
                                                              Protokół Nr XXIII/13
                                             posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                                   z dnia 31 stycznia 2013r.
  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1730. W posiedzeniu udział wzięło 12 radnych ( nieobecna była radna  Halina 
Klimaszewska - Sadłoń – nieobecność usprawiedliwiona, radny Roman Kopij – nieobecność 
usprawiedliwiona, radny Frederic Coppin – nieobecność usprawiedliwiona). Przewodnicząca  
Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i stwierdziła ich 
prawomocność. 
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów, gości zaproszonych oraz pozostałe 
osoby. Następnie przedstawiła  porządek obrad :
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy 
       Tułowice.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
       wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach.
   8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/128/12 Rady Gminy Tułowice 
       z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.  
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
14. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Protokół  XXII Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów za przyjęciem)
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok,
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że przedłożony projekt uchwały Skarbnik 
Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła na posiedzeniach Komisji Rady, są one 
także opisane w  wniosku o podjecie uchwały. Jeśli są jeszcze jakieś pytania  to Pani Skarbnik
postara się na nie odpowiedzieć. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał dlaczego została zmniejszona kwota na spłatę kredytów. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  wyjaśniła, że Wojewódzki Fundusz ochrony 
Środowiska umorzył cześć pożyczki, która przypadała do spłaty na ten rok w kwocie 48.800 
zł. W związku z tym, że po stronie rozchodów planuje się spłatę rat kapitałowych,  ta spłata 
uwolniła środki, które można było przeznaczyć na wydatki. Rozchody zmniejszają się o 
kwotę 48.800 zł. i ta kwota przechodzi na wydatki
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 11 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXIII/135/13.
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/136/13.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę Nr  749/2012 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11 stycznia 2013 r.  w sprawie opinii o 
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tułowice. Opinia jest pozytywna.
Następnie poinformowała jak  przedstawiają się wskaźniki zadłużenia. Stwierdziła, że 
współczynniki się poprawiają. 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie  
          Gminy  Tułowice.
  Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował,  że jest  to uchwała porządkująca bo od
września  br.  to  dzieci  5-letnie  mają  obowiązek  odbycia  rocznego  przygotowania
przedszkolnego. Poprzednio obowiązek odbycia takiego przygotowania miały dzieci 6-letnie.
Obecnie gmina ma obowiązek opiekować się dziećmi od 3 do 6 lat.
Art. 14a ustawy o systemie oświaty zobowiązuje Radę Gminy do ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę. 
Poprzednio  podjęta  uchwała  nie  zawierała  regulacji  dotyczących  oddziałów  dla  dzieci  w
wieku 3-5 lat. 
 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/137/13.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole
          Podstawowej  wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach.
    Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że tak jak wyjaśniał na posiedzeniach  
Komisji wg statystyki dzieci w wieku od 3 do 6 lat jest ponad 200. Na dzień dzisiejszy 
jeszcze nie wiadomo ile dzieci zostanie zgłoszonych do przedszkola, ile faktycznie 
zamieszkuje w Gminie ale trzeba się liczyć z tym, że miejsc w przedszkolu będzie za mało.  
W związku z dużą liczbą dzieci, które w bieżącym roku osiągną wiek przedszkolny i 
ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu istnieje potrzeba podjęcia działań mających na celu 
objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z terenu Gminy Tułowice.
    Obecnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
,,dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej 
formie wychowania przedszkolnego”. Poprzednio obowiązek ten odnosił się do dzieci w 
wieku 6 lat. 
Wszystkie dzieci 6 letnie są przygotowane do podjęcia nauki w szkole jako uczniowie klas I. 
Rodzice podejmując decyzję o zapisaniu dziecka 6 letniego do przedszkola podejmują tym 
samym decyzję o ,,powtarzaniu” przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.
Jak wynika z ewidencji ludności w roku szkolnym 2013/2014 wiek przedszkolny osiągnie 
201 dzieci z czego dzieci 6 letnie - 41, dzieci 5 letnie 56.
 W celu umożliwienia rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym zapewnienia miejsca w 
placówce realizującej program wychowania przedszkolnego, przy optymalnym 
wykorzystaniu istniejących zasobów lokalowych i kadrowych, zachodzi konieczność 
utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole    Podstawowej wchodzącej w skład Gminnego
Zespołu szkół w Tułowicach. 
W związku z planowanym utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
podjęte będą działania przystosowujące istniejący obiekt szkoły na przyjęcie dzieci 6 letnich, 
takie jak: urządzenie placu zabaw, utworzenie osobnej świetlicy dla dzieci 6 i 7 letnich.
