosiłaby ponad 4 zł. 
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Stwierdził, że nie ma tutaj nic niezgodnego z przepisami.  Zaznaczył, że wszystkie remonty 
wykonują we własnym zakresie co pozwala na oszczędności. Gdyby najmowali do tego firmy 
to koszty byłyby o wiele większe. 
Produkuje tylko tyle wody ile potrzeba  i odbiera tyle ścieków ile jest nikomu nie odmawia 
przyjęcia ścieków jeśli spełniają warunki. 
Zaznaczył, że nie może jednak wykonywać na zlecenie remontów a zarobione w ten sposób 
pieniądze  dawać na wodę, na to nie pozwala prawo. 
Poinformował jak wyglądają ceny ścieków w okolicznych gminach, stwierdził, że 
proponowane ceny ścieków nie są wygórowane. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że wypowiedź Pana Dyrektora i Pana Wójta zmusza go do 
zabrania głosu w tej sprawie, bo dla niego jest to trochę niepoważne.  Bo albo będą  
rozmawiali poważnie o tych rzeczach albo będą słuchali opowieści o jakości wody. 
Stwierdził, że jak nie ma pomysłu na to co powiedzieć swojej Radzie Nadzorczej to też  mówi  
dużo i na okrągło. 
Zaznaczył, że uzdatnianie wody polega na tym, że przynajmniej on w swojej firmie 
wymienia raz na rok złoże odżelaziacza. Nie jest to duży koszt. Napowietrzanie jest non stop.  
W ZGKiM jest tego na pewno więcej, codziennie trzeba sprawdzać ale dlatego jest więcej 
kosztów pracowników w tej kalkulacji. To, że na szkoleniu jakiś Pan Profesor powiedział, 
ze kalkulacja jest prawidłowo zrobiona, przecież nikt nie kwestionuje prawidłowości 
kalkulacji, jest podany wzór w ustawie i podstawia się liczby, jakby nikt nie umiał kalkulacji  
sobie policzyć. . Chodzi tutaj o sposób rozliczania kosztów ogólnych, bo też jeździ na 
szkolenia.  Wypowiedź Pana Dyrektora, że ktoś mu tam gdzieś na szkoleniu powiedział, że 
wszystko jest super i Pan nie będzie się przed nami tłumaczył, to Pan obraża tutaj radnych, 
bo sugeruje Pan, że nie mamy w tym temacie żadnej wiedzy i nie mamy prawa polemizować 
z Panem Profesorem , bo jedynie tylko we Wrocławiu  lepiej się na tym znają od nas. 
Wszystko jest „OK.” i po co radni w ogóle zabierają głoś skoro wszystko jest „OK.”. 
Bo ktoś tam Panu Dyrektorowi tak powiedział, jakiś Pan wykładowca,  w ogóle mnie nie 
interesuje, mnie interesuje Gmina Tułowice a nie  wykładowca z Wrocławia. To jest jego 
problem co powiedział Panu Dyrektorowi. 
Radny Roman Kopij poinformował, że oczekiwał, że po burzliwej dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Pan Dyrektor dzisiaj przedstawi jakieś konkrety  a nie  będzie dalej mówił tylko o 
jakości wody. Skoro Pan Dyrektor stwierdził na posiedzeniu Komisji, że dla niego się nie 
opłaci zawierać umowy z inną firma na dostawę energii i stwierdził, że to jest bez sensu, to 
nie ma racji bo to jest bardzo sensowne. Skoro ZGKiM wydaje tyle na energie elektryczną , 
to jeżeli dzisiaj Pan Dyrektor zawarłby umowę,  na trzy lata , to  na trzy lata miałby 
zagwarantowana stałą cenę bez względu na to co się stanie na rynku energetycznym. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że myślał, ze Pan Dyrektor dzisiaj odpowie konkretnie na 
zadane proste pytania; dlaczego tyle płac jest na wodzie i na ściekach, dlaczego  kosztów 
ogólnych i zarządu jest tyle na wodzie i na ściekach , chciałby  tylko to zobaczyć czy jest 
prawidłowo. Nie jest pewien czy te koszty są prawidłowo rozliczone, nie wie jakim kluczem 
jest to rozliczane. Stwierdził, że jego ta kalkulacja nie przekonała. 
Zaproponował aby sprawę podwyżki wody przesunąć o miesiąc , nic się nie stanie jeżeli tą 
taryfę wprowadzą o miesiąc później. 
Stwierdził, że trzeba zrobić jakiś plan w ramach gminy aby zabezpieczyć pieniądze na 
inwestycje do ZGK i M , aby wyremontować zbiorniki, aby odnowić sieci osiedlowe. Może 
trzeba zrezygnować z innych inwestycji gminnych takich jak drogi, chodniki, i zrobić coś 
pożytecznego dla ogółu mieszkańców.  Stwierdził też, że gdyby ZGKiM bardziej zabiegał  o 
ścieki z Łambinowic to udało by się doprowadzić do zawarcia umowy.   
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 Pan Wójt Łambinowic stwierdził, że prowadzone negocjacje nie były wiarygodne i nie 
dostali gwarancji na to, że ceny gwałtownie nie wzrosną.       

Dyrektor ZGKiM poinformował, że na piśmie dostali wyliczone ceny, było tez spotkanie 
radnych z Gminy Łambinowice z radnymi z naszej Gminy.  
