
                                                            Protokół Nr XXII/12
                                             posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                                   z dnia 20 grudnia 2012r.
  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1430 
do godz. 1730. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecna była radna  Halina 
Klimaszewska - Sadłoń – nieobecność usprawiedliwiona, na posiedzenie spóźnił się radny 
Janusz Frydlewicz ). 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 oddała głos Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, która wraz z 
uczniami złożyła życzenia świąteczne radnym oraz wszystkim osobom  obecnym na Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska _ Adam   przedstawiła  porządek 
obrad :
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 r. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 
      kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
      i odpłatności za usługi opiekuńcze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  
      od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady
      komunalne,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 
      za pojemnik,
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
      za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
       gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
      usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
      i zagospodarowania tych odpadów, 
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
17. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Protokół  XXI Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za przyjęciem)
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przypomniała, że przedłożony projekt uchwały 
szczegółowo omówiła na posiedzeniach Komisji Rady, są one także opisane w  wniosku o 
podjecie uchwały.. Jeśli są jeszcze jakieś pytania  to postara się na nie odpowiedzieć. 
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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 XXII/124/12.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że konsekwencja zmian w budżecie 
uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy jest zmiana wieloletniej prognozy 
finansowej. Do projektu uchwały został załączony wniosek o podjecie uchwały w którym  
proponowane zmiany są szczegółowo opisane. Jeśli jednak są jeszcze jakieś pytania to 
odpowie. 
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 XXII/125/12.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 r. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jest to piętnasty budżet nad którym 
pracował, cztery razy jako radny a jedenasty raz na stanowisku Wójta. 
Stwierdził, ze różne były okresy historii, budżety różnie były kształtowane. Obecny budżet 
też nie jest budżetem marzeń ani nawet oczekiwań radnych,  jak każdy. Jeśli  sytuacja  w 
kraju okaże się w miarę stabilna, to i my powinniśmy w miarę egzystować. Gorzej jeśli będzie
się cos dziać, na co nie mamy wpływu, to skutki zawsze spadają na sam dół. Budżet jak 
każdy, to są tak zwane wirtualne pieniądze. Mamy obietnice Pana Ministra Finansów, że w 
przyszłym roku otrzymamy określone kwoty, w lutym Pan  Minister albo potwierdza te kwoty
albo informuje, ze będą one zmniejszone. W trakcie roku, praktycznie na każdej Sesji budżet 
jest zmieniany, albo cos się dodaje albo zmniejsza, są też przesunięcia. Budżet nie jest 
sztywny, zawsze można go zmienić w razie potrzeby.
Wójt zaznaczył, że pod koniec pierwszego kwartału będzie już wiadomo ile środków 
przekaże Minister finansów,  będzie też wiadomo więcej na temat gospodarki śmieciowej, ile 
będzie złożonych deklaracji – ile osób i na jakie pieniądze. Będzie też  najprawdopodobniej 
rozstrzygnięty przetarg i będzie wiadomo ile gminę będzie kosztować wysypisko i wwożenie 
śmieci. 
Wójt zwrócił uwagę na załącznik, który radni dostali na poprzedniej Sesji. Są tam 
wymienione wnioski do budżetu, które składali radni i kierownicy jednostek oraz sołtysi.
Poinformował, ze część tych wniosków jest przynajmniej  w części uwzględniona w  
przedłożonym projekcie budżetu, reszta jest jakby w kolejce i oczekuje na możliwości 
finansowe, będą do tego wracać.
Wójt zaznaczył, że rzadko która gmina ma załącznik opisowy do budżetu tak obszerny, w 
naszym budżecie praktycznie opisana jest każda złotówka, potrzeba wydania jej jest 
uzasadnione. Każdy paragraf jest rozszerzony i opisany, kiedyś nie zawsze tak było.
Wójt zwrócił się z prośbą do radnych o przyjęcie przedłożonego budżetu, podkreślił, że 
przyjęcie budżetu daje określoną stabilizację. Od 1 stycznia można będzie podejmować już 
pewne działania takie jak np. ogłoszenie konkursów na działania z zakresu ochrony zdrowia 
dotyczące OPS i Caritasu, oraz  konkursów na działania sportowe. Łatwiej też będzie 
realizować wydatki bieżące.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że przed uchwaleniem budżetu jest 
obowiązek odczytania Uchwały RIO dotyczącej opinii na temat przedłożonego projektu 
budżetu. Następnie odczytała  uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 497/2012 składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok.