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Rodzice 6 latków zdecydują o tym, czy ich dziecko w roku szkolnym 2013/2014 rozpocznie 
naukę jako uczeń klasy I czy będzie ponownie odbywało roczne przygotowanie przedszkolne 
w oddziale przedszkolnym w szkole. 
Wójt poinformował, że marcu  rodzice składają wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola. 
Jeśli okaże się, że jest dużo  dzieci zgłoszonych do przedszkola, to zostanie utworzony 
oddział dla 6 – latków w Szkole Podstawowej , jeśli jednak zgłoszeń będzie mniej to taki 
oddział nie będzie tworzony. 
Wójt zaznaczył, że warunki w szkole nie będą gorsze niż w przedszkolu. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał jakie zdanie mają o tym Panie Dyrektorki Przedszkola i GZSZ.
Dyrektor Przedszkola pani Barbara Rybotycka poinformowała, że nie widzi z tego tytułu 
żadnego zagrożenia, bo jeśli wolą rodziców i przede wszystkim organu prowadzącego będzie 
to , że zostaną zorganizowane oddziały przedszkolne dla dzieci 6 letnich w Szkole, to tym 
samym zwiększy się ilość miejsc w Przedszkolu dla dzieci młodszych. Od trzech lat wie, ze 
obniżenie wieku szkolnego spowoduje to, ze dzieci 6 – letnie będą w Szkole. Może będą takie
warunki, że będzie można przyjąć do Przedszkola dzieci 2,5 letnie. Stwierdziła, ze cały czas 
marzy o tym aby dzieci w Przedszkolu miały lepsze warunki, aby grupy były mniej liczne.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, że 
zaprosiła do Szkoły Komisję Społeczną, która zapoznała się z warunkami jakie mogą być 
stworzone w szkole dla dzieci 6 letnich. 
Aby oddzielić młodsze dzieci będzie osobne wejście, będzie utworzona druga świetlica dla 
najmłodszych dzieci. Poinformowała, że jeśli nastąpi potrzeba utworzenia oddziału 
przedszkolnego w Szkole, to przy wsparciu Pana Wójta i przy pomocy radnych są w stanie 
taki oddział stworzyć i doprowadzić do takiego stanu, że oczekiwane warunki będą zgodne z 
odpowiednim standardem. Będzie to jednak zależało od rodziców czy zechcą dzieci  6 letnie 
oddać do szkoły  czy do przedszkola. Będzie zorganizowane spotkanie z rodzicami, będą im 
przedstawione warunki w jakich dzieci będą przebywać aby każdy mógł zobaczyć i podjąć 
stosowna decyzję. . 
Zaznaczyła, że jeśli  zaistnieje potrzeba utworzenia oddziału przedszkolnego, to myśli że 
sprostają temu zadaniu.
Radny Józef Sukiennik poinformował, że jest za podjęciem uchwały. Członkowie Komisji 
Społecznej byli w szkole, obejrzeli wszystko co było możliwe i uważają, ze wszystko jest 
przygotowane, odnowione. Uważa, ze Pani Dyrektor stanęła na wysokości zadania.    
Radny Józef Sukiennik zapytał jak będzie z wyżywieniem dzieci, czy będzie to inaczej niż w 
Przedszkolu.
Dyrektor Przedszkola poinformowała, że w Przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki: 
śniadanie, obiad i podwieczorek. 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że Szkoła weszła w projekt „ szklanka mleka i owoce w 
szkole”. Są to bezpłatne owoce, które dzieci dostają trzy razy w tygodniu plus mleko. Tutaj 
takie pierwsze śniadanie są w stanie z tych pieniędzy unijnych zapewnić. Jeśli chodzi o obiad,
to myśli, że jest to kwestia uzgodnienia z firmą, która zajmować będzie ze stołówką. Menu 
jest odgórnie ustalane dla całej firmy, w zależności od oczekiwać byłaby forma dostosowania,
na pewno godziny byłyby dostosowane do potrzeb dzieci. Kwestia podwieczorku też mogłaby
zostać rozwiązana, firma prowadzi coś w formie sklepiku gdzie można kupić bułki, soczki itp.
Można by też to uzgodnić. 