Wójt stwierdził, że było kilka spotkań, co miał jeszcze zrobić. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że tam gdzie są podwyżki, to boli ale jest taka tendencja 
spadkowa i należałoby się zastanowić dlaczego, nie wie czy zużycie wody zmalało czy nie 
zmalało ale w Goszczowicach pobór wody zmalał i zmalała tez ilość ścieków. Gdyby wzrósł 
pobór wody i ścieków, to byłby powód do radości, że społeczeństwo bogaci się, więcej 
zużywa wody  bo stać ich na to a teraz to po prostu każdy oszczędza na każdym kroku, 
również na śmieciach. Tutaj Pan Dyrektor nie mówi , że zmniejszyło się zużycie wody oraz 
ilość oddawanych ścieków i śmieci, ale on obserwuje i widzi, że w Goszczowicach tak jest. 
Stwierdził, ze cos tam zrobiono ale nie do końca. 
Ludzie będą się pytali, że znowu podniesiono cenę, Niby to nie są duże pieniądze ale w skali 
roku to jest dużo, a teraz każdy szuka tej złotówki. Stwierdził, ze radni maja taki przywilej, ze 
mogą ale nie musza tego przyjąć. Pan Wójt skorzysta ze swoich uprawnień i zrobi to 
zarządzeniem, czy w inny sposób. Ale już minie 50 dni i to społeczeństwo w jakiś sposób nie 
straci a wręcz  przeciwnie zyska.   Społeczeństwo tez czyta  uzasadnienia  i jeżeli podwyżka 
wody ma być skalkulowana tym, ze musimy wypłacić w bieżącym roku dwie nagrody 
jubileuszowe. Nagroda jest nagrodą a co to interesuje ludzi, że ktoś ma to dostać z ceny wody. 
Poruszył  też sprawę wywozu  ścieków przez firmę  „Biker” do Łambinowic a nie do 
oczyszczalni w Tułowicach. Poinformował, że będzie głosował przeciw podjęciu uchwały.
Radny Roman Kopij stwierdził, że nie  jest prawdą, że własna koparka jest tańsza od 
wynajętej. Koparkę własną trzeba utrzymać a za wynajętą zapłaci się tylko za wypracowane 
godziny i to wszystko. Chciałby tylko wiedzieć jaka w ZGKiM jest potrzeba godzin pracy 
koparki.
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar  stwierdził, że Radny Roman Kopij wszystko ocenia 
na nie, twierdzi, że wszystko źle się dzieje w zakładzie a w końcu zakład cały rok pracuje, 
mógł w międzyczasie powiedzieć „słuchaj tu czy tam coś jest nie tak, cos źle się dzieje”  a nie 
teraz wszystko naraz,  zna się na ekonomii, na wszystkim, wszystko wie najlepiej. Niech tak 
będzie nie będzie tego prostował. Stwierdził, że koparki nie na Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Niemodlinie, jak jest awaria, to zanim znajdą koparkę to mija kilkanaście 
godzin. Dyrektor ZGKiM poinformował, że swojej koparki nie wynajmuje bo nie pozwalają 
mu na to przepisy, jako zakład budżetowy nie może świadczyć usług. .
Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że to co było potrzebna do ustalenia kosztów zostało 
wyjaśnione osobom, którym ma obowiązek to wyjaśnić czyli Panu Wójtowi i jego służbom. 
To zrobił i Pan Wójt zrobił to samo. Ustawa wyraźnie mówi, ze Rada Gminy podejmuje 
uchwałę  a nie, ze Rada gminy sprawdza czy Wójt dobrze to zrobił. Ustawodawca tak 
przewidział i  tylko on może to zmienić. Zwrócił się do Pana Kopija, że jest  wielkim 
działaczem w różnych stowarzyszeniach aby spowodował, żeby ten punkt wykreślili z 
ustawy. Jeśli jest tak, że nie ma znaczenia czy Rada Gminy to uchwali czy nie to lepiej 
wykreślić ten punkt z ustawy, po co wszystkich denerwować. Po co się ciągle kłócą a potem 
to nawet nie wiadomo o co chodzi. 
Stwierdził, że to jest polityczny a nie ekonomiczny  naciska na niego i na Pana Wójta.
Radny Roman Kopij odpowiedział, że w żadnej partii nie jest, żadnej polityki tu nie uprawia.
Stwierdził, ze kiedyś też myślał, ze jak będzie miał swój sprzęt to będzie lepiej ale życie  
nauczyło go tego, że tak nie zawsze jest. Zapytał tylko czy dla Dyrektora utrzymanie własnej 
koparki jest tańsze od wynajęcia, ile koparka dziennie pracuje ile dziennie jest awarii. Dla 
niego ważne są cyfry.



Dyrektor odpowiedział, że chodzi tu o dyspozycyjność. 