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Radny Roman Kopij poinformował, że  jest po rozmowie z jednym z orzeczników, który 
kazał pogratulować tak dobrego budżetu bo niewiele gmin może się poszczycić takimi 
budżetami. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że na Komisjach projekt był przedyskutowany i ma nadzieje, 
ze te wszystkie uwagi, które Komisje zgłaszały Pan Wójt będzie pamiętał i w trakcie roku w 
miarę możliwości do nich powracał. 
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 XXII/126/12.
 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że budżet jest odzwierciedlony w 
wieloletniej prognozie finansowej, są  tam wszystkie dane, tylko, ze wieloletnia prognoza 
finansowa jest  planowana na rok budżetowy  plus trzy następne lata czyli 2013 - 2016. Jeżeli 
występuje zadłużenie finansowe, to wieloletnią prognozę finansową planuje się na tyle lat na 
ile jest zaciągnięty dług.
Następnie odczytała Uchwałę Nr  498/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z 5 grudnia 2012 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2013 – 2016. Opinia 
jest pozytywna.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania  przy  12 głosach za i 1 wstrzymującym się   podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXI/127/12.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 r.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jest  to uchwała, która obliguje do 
podjęcia pewnych działań, pewnych starań dotyczących zjawiska  zapobiegania i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. To co jest w programie, to jest tylko 
cząstka tego co się robi. Do tych spraw powołana jest specjalna komisja, która opiniuje cały 
program jak również pilotuje poszczególne jego elementy. Poinformował, że głównie starają 
się kłaść nacisk na działania profilaktyczne wśród młodzieży i to bez względu na to, czy ta 
młodzież uczy się w Gminnym Zespole Szkół czy w Zespole Szkół. Starają się łączyć te 
programy nie robiąc żądnych różnic.  W szerokim zakresie prowadza działania wykorzystania
tych środków na organizację czasu w czasie wakacji, ferii, chcą w tym czasie coś dzieciom 
stworzyć. Zaznaczył, że pieniędzy przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie 
można przeznaczyć na inne cele, jeśli zostaną w danym roku środki, to przechodzą na 
następny rok. Zaznaczył, że dokładna kwota dochodu ze sprzedaży alkoholu będzie znana 
dopiero po przedstawieniu sprawozdań przez sklepy, które alkohol sprzedają.
Następnie Wójt omówił przedstawiony program, zwracając uwagę na spożycie alkoholu na 
przestrzeni ostatnich lat.
Zaznaczył, że na ten program pracuje szkoła, pracują nauczyciele Zespołu Szkół, Gminnego 
Zespołu Szkół, pracuje OPS, bo pewne działania ustawowo przypisane są do działań OPS-u.
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze radni uchwalili budżet, który jest taki jaki jest, na pewno
nie doskonały, bo wszystkich potrzeb nie da się ująć, gdyż dysponujemy pewna określoną 
kwotą. 
Poinformował, że przedstawiony program porównał z programem z poprzedniego roku i ma 
pewne spostrzeżenia. Taj jak to Pan Wójt powiedział są to pieniądze „znaczone” i uważa, że z
tych pieniędzy można zrobić coś innego aby poprawić sprawność młodzieży a nie tylko 
przeznaczać na konsumpcję. 
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Zaproponował aby na stronie 15 programu  w punkcie „3.6 Zakup sprzętu sportowego i 
organizacja działań sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik i hali sportowej” skreślić 
wyrażenie Orlik i hala sportowa aby nie dyskryminować innych obiektów sportowych. 
Przypomniał, że w programie wyborczym „Milenium” było ujęte tworzenie  obiektów 
sportowych na wsiach oraz ich wyposażenie. Zaznaczył, że może mniej środków  przeznaczać
na konsumpcję a więcej na realizację obietnic wyborczych. 