Radna Anna Janicka poinformowała, że byli jako Komisja Społeczna w Szkole, Szkoła 
naprawdę wygląda ładnie i nie widzi przeszkód żeby te dzieci pięcioletnie  czy sześcioletnie 
poszły do tej  Szkoły. Nurtuje ja jednak takie pytanie : będą mieli dużo miejsc w przedszkolu, 
wszystkie dzieci się pomieszczą, ale co będzie z takimi mamami, które  mimo wszystko 
zdecydują o oddaniu swojego dziecka do przedszkola prywatnego do Niemodlina. 
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Czy jeśli  do prywatnego przedszkola pójdzie np. 10 dzieci, czy tez będzie trzeba za nie 
płacić. 
Wójt odpowiedział, że tak, bo takie jest prawo. 
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka stwierdziła, ze nie byłoby to dziwne gdyby w 
Przedszkolu nie było miejsca i dziecko nie zostałoby przyjęte do przedszkola, ale nikt nie 
pytał o miejsce w przedszkolu i oddal dziecko do Niemodlina. Uważa, ze trzeba coś zrobić 
aby takich sytuacji nie było.
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że zadał sobie trochę trudu i zrobił rozpoznanie jakie 
są warunki w naszym Przedszkolu i w Przedszkolu prywatnym w Niemodlinie. Stwierdził, że 
warunki w Przedszkolu w Tułowicach są o wiele lepsze niż w tym w Niemodlinie. Nie wie 
czym rodzice się kierują oddając dzieci do Przedszkola w Niemodlinie. Ale prawo jest 
prawem  i każdy ma prawo wyboru. 
Radny  Jerzy Piędzioch stwierdził, że warto zastanowić się aby ten czas do kwietnia 
wykorzystać na przygotowanie prawidłowej, pozytywnej oferty dla rodziców, którzy będą 
podejmować decyzję gdzie dziecko sześcioletnie  oddać, czy do szkoły czy do Przedszkola.
Proponuje powołać zespól do przygotowania pozytywnych argumentów dla rodziców, które 
pomogą im w podjęciu decyzji. Zastanawiał się także nad ufundowaniem wyprawki dla dzieci
sześcioletnich, które pójdą do szkoły. Na to trzeba by przygotować konkretne pieniądze ale 
myśli, ze w stosunku całorocznym to się przełoży  na plus, bo nauczyciele będą mieli więcej 
godzin i nie trzeba będzie im płacić wyrównań. Uważa, że dzieci sześcioletnie już są 
przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Zaznaczył, że w przyszłym roku już będzie 
obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXIII/138/13.
Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/128/12 Rady Gminy Tułowice 
            z dnia  20 grudnia  2012 r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki
            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 r.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że na posiedzeniach Komisji sprawa była 
wyjaśniana.  Jest to forma uchwały czyszczącej gdyż w związku z wątpliwościami 
przekazanymi przez Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego istnieje 
konieczność doprecyzowania unormowań zawartych w załączniku nr 2 do Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 
2013 r. 
Zaznaczył, że nigdy żadna Komisja nie idzie na kontrolę bez upoważnienia Wójta ale musi to 
być zapisane.
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/139/13.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice.
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam podziękowała Komisji 
doraźnej, radnym oraz Radcy Prawnemu Pani Marii Przywara za zaangażowanie w pracy nad 
zredagowaniem przedłożonego statutu. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/140/13.
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Ad. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  
            na 2013 r.
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/141/13.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIII/142/13.
Ad.12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt poinformował, że rejestr zarządzeń został przedstawiony radnym na piśmie.
Jeśli chodzi o wydarzenia, które były miedzy Sesjami to kilka z nich chciałby przybliżyć:
9 stycznia odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Mielec – Dyrektorem Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej w Opolu. Dyrektor proponuje aby Gmina przystąpiła do organizacji.
Składka wynosi 10 groszy od obywatela. Organizacja służyłaby wszelką formą pomocy w 
zakresie swojej działalności czyli propagowanie gminy w publikacjach, wydawnictwach. 
Drukują niektóre bardzo ładne rzeczy w których tez można znaleźć opis gminy. Jest to sprawa
do zastanowienia. 
11 stycznia odbyło się spotkanie z Prezesem NEOPLUS TECHNOLOGY w Tułowicach  
dotyczyło  spraw osobowych, drugie spotkanie odbyło się pod koniec stycznia. Wójt 
poinformował, ze dowiedział się , ze firma będzie zwiększać zatrudnienie. 
Wójt poinformował, że 13 stycznia był zaproszony na spotkanie opłatkowe z osobami ze 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej oraz z gośćmi z Doliny.
Przekazał radnym pozdrowienia od gości.
!5 stycznia Wójt uczestniczył w spotkaniu w Nadleśnictwie Proszków w sprawie przejęcia 
drogi w Szydłowie – ul. Leśna.