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Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że problem jest w tym, że dyskutują o tym  czego chcieli 
się dowiedzieć przy okazji kontroli Komisji Rewizyjnej w ZGKim ale się nie dowiedzieli, 
chcą się dowiedzieć przy okazji przygotowania projektu uchwały  na podwyżkę wody i też się 
nie dowiadują, bo Pan Dyrektor pięknie to skwitował, on się może czy musi tłumaczyć tylko 
Panu Wójtowi a radnym daje tylko albo podnieść rękę za albo podnieść rękę przeciw, bo tak 
rzeczywiście ustawa o tym mówi. Obowiązkiem zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków jest 
obowiązkiem gminy.  Tutaj polityka dwóch panów jest zgodna, ze trzeba podwyżki zrobić, 
tylko nie byłoby tej dyskusji  gdyby radni dostawali informację ile w miesiącu było awarii, ile 
odebrano ścieków, ile zaworów trzeba było wstawić  i to radnych przekona, ze te pieniądze 
rzeczywiście są potrzebne. Te argumenty jak dotrą do radnych to oni przekażą je ludziom, ż 
którymi na co dzień się spotykają i rozmawiają. Radni obawiają się tego, ze zostanie na 
pewno przypuszczony atak na radnych dlaczego ta uchwałę przyjęli. Poinformował, że też nie 
podniesie ręki za podwyżką nie mając argumentów. Jest przeciwny projektowi podwyżki cen 
bo nie dostarczono mu argumentów, które by go przekonywały a potem by potrafił przekonać 
mieszkańców. Tym bardziej, że jest poważnym odbiorcą wody i odprowadza ścieki, też 
zarządza zakładem budżetowym i prawdę mówiąc od października do końca roku 
budżetowego takiej podwyżki nie przewidział. Planował podwyżkę na poziomie  średnio 7 do 
8% średnio i za chwilę będzie mu brakowało. Będzie musiał wnieść na obrady Sesji Rady 
Powiatu. Tutaj Pani radna wie, ze taka podwyżka poszła ale też tam szukają oszczędności.  
W związku z tym jeszcze raz prosi aby Pan Wójt i Pan Dyrektor ZGKiM zaplanowali 
remonty, przygotowali projekty, zwrócili się do Komisji Budżetowej przygotowującej 
projekt, zwrócili się do Rady Gminy żeby te pieniądze przygotowała i zabezpieczyła na 
kolejne projekty, bo już kiedyś mówił, ze tych remontów na osiedlu nie uniknie się. 
W konsekwencji ludzie przeboleją to, że Rada przesunęła środki z innych zadań, bo to trzeba 
dokonać w systemie awaryjnym, przeboleją to bo nie będą mieli tam wody i wiedzą, że to jest 
awaria i ta podwyżka wtedy tutaj  nie będzie  bezpośrednia tylko będą pieniądze przesunięte z 
innych zadań  i to ludzie zrozumieją. Teraz tej podwyżki nie zrozumieją. Mówi się, że nie 
wiadomo jaka będzie cena energii, to po co od razu tak drastycznie podwyższać. Zapytał czy 
ta uchwała musi tylko raz w roku być  podejmowana. Po otrzymaniu odpowiedzi, ze tak, 
stwierdził, ze tym bardziej trzeba się do niej porządnie przygotować. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu a 
10 radnych głosowała przeciw podjęciu uchwały. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków nie została przyjęta.
Ad. 5. Rozpatrzenie pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Pani Pedagog Gminnego Zespołu 
Szkół  w Tułowicach.
Wójt Gminy Tułowice Pan Wiesław Plewa poinformował, że zgodnie z obowiązującym 
prawem  Pani  składając wniosek do Rady Gminy pominęła organ upoważniony, a każdy ruch 
w budżecie Gminy w trakcie roku budżetowego musi być dokonany na wniosek Wójta. 
Zmniejszenie liczby godzin powoduje, że będą dodatkowe koszty, uważa wiec, ze ten 
wniosek jest niezasadny.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, ze to nie było zrobione przez złośliwość 
tylko Pani Pedagog nie wiedziała jak ma to zrobić. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że udzieli odpowiedzi Pani Pedagog. 



Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze nie wie jakie tam były opinie i wypowiedzi  na temat 
Pani Pedagog, która zwracała się z prośba o zmniejszenie godzin. Uważa, ze powinno 
udzielić się odpowiedzi, że podtrzymuje się opinię Pana Wójta, ze wniosek jest niezasadny 
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aczkolwiek sprawa jest dalej otwarta bo należy to do organu prowadzącego a nie do rady 
Gminy. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń przypomniała, ze już to wyjaśnili, ze nie do organu 
prowadzącego bo Rada Gminy podjęła w tej sprawie uchwałę  o podniesieniu pensum Pani 
Pedagog. 
Wójt przypomniał, że uchwała była podjęta na wniosek Wójta. 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego    
       ,,Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” ( nr POKL.09.01.02-16-112/12) 
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 XVIII/110/12.
 PRZERWA
Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie 
Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała protokół z  
Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. 
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w okresie miedzy Sesjami wydał miedzy 
innymi Zarządzenia: w sprawie zatwierdzenia kandydata na stanowisko na Dyrektora 
Gminnego Zespołu Szkół  w Tułowicach; w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 r.;
w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w sprawie ogłoszenia o przetargu ustnym 
nieograniczonym; w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  w formie bezprzetargowej na rzecz 
najemców, powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów na sprzedaż i 
dzierżawę, zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia odpłatności za  najem świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Tułowice, w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
dowóz dzieci do placówek oświatowych, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania  budżetu Gminy Tułowice  za I półrocze 2012 r. ; w sprawie powierzenia Pani 
Bogusławie Proskórnickiej stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach; 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu  
pomocy uczniom w 2012 r. – wyprawka szkolna. 
Jeżeli chodzi o wydarzenia to zwrócił uwagę na kilka takich istotnych:
- 2 lipca  otworzyli oferty na konkurs” Zorganizuj wakacje dzieciom na wsi”. W dniu 
jutrzejszym będzie podsumowanie  tych działań. Spróbują pozyskać opinie i wnioski czy to 
co zostało zorganizowane w ramach tego programu spełniło swoje zadanie i oczekiwania.