Prosił też aby Gminna Komisja, która jest powołana dokonała podsumowania realizacji  
zadań za 2012  r. i przedstawiła Radzie Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy pani Alicja Lewandowska – Adam odpowiedziała, że takie 
sprawozdanie jest składane zawsze na koniec marca. 
( Do obrad dołączył radny Janusz Frydlewicz). 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że każdy z radnych  będzie się rozliczał co 
ludziom obiecał i on też, bo kiedyś przyjdzie termin, że się będzie rozliczał co był w stanie 
zrobić. Nie są to wielki pieniądze przeznaczone na zajęcia na Orliku, uważa, ze  trzeba tam 
pójść i zobaczyć co się dzieje, jakie tam odbywają się zajęcia,  jaki jest tam ruch, bo nie 
można dyskutować o czymś o czym nie ma się „ zielonego” pojęcia. Tam odbywają się 
również spotkania, szkolenia, różne teatrzyki. Trzeba pewne rzeczy realizować, bo tego 
wymaga ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Jeżeli dzieci jada na piknik, to tez trzeba im 
zapewnić jakiś poczęstunek, to nie są wielkie pieniądze. Uważa, że przedstawione w 
projekcie uchwały propozycje są rozsądne.  Komisja jest powołana przez Wójta ale nie jest 
związana z Wójtem,  są tam różne niezależne osoby, są przedstawiciele OPS-u, 
przedstawiciele innych jednostek, zewnętrzni reprezentanci, i nie jest tak, że wykonują oni 
polecenia Wójta. Wójt tylko pilotuje te rozwiązania, które są przyjęte przez Komisje. 
Wójt zwrócił  się do radnych o podjęcie uchwały w takiej formie jak została przedłożona. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że nie chce polemizować, bo Pan Wójt odczuwa to jako 
nalot, dlatego proponował aby skreślić te wyrażenia, aby potem nie było niedomówień, aby 
nie zacieśniać się tylko do Orlika i hali sportowej. Aby tez przeznaczać pieniądze na boiska w
wioskach. Jest w sprawozdaniu, ze zostały kupione piłkochwyty na boisko w Ligocie 
Tułowickiej a nie było tego w programie, to z jakich pieniędzy to zostało kupione. 
Nie wie też czy w Szydłowie powstał nowy plac zabaw, bo jeden już był. 
Wójt odpowiedział, że nie powstał nowy plac zabaw, tylko istniejący został uzupełniony.
Są pewne działania, które nie są wyszczególnione,  są one ujęte w punkcie : wydatki związane
z obiektami sportowymi. 
Sołtys Szydłowa Pani Ewa kapłon poinformowała, że urządzenie, które było na placu zabaw 
było stare i wyeksploatowane, trzeba było coś  dokupić na ten plac zabaw dla dzieci.
Radny Krzysztof Mróz przypomniał, ze jeżeli chodzi o plac zabaw dla dzieci w Szydłowie, to 
była o tym mowa na Sesji.
Radny Jerzy Wesołowski stwierdził, że w wieloletniej prognozie nie ma ani złotówki więcej  
na organizację imprez sportowych, na prowadzenie zawodów. Zapytał czy obiekty sportowe 
budują po to aby stały puste. Stwierdził, że na Orliku i na hali nie ma ani godziny wolnej, jest 
duże obłożenie. Boiska buduje się po to aby  rozgrywały się tam zawody, aby dzieci i 
młodzież mogły tam ćwiczyć. Radny Roman Kopij  poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej ustalili, że aby jakoś ogarnąć sport to trzeba utworzyć odrębną instytucję, która by
Się tym zajmowała, organizowała zajęcia i dbała o obiekty sportowe położone na terenie 
gminy.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  udzieliła odpowiedzi radnemu Jerzemu Imbiorskiemu, 
że plac zabaw w Szydłowie był realizowany z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2012 r. z zadania nr 3 dział 
10. Była to kwota 9 tys. zł. Zaznaczyła, ze w zasadzie wszystkie środki przeznaczone na 
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profilaktykę powinne być przeznaczone na zakup ulotek, organizacje imprez związanych z 
profilaktyką ,a to, że z tych pieniędzy są dofinansowane place zabaw czy wyposażenie 
obiektów sportowych, to jest tak trochę ”po bandzie”. Próbują tak rozdysponować te środki 
aby coś z tego  zostało na dłużej. Poinformowała, że zakup pilkochwytów był  realizowany z 
zadania 3 dział 10  w tym roku.