21 stycznia Wójt uczestniczył w potkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w 
sprawie staży i robót interwencyjnych. Pan Dyrektor proponuje środki do wykorzystania na 
staże i roboty interwencyjne. OPS już wystąpił o środki na roboty interwencyjne – prace 
porządkowe  na terenie Gminy.
22 stycznia odbyło się spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na temat 
opracowania planu przebudowy dróg powiatowych. Na posiedzeniach Komisji było to 
szeroko wyjaśniane. Następne spotkanie będzie w lutym. Myśli, ze do tego czasu zdąży 
spotkać się jeszcze z Komisją Gospodarczą i wypracować jakieś wspólne stanowisko aby je 
można było przedstawić. 
Wójt poinformował, że 1 lutego o godz. 11  przyjeżdża do Urzędu Gminy delegacja zarządu 
PKP z Wrocławia oraz przedstawiciele PKP z Opola w celu poczynienia  uzgodnień 
dotyczących przejęcia  części nieruchomości PKP. 
Następnie zapoznał radnych z protokołem uzgodnień jaki wpłynął do Urzędu dotyczący 
sprawy przejęcia budynku dworca PKP w Tułowicach oraz części terenu, zaznaczył, ze wiele 
spraw  jest jeszcze do uzgodnienia.
Wójt poinformował, że PKP proponuje także Gminie przejecie drogi i dworca PKP w 
Szydłowie.
Wójt poinformował, że Gmina Tułowice przystępuje do zbiorczego przetargu na dostawę 
energii elektrycznej dla trzydziestu kilku gmin  oraz miasta Opola. Gmina i jednostki gminne 
zużywają 1150 megawatów, mamy 130 liczników. Przetarg będzie pilotowany przez 
Kędzierzyn – Koźle, bo oni mają już doświadczenie z pierwszego przetargu. 



- 6 -
Ad.13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radny Tadeusz Basztabin  stwierdził, że  został już ustalony termin przebudowy dróg. Rada 
Sołecka w Ligocie Tułowickiej przeznaczyła środki z Funduszu Sołeckiego na projekt 
chodnika. Zapytał, czy teraz jak ten chodnik nie będzie tak szybko budowany to czy te środki 
można przeznaczyć na coś innego, może  na zakup ławek pod zadaszenie  i słupków do siatki.
Wójt odpowiedział, że ustawa nie przewiduje zmiany przeznaczenia takich środków. Do 
końca roku nie można ruszyć środków z funduszu. Fundusz sołecki cały czas będzie wisiał, 
jeśli te środki nie zostaną wykorzystane, to mogą dopiero przejść w nadwyżce budżetowej w 
przyszłym roku. 
Radny Józef Sukiennik zapytał jakie sprawy były załatwiane w Sądzie w dniu 17 stycznia i w 
dniu 23 stycznia. 
Wójt odpowiedział, że w dniu 23 stycznia  Sąd zawiesił postępowanie na 3 miesiące w celu 
aby strona pozywająca określiła się w którym kierunku chce rozwiązania, czy opracuje 
dokumentację, którą mogłaby przejąć Gmina i i zapłacić za wykonanie , czy zażyczy sobie 
biegłego. 
Odnośnie sprawy z 17 stycznia to wyrok miał być ogłoszony w dniu 31 stycznia ale ani Radca
Prawny ani Wójt nie mógł pojechać. Będą się  dowiadywać jaki jest wyrok .
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czego dotyczy Zarządzenie w sprawie wyłożenia planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy – czego dotyczą zmiany planu.
Następnie przekazał informacje na temat odśnieżania drogi powiatowej, zaznaczył, że droga 
jest odśnieżana do ściany lasu  a dalej już nie. 
Wójt odpowiedział, że zmiana planu zagospodarowania dotyczy  części  terenu, gdzie kiedyś 
była bocznica kolejowa, teraz  jest zmiana na teren przemysłowy. Następnie Wójt 
poinformował na jakim etapie są prace związane  ze  zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące cmentarza. 
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że w Ligocie  trzeba  wyczyścić pobocza drogi 
powiatowej , jeśliby kiedyś było spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Dróg Powiatowych 
to prosił aby ich o tym poinformować. 
Radna Zofia Pietrusewicz zapytała Dyrektora ZGKiM co się dzieje z kotłownia na ul. 