W międzyczasie było wiele spraw związanych z prowadzonymi inwestycjami.
W każdej jednostce odbyły się spotkania dotyczące bieżących spraw. 
Odbyły się spotkania z radami sołeckimi w sprawie  organizacji  wakacyjnego pobytu dzieci 
na wsiach. Członkowie Rad soleckich zostały poinformowane  o takim zamierzeniu aby 
potem mogli to rozpropagować na wsi i zachęcić rodziców dzieci do uczestnictwa w tych 
zajęciach. 
Wójt poinformował , ze 7 sierpnia brał udział w spotkaniu w Bogatyni otrzymał tam odznakę 
„Przyjaciel Gminy Bogatynia”. Następnym razem  przyniesie radnym do obejrzenia książkę o 
historii tej powodzi, będą mogli zobaczyć co tam się wydarzyło. 



Poinformował, że na spotkaniu podziękowano wszystkim, którzy w czasie powodzi udzielili 
pomocy Gminie Bogatynia, za to, ze ta pomoc płynęła tak szybko. 
Opowiedział jak ogromne były zniszczenia. Opowiedział także jak wyglądał przebieg 
uroczystości. 
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Następnie Wójt poinformował, że uczestniczył w przygotowaniu przetargu na dowożenie 
dzieci do szkoły.  Poinformował, że przetarg wygrał PKS Brzeg. Rozmawiał z prezesem  w 
sprawie utworzenia połączenia  autobusowego z Niemodlinem oraz z innymi 
miejscowościami. . 
W ostatnim czasie odbyły się także „Dożynki gminne” w Ligocie Tułowickiej. Stwierdził, że 
impreza była udała. 
Trwały także różne spotkania i rozmowy oraz uzgodnienia w sprawie poszerzenia cmentarza. 
Uzgadniano wykup lub zamianę działek  bezpośrednio sąsiadujących z cmentarzem.
Radny Frederic Coppin zapytał czy jest coś nowego w sprawie budynku byłego biurowca  
przy „Starym porcelicie” 
Wójt odpowiedział, ze przyszła  odpowiedź od konserwatora zabytków, który w końcu po 
tylu latach czekania sprecyzował, wydał decyzje co właścicielka budynku ma zrobić i w 
jakim terminie. Następnie poinformował jakie  działania wykonał aby to uzyskać. Zaznaczył, 
ze w tej sprawie prosił także o pomoc prokuratora. Zaznaczył, ze na terenie gminy jest więcej 
podobnych obiektów  ale niestety ustawa o własności nie daje żadnych możliwości ich 
zabezpieczenia, nie można wchodzić na tereny prywatne.  
Następnie poinformował o remoncie torów na trasie Opole – Nysa. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy można wystąpić z wnioskiem do prokuratury, ze na 
tym budynku jest zagrożenie. 
Wójt odpowiedział, że to już zostało zrobione. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że w sprawozdaniu Wójta jest punkt dotyczący 
spotkania  w sprawie montażu w Ligocie Tułowickiej  farmy  ogniw fotowoltaicznych, prosił 
o wyjaśnienie o co chodzi. 
Wójt odpowiedział, ze teraz jest taka moda inwestycyjna, że zakłada się na polach takie 
ogniwa  które pobierają światło słoneczne i przerabiają je na energię. 
Zgłosił się inwestor , który był zainteresowany. Sprawdzali tylko możliwości w planie 
zagospodarowania  przestrzennego. 
Radny Krzysztof Mróz zapytał czy nie można by też nagłośnić sprawy ruiny w Szydłowie, 
może też udałoby się cos z tym zrobić. 
Wójt odpowiedział, ze jeżeli chodzi o budynek w Tułowicach to tam występuje realne 
zagrożenie, ludzie tamtędy przechodzą do pracy, do sklepu, jest zagrożenie że wiszące na 
rynnie dachówki mogą spaść. W Szydłowie zagrożenie jest wtedy gdy ktoś wejdzie na 
posesję. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że dzieci często tam wchodzą i da się ich upilnować. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń przypomniała, że w czerwcu Pani Dyrektor TOK-u i 
Pani Dyrektor Szkoły przedstawiały informacje na temat wakacyjnego wypoczynku dzieci. 
Teraz widzi w Szydłowie, że jeszcze ktoś inny zajmuje się  organizacja takiego wypoczynku. 
Wójt odpowiedział, ze jutro będzie podsumowanie tej działalności i  w najbliższym czasie 
przygotuje sprawozdanie  dla radnych jak to zostało wykonane. 
Następnie poinformował kto kiedy zajmował się organizacja wypoczynku wakacyjnego. 
Opowiedział, że zorganizowano wypoczynek dla dzieci na wsi, jak to wyglądało i z jakich 
środków było opłacane – ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Sołtys Wsi Szydłów Pani Ewa Kapłon stwierdziła, że było to bardzo dobrze zorganizowane, 
dzieci miały udane wakacje, chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Zapytała czy to może 
być organizowane także w trakcie roku szkolnego po zajęciach szkolnych. 