Ceramicznej, nie ma  dnia aby tam alarm się nie włączył. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że maja problemy z tą kotłownią, 
kotłownie pracują już kilkanaście lat i prawdopodobnie przyjdzie im wymienić w jednym 
kotle całą ścieżkę gazową.  Będzie to robione po zakończeniu sezonu grzewczego. Nie ma 
tam żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka 
poinformowała, że Szkoła Podstawowa będzie w tym roku obchodzić jubileusz 50 – lecia 
szkoły, ze szkoły wyszło ponad 5 tys. absolwentów. Planują zorganizować uroczystość i  
zjazd absolwentów w dniu 18 maja 2013 r. Wiążą się z tym duże wydatki. Starają się 
pozyskać te środki od sponsorów i różnych instytucji. Prosiła także radnych o wsparcie tego 
przedsięwzięcia. Zebrani dyskutowali na temat konta na którym zbierane będą te środki. 
Wójt zaznaczył, że środki na ten cel nie mogą spływać na konto szkoły, powinno to być 
specjalnie wydzielone konto lub konto Rady Rodziców.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że   są dwie drogi, najbezpieczniejsza droga to jest  pod
egidą Rady Rodziców, druga droga to jest zwrócenie się do Gminy o założenie subkonta 
konkretnie na ten cel. 
Radny Andrzej Wesołowski poinformował, ze w tym roku Klub sportowy w Ligocie 
Tułowickiej  będzie obchodzić 55 lecie istnienia. Prosił o wsparcie działalności Klubu  w 
formie przekazania 1% z podatku. 
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Poinformował o wynikach jakie dzieci osiągnęły w Turnieju Międzynarodowym Młodzików 
w Niemodlinie.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poprosiła Sołtysów  aby do 15 lutego złożyli 
zapotrzebowania na środki czystości do świetlic  wiejskich. 
Poinformowała też, że jeżeli Sołtysi organizują imprezy integracyjne ze środków funduszu 
sołeckiego to powinna to być impreza  dla ogółu mieszkańców, powinne być rozwieszone 
plakaty na których powinno być zaznaczone , ze jest to impreza organizowana  przy 
współudziale środków z funduszy sołeckiego otrzymanego z Gminy Tułowice.
Powinien być tez harmonogram przebiegu imprezy.
Radna Anna Janicka wróciła do sprawy opłaty dla Sołtysów za opiekę nad świetlicami. 
Zapytała jak będą skonstruowane umowy, co będzie w ich zakresie obowiązków. 
Wójt poinformował, że w związku z tym, że rozmawiano o tym tylko na jednej Komisji, mają
w tej chwili w świetlicach wiejskich pewien majątek, ten majątek robi się coraz to większy. 
Do tej pory korzystali z pomocy Sołtysów, którzy byli  dysponentem , robili to do tej pory 
społecznie. W takiej sytuacji nie można było ich przymusić do przyjęcia odpowiedzialności 
materialnej za zgromadzony tam majątek. Teraz chce aby Sołtysi lub inne osoby, które będą 
się opiekować świetlicami dostawały za to wynagrodzenie ale aby też  przyjęły za to 
odpowiedzialność materialną. Zakres działań tych osób zostanie ustalony w umowach- 
zleceniach z tymi osobami. Poinformował, że chce aby te osoby otrzymywały 400 zł. brutto.
Wójt poinformował, ze do 20 lutego chcą ogłosić przetarg na Tułowice Małe, bo od 20 
wchodzi nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która utrudni znacznie życie. Chce aby 
zrobić to jeszcze na zasadach  starej ustawy. 
Radny Józef Sukiennik zapytał czy jest już osoba, która będzie się opiekować nowym 
obiektem na stadionie w Tułowicach.
Wójt odpowiedział, ze jest po rozmowie z Panią, która mieszka obok, Pani wyraziła zgodę na 
opiekowanie się tym obiektem. 
Radny Józef Sukiennik podziękował Pani Przewodniczącej Rady Gminy za zakup kalendarzy 
dla radnych. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze Sołtysom  za opiekę nad świetlicami jak najbardziej 
należy się wynagrodzenie ale zauważył, że strażacy, konserwatorzy sprzętu też wykonują 
prace za taką samą kwotę, a sprzęt którym się opiekują jest o wiele droższy, strażacy musza 
też być dyspozycyjni przez całą dobę. 
Uważa, że wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami powinno być ustalone z uwzględnieniem
ilości obowiązków i wielkości obiektów. 
Przewodnicząca Rady  Gminy zapoznała radnych z przedłożonym sprawozdaniem z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tułowice z 
uwzględnieniem kwoty różnicy. Sprawozdanie to zostało wysłane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
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