Wójt poinformował jakie było wynagrodzenie  osób opiekujących się dziećmi, nie było to 
duże wynagrodzenie. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, ze osobiście kontrolowała realizacje 
tych umów , kontrole przeprowadzała bez uprzedniego powiadomienia  i stwierdziła, ze jej 
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osobiście prowadzone zajęcia się podobały.  Dzieci były zadowolone. Uważa, ze był to 
bardzo dobry pomysł. Zaznaczyła, że umowy były tak konstruowane aby maksymalnie 
chronić dzieci.
Radna Anna Janicka stwierdziła, że pomysł był trafiony w dziesiątkę. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły w tych zajęciach. 
Radny Michał Szumega stwierdził, że skoro to jest tak dobry pomysł to trzeba go 
rozpropagować. 
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka podziękowała za remont ( wyłożenie kostki) 
dojścia do przedszkola.
Poinformowała, ze Przedszkole jest gotowe do rozpoczęcia roku szkolnego  oraz o tym, ze 
został utworzony dodatkowy oddział i tym samym wszystkie dzieci są przyjęte. 
Zaznaczyła, że nie przyjęto w związku z tym nowego nauczyciela. 
Następnie  poinformowała, że przedszkole  w lipcu było objęte ewaluacją zewnętrzną 
kuratorium.  Badano efekty działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej jednostki. Poinformowała, ze Przedszkole uzyskało wysoką 
ocenę. 
Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Lewandowska wróciła jeszcze do wypoczynku 
wakacyjnego dzieci, stwierdziła, że jeżeli zajęcia w świetlicach wypadły tak dobrze to należy 
zastanowić się nad dalszym ich działaniem. Może w czasie ferii zimowych .
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że pomysł był dobry a największe słowa uznania dla tych, 
którzy to prowadzili.
Radny Jerzy Imbiorski zapytał co się zmieniło w sprawie odpłatności  za korzystanie ze 
świetlic wiejskich. 
Wójt odpowiedział, że ustalone zostały stawki za wypożyczanie wyposażenia  typu talerze i 
tak dalej. 
Radny Tadeusz Basztabin zwrócił uwagę na problem z gazem, bo ludzie  przynoszą  sami 
butle z gazem. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że tak nie może być, najemcy nie maja prawa przynosić 
własnych butli.  
W trakcie dyskusji ustalono, że butle z gazem należy zamawiać w firmie, która gaz 
przywiezie i  wymieni butle a rachunki za gaz będą  opłacane przez gminę. 
Kierownik OPS  Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że w programie 
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie mają założone, ze planują utworzyć świetlice 
środowiskowe. Skoro tak ten pomysł  wyszedł to będzie kolejny punkt programu 
przeciwdziałaniu przemocy zrealizowany. Uważa, że w założeniach budżetu na przyszły rok 
trzeba będzie ten punkt dotyczący świetlic przewidzieć. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że skoro został podniesiony koszt wynajmu  poprzez opłaty 
za wyposażenia to pyta co za to czy będą zwroty kosztów malowania świetlic i tak dalej.
W przypadku Goszczowic, wynajmując salę, to nie ma tam ciepłej wody bo podgrzewacz 
wody  dawno jest uszkodzony i koszty są regenerowane
Wójt stwierdził, że może tylko przedstawić koszty energii jakie gmina płaci za salę.  
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, ze zwracał się z pismem o doposażenie świetlicy w 
mopy, wiadra  i środki czystości ale do tej pory  nie dostał żadnej odpowiedzi.
Wójt odpowiedział, ze radny jest u niego przynajmniej raz na tydzień i mógł mu o tym 
powiedzieć, to załatwione byłoby od ręki. 



Radny Józef Sukiennik zwrócił się z pytaniem  co było tematem spotkania z Panem 
Kopczykiem w sprawie działek, rozumie, ze chodzi tu o działki przy ul. Ceramicznej, zapytał 
czy Pan Kopczyk dostał już inna działkę w zastępstwie czy są w tej sprawie jakieś plany. 
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Wójt odpowiedział, ze na razie uzgodnili, ze przekazują sprawę do rzeczoznawcy aby  
wycenił jego działkę i działkę gminną,  która byłaby na zamianę.  
Radny Józef Sukiennik zapytał co było tematem spotkania w sprawie przyjęcia dworca PKP 
w Tułowicach, czy cos w tej sprawie zrobiono, bo wiadomo, że tam się ciężko rozmawia.
Okazuje się, ze niektórym gminom jakoś udało się  załatwić takie sprawy  i od września 
zaczynają starać się o przejęcie tego obiektu. Trzeba zacząć starania w inny sposób. Może na 
następnej Sesji będzie w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. 
Radny Józef Sukiennik zapytał czy  cos udało się załatwić w sprawie połączeń autobusowych.
Wójt odpowiedział, że było spotkanie z PKS Opole, są oni zainteresowani utworzeniem linii, 
nie wie jak to teraz będzie wyglądało  gdy PKS Brzeg wygrał przetarg na dowożenie dzieci 
do szkoły. PKS Brzeg jest otwarty na różne propozycje, w tej chwili  chcą aby dowożenie 
dzieci grało a potem można się zastanawiać co dalej. Na pewno będzie kursował autobus na 
linii Niemodlin – Tułowice. Nie wie od kiedy bo musi być zgoda Urzędu marszałkowskiego 
na otwarcie linii. Zaznaczył, że autobus który będzie przewoził dzieci do szkoły może także 
przewozić innych pasażerów , którzy wykupią bilety. Poinformował ze dzieci z Tułowic 
Małych, Ligoty i z „trzech domków” musza niestety sobie bilety kupić same, bo odległość 
jest mniejsza niż trzy kilometry. Zaznaczył, ze w najgorszej sytuacji są dzieci z „trzech 
domków” bo brakuje im 200 metrów do trzech kilometrów.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że wie, iż były prowadzone rozmowy między Wójtami 
w sprawie uruchomienia transportu, zaznaczył, że  jest bardzo zainteresowany kierunkiem 
Korfantów i okoliczne wioski, dlatego, że przynajmniej 32% młodzieży dojeżdża do szkoły z 
tamtej strony. Stwierdził, ze to by bardzo pomogło i na pewno byłoby to odzwierciedleniem 
następnego roku jeśli chodzi o nabór do  Zespołu Szkól w Tułowicach.  Wiadomo, że są to 
wszystkie nasze dzieci i interes jest tutaj wspólny. Zapytał czy w tej sprawie tez cos 
uzgadniano i czy ewentualnie ten przewoźnik nie byłby  zainteresowany utworzeniem linii na 
Korfantów. 
Wójt odpowiedział, że takie spotkanie się odbyło dlatego, ze PKS ma kierowcę, który 
mieszka w Rzymkowicach . Opole wygrało przetarg na dowożenie dzieci w Korfantowie i 
chce aby ten kierowca później jechał do Opola w związku z tym może załatwi też dowożenie 
na tracie Korfantów Tułowice..
Najprawdopodobniej w najbliższym okresie będzie jakaś propozycja w tej sprawie ze strony 
PKS. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że miło było słyszeć na temat letniego wypoczynku dzieci, 
tylko do tej pory  wiele było takich momentów, że ten wypoczynek był zorganizowany a pod 
adresem dotychczasowych ludzi, którzy te oferty składali i realizowali, także bardzo ciekawe, 
nic nie usłyszeli .Stwierdził, że czuje się w obowiązku  aby docenić ten lipcowy wypoczynek 
dzieci i zaangażowanie tych ludzi , którzy go organizowali za niewielkie koszty. 
Wójt odpowiedział, ze to będzie na następnej Sesji. 
Ad.   9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę  placu po starym parkingu przy Porcelicie. 
Poinformował, ze tam woda podchodzi pod bramę wjazdowa ogrodu działkowego nr 1. Na 
placu jest nieciekawie, psuje to wizerunek. 
Następnie stwierdził, że nie ukazała się jeszcze nowa ustawa odnośnie ogrodów działkowych 
a ludzie są zaniepokojeni, bo nie wiedzą czy dalej będą mogli z nich korzystać. 
Wójt odpowiedział, że będzie za tym aby te ogródki istniały. 



Radny Józef Sukiennik zapytał czy było jakieś wystąpienie do PKP o zabezpieczenie ubikacji 
na dworcu PKP w Tułowicach. Brak jest tam drzwi, co tez psuje wizerunek Tułowic. 
Wójt odpowiedział, że pierwszy raz słyszy o tym, ze jest taki problem, zaznaczył, ze zrobić to 
nie jest trudno ale kto to potem będzie czyścił i sprzątał. Na to, ze kolej to wysprząta to nie 
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ma co liczyć. Jedynym rozwiązaniem tych problemów to jest przejecie przez Gminę tego 
terenu. 
Radny Józef Sukiennik zapytał co dalej będzie z przejętą kolekcja ceramiki, czy są jakieś 
pomysły gdzie to wyeksponować, udostępnić do oglądania. Kiedy będzie zrobione cos na 
wzór izby pamięci i gdzie. 
Wójt odpowiedział, że chciałby to zrobić ale na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć co 
zrobią bo były plany, ze uda się to zrobić w pomieszczeniach budynku dworca, dworzec 
powstawał w tym samym czasie co „stary Porcelit”. Uważa, że byłoby to piękne  miejsce i 
trzeba poczekać może uda się cos w tej sprawie zrobić. 
Radny Jerzy Piędzioch zwrócił  uwagę na przystanek PKS  koło piekarni. Zapytał czy jest on 
potrzebny i na jakich zasadach funkcjonuje, bo w tej chwili to najczęściej przesiadują tam  
ludzie, którzy robią wiele bałaganu na okolicznych posesjach. Zaśmiecanie, załatwianie 
potrzeb fizjologicznych, krzyki, to bardzo utrudnia życie mieszkańców tej okolicy. Prosił aby 
postarać się coś z tym zrobić. 
Wójt odpowiedział, że przystanek musi być, bo ogłaszając przetarg na dowóz dzieci czy  
otwarcie linii autobusowej to musi pokazać gdzie są przystanki. 
Może trzeba tam usunąć siedzenia, to może jak trzeba będzie stać to może stamtąd odejdą . 
Zastanawiał się tylko czy to jest dobre wyjście, bo gdzie wtedy będą mogły usiąść osoby 
starsze czekające na autobus. Obiecał, ze poprosi policje aby się tym zainteresowała. 
Radny Józef Sukiennik  poinformował, że 22 sierpnia o godz. 6 pies pogryzł dotkliwie 
jednego z mieszkańców Tułowic. Poszkodowany prosił aby tę sprawę poruszyć na Sesji.
Wójt odpowiedział,  że nie ma innego wyjścia jak zgłoszenie tego na policje, policja ukaże 
właściciela psa mandatem. 
Radny Jerzy Piędzioch wyjaśnił, że ten pies został wypuszczony przez złodzieja. Została 
wyważona brama. Było to zgłoszone na policję. Poinformował, jak ta sprawa została 
załatwiona. 
Radny Krzysztof Mróz poinformował, ze w Szydłowie w czynie społecznym został 
odnowiony i odświeżony plac wokół świetlicy. W pracach uczestniczyli niektórzy członkowie 
Rady Sołeckiej, strażacy i mieszkańcy. Zaprosił na dożynki wiejskie.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że Rady Soleckie otrzymały już pisma 
odnośnie funduszu soleckiego na 2013 r. z tym, ze były to przeliczenia wstępne. GUS podał 
już wskaźniki i zostanie to jeszcze raz dokładnie przeliczone i Rady zostaną poinformowane  
o konkretnych kwotach. Będą one troszkę większe od tych już podanych. 
Wójt poinformował, że pod koniec września będzie zorganizowany cykl spotkań wiejskich na 
temat funduszu sołeckiego oraz  nowej ustawy śmieciowej. Poinformował jakie problemy 
wynikają w trakcie przygotowań do wykonywania tej uchwały. 
Radny Fryderyk Coppin nawiązał do wypowiedzi radnego Józefa Sukiennika  odnośnie placu  
parkingowego przy „Starym Porcelicie”, poinformował, że teraz jego firma będzie ten plac 
wynajmować i w przeciągu najbliższych dni będzie zrobiony tam porządek. 
Radny Andrzej Wesołowski podziękował Kierownikowi OPS za zorganizowanie 
uporządkowania i  sprzątania terenu wokół boiska w Ligocie Tułowickiej, podziękował też 
dla ludzi którzy te prace wykonali. 
Wójt  przekazał radnym zaproszenie Pana Starosty na dożynki do Czech. Przedstawił program 
obchodów.



Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że 2 września odbędą się 
„Wojewódzkie Dożynki” w Gogolinie a 16 września odbędą się „Powiatowe dożynki” w 
Przyworach w Gminie Tarnów Opolski. Poinformowała, że naszą Gminę będzie tam 
reprezentowało sołectwo Ligota Tułowicka. 
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Radny Roman Kopij zapytał jak przebiega sprzedaż mieszkań. 
Wójt odpowiedział, ze trwają przygotowania  do sprzedaży takie jak podziały, wyceny.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała że sprzedaż mienia na dzień dzisiejszy 
jest w wysokości 210 tys. zł.  W chwili obecnej jest jeszcze 10 mieszkań do sprzedaży, trwają 
procedury przygotowawcze do sprzedaży. 
Radni zapoznali się z pismem Pani Agnieszki Suchodolskiej w sprawie budowy oświetlenia i 
utwardzenia drogi na il. Bocznej. 
W wyniku dyskusji ustalono, że należy udzielić odpowiedzi, że sprawa jest w sądzie, po 
wydaniu decyzji sadu  zostaną podjęte decyzje. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała 
wniosek radnego Józefa Sukiennika  dotyczący budowy chodników na ul. Opolskiej. 
Wójt  poinformował, że wraz z radnym Krzysztofem Mrozem był u Pana Starosty oraz u 
Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych i ustalili wstępnie, ze raczej będą się przymierzać do 
chodnika tylko z jednej strony, jeżeli Gmina znajdzie jakieś środki to oni spróbują także 
znaleźć środki  i przeprowadzone byłoby to w ramach remontu bieżącego,  bo jest ram 
krawężnik i jest kwestia położenia tylko kostki. Bez projektów, bez jakichś wielkich 
uzgodnień, tylko na zasadzie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jeśli  będzie możliwość 
przeznaczenia w przyszłorocznym budżecie jakichś środków na budowę tego chodnika to oni 
postarają się  też znaleźć. Poinformował też o planach dokończenia budowy chodnika w 
Szydłowie i poprawienia chodnika w Skarbiszowicach dotyczące odwodnienia. Poruszył tez 
sprawę budowy „mijanki” w Ligocie Tułowickiej. Poinformował, że Prezes Kopalni 
zobowiązał się partycypować w kosztach projektu.
Radna Powiatowa Pani Helena Wojtasik potwierdziła słowa Pana Wójta dotyczące 
współpracy z powiatem w sprawie budowy dróg i chodników. Poinformowała, jak wygląda 
procedura  tworzenia budżetu i zgłaszanie zapotrzebowań do budżetu. 
 Radny Tadeusz Basztabin zwrócił uwagę na brak chodnika w Ligocie Tułowickiej co bardzo 
utrudnia życie mieszkańcom. 
Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska odczytała odpowiedz na wniosek : 
pismo z Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące  stanowiska Marszałka Województwa 
Opolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości przeprowadzenia remontu 
lub przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 405 z drogą  powiatowa nr 1590 w 
miejscowości Tułowice z którego wynika, ze przedmiotowe skrzyżowanie w Ligocie 
Tułowickiej jest bezpieczne i zarządca drogi wojewódzkiej nie jest zainteresowany jego 
przebudową. 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że mieszkańcy Goszczowic też wystosowali pismo do 
Pana Dyrektora zarządu Dróg  o oznakowanie znakami drogi powiatowej oraz budowy 
chodnika. Odczytał przedmiotowe pismo. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała 
wniosek radnego Józefa Sukiennika  dotyczący zaplanowania w budżecie na 2013 r. kosztów 
dokończenia utwardzenia drogi do garażów.
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, ze w wniosku były poruszone sprawa sportu, 
stwierdził, że to jest dobrodziejstwo, że dzieci biegają po tych boiskach sportowych. Chodzą 
tam dzieci z różnych rodzin, często te dzieci maja tam odskocznie, gdzie mogą uciec od wielu 
spraw. Uważa, że porównywanie  środków na inwestycje sportowe nie jest dobre. 



Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze jest to niedokończona inwestycja, ludzie czekają na to 
od wielu lat i chyba im się to należy. Cieszy się, ze maja te obiekty sportowe bo to jest 
promocja Gminy.
Radny Roman Kopij zaproponował aby ustalić priorytety do budżetu. 
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Uważa, że trzeba może na jakiś okres zostawić drobne inwestycje a zająć się remontem sieci 
wodnokanalizacyjnej i silosów na wodę.
Wójt poinformował, ze w najbliższym czasie dostarczy radnym wykaz potrzeb drogowych, 
remontów i inwestycji. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pani Wandy Antoniowskiej 
dotyczące obniżenia kosztów wykupu mieszkania. 
Radny w wyniku dyskusji uznali, że brak jest takich możliwości.
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



Radny Roman Kopij stwierdził, że wypowiedz Pana Dyrektora i Pana Wójta zmusza go do 
tego, że musi się odezwać, bo dla niego jest to trochę niepoważne.  Bo albo będą  rozmawiali 
poważnie o tych rzeczach albo będą słuchali tego. Stwierdził, że jak nie ma co powiedzieć 
jego radnym, nie ma pomysłu to tez  mówi dużo i na okrągło. 
Zaznaczył, że uzdatnianie wody polega na tym, że przynajmniej on w swojej firmie wymienia 
raz na rok złoże odżelaźacza. Nie jest to duży koszt. Napowietrzanie jest non stop. W ZGKiM 
jest tego na pewno więcej, codziennie trzeba sprawdzać ale dlatego jest więcej kosztów 
pracowników w tej kalkulacji. To, ze na szkoleniu jakiś pan powiedział, ze kalkulacja jest 
prawidłowo zrobiona, przecież nikt nie kwestionuje prawidłowości kalkulacji, jest podany 
wzór w ustawie i podstawia się liczby, jakby nikt nie umiał kalkulacji sobie policzyć. . Chodzi 
tutaj o sposób postępowania, bo też jeździ na szkolenia..  Wypowiedź Pana Dyrektora, że ktoś 
mu tam gdzieś na szkoleniu powiedział, że wszystko jest super i Pan nie będzie, to Pan obraża 
tutaj radnych, bo nie są „bezmózgowcami” i nie będą polemizować z panem profesorem , bo 
się nie znają, tylko tam we Wrocławiu  lepiej się na tym znają od nich. 
Wszystko jest „OK.” i po co radni mogole zabierają głoś skoro wszystko jest „OK.”. 
Bo ktoś tam Panu Dyrektorowi tak powiedział, jakiś wykładowca, jego on w ogóle nie 
interesuje, jego interesuje Gmina Tułowice a nie  wykładowca z Wrocławia. To jest jego 
problem co powiedział Panu Dyrektorowi. 
Radny Roman Kopij poinformował, że oczekiwał, że po burzliwej dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Pan Dyrektor dzisiaj przedstawi jakieś konkrety  a nie  będzie dalej mówił tylko o 
jakości wody. Skoro Pan Dyrektor stwierdził na posiedzeniu Komisji, że dla niego się nie 



opłaci zawierać umowy z inną firma na dostawę energii i stwierdził, że to jest bez sensu, to 
nie ma racji bo to jest bardzo sensowne. Skoro ZGKiM wydaje tyle na energie elektryczną , to 
jeżeli dzisiaj Pan Dyrektor zawarłby umowę,  na trzy lata zawiera się umowę, to  na trzy lata 
miałby zagwarantowana stałą cenę bez względu na to co się stanie na rynku energetycznym. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że myślał, ze Pan Dyrektor dzisiaj odpowie konkretnie na 
zadane proste pytania; dlaczego tyle płac jest na wodzie i na ściekach, dlaczego  kosztów 
ogólnych i zarządu jest tyle na wodzie i na ściekach , chciałby  tylko to zobaczyć czy jest 
prawidłowo. Nie jest pewien czy te koszty są prawidłowo rozliczone, nie wie jakim kluczem 
jest to rozliczane. Stwierdził, że jego ta kalkulacja nie przekonała. 
Zaproponował aby sprawę podwyżki wody przesunąć o miesiąc , nic się nie stanie jeżeli tą 
taryfę wprowadzą o miesiąc później. 
Stwierdził, że trzeba zrobić jakiś plan w ramach gminy aby dać jakieś pieniądze na inwestycje 
do komunalni aby zrobić tam to co trzeba zrobić, aby wyremontować zbiorniki, aby odnowić 
sieć. Może trzeba zrezygnować z innych inwestycji gminnych takich jak drogi, chodniki, i 
zrobić to coś pożytecznego.  
Stwierdził też, że gdyby ZGKiM bardziej zabiegał  o ścieki z Łambinowic to by udało się to 
zrobić. Pan Wójt Łambinowic stwierdził, że nie dostał gwarancji, że nie zostaną 
wykolegowani.  Nie dostali gwarancji, że ceny gwałtownie nie wzrosną. 