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że na protokole odbioru placu zabaw w Szydłowie 
widnieją dwa zadania, tym drugim zadaniem jest przesuniecie placu zabaw w Goszczowicach.
Wie o tym, bo podpisywał ten protokół.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała  czy radny Jerzy Imbiorski podtrzymuje swój wniosek,
jeśli tak to prosi o jego sprecyzowanie. 
Radny Jerzy Imbiorski odpowiedział, że podtrzymuje wniosek aby nie ograniczać się tylko do
hali sportowej i Orlika. Stwierdził, że wygląda na to, ze wywołał burzę, ze nie chce sportu we 
wsiach, ze chce w każdej miejscowości Orlik. Chce tylko coś zbliżonego do Orlika aby dzieci
w wioskach  mogły także korzystać z obiektów sportowych.
Sprecyzował wniosek aby w punkcie „d” programu wykreślić wyrażenie hala sportowa i 
Orlik.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Imbiorskiego
o wykreślenie na str. Nr 3, zadanie 3.6 w punkcie d zapisu „ na boisku Orlik i hali sportowej 
”.Za przyjęciem wniosku  głosowało 0 radnych, przeciwnych było 8 radnych, 6 radnych 
wstrzymało się od głosu. Wniosek radnego Jerzego Imbiorskiego nie został przyjęty.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy  13 głosach za i 1 przeciwnym  podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXII/128/12.
Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice 
           z dnia 26  kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
           przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Urszula Kosińska – Bardon 
poinformowała, że od stycznia 2013 r. najniższe wynagrodzenie ma wynosić 1.600 zł. dlatego
jest potrzeba zwiększenia stawki za godzinę, która będzie  wynosiła 15 zl. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXII/129/12.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  
      od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają 
      odpady  komunalne,
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował, że projekt uchwały był szeroko omawiany
na posiedzeniach komisji, jeśli są jakieś pytania to odpowie. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXII/130/12.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
      opłaty za pojemnik,
 Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował, że proponują aby opłatę wnosić od osoby.
Zaznaczył, ze nie jest to opłata związana z produkcja śmieci, jest to podatek  od osoby a nie
od tego ile  wyprodukuje śmieci. Poinformował, że w tej chwili w Sejmie trwa dyskusja na
temat  połączenia  różnych metod ,  połączenia wielkości gospodarstwa z ilością  osób i  tak
dalej.  Nie  ma  metody o której  można  powiedzieć,  że  jest  idealna  i  jednolita.  W naszym
wypadku opłata od osoby zamieszkującej spowoduje, ze jesteśmy w stanie zbierać odpady od 
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tych, którzy produkują te śmieci. Pod względem technicznym najłatwiej byłoby zbierać opłaty
od metra mieszkania, bo to w skali roku się nie zmienia. Pobieranie opłaty od osoby może się
ciągle zmieniać bo ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają i ten ruch trzeba ciągle śledzić, trzeba
będzie non stop śledzić składane deklaracje. 
Wójt zaznaczył, ze na koniec marca, po złożeniu deklaracji będzie wiadomo ile faktycznie w
Gminie  Tułowice  mieszka  osób,  które są  potencjalnymi  osobami,  które  ten  podatek  będą
płacić.  Proponuje  się  stawkę  13  zł.  przy  śmieciach  segregowanych  i  stawkę  21  zł.  przy
śmieciach niesegregowanych. Związane jest to z pewnymi kosztami.
Wójt  poinformował,  ze  kilka  ościennych  gmin  wyszło  z  innego  założenia  i  dało  stawkę
wyjściową  mniejszą, ale zrobiono ograniczenia w ilości oddawanych śmieci. Tam za śmieci
wyprodukowane  ponad ustaloną  normę   ludzie  będą  dodatkowo płacić.  Grozi  to  tym,  ze
ludzie mogą wysypywać te śmieci wyprodukowane ponad normę w różne miejsca i zaśmiecać
środowisko aby więcej nie płacić. 
W naszej gminie będzie jeszcze dodatkowo wybudowany tak zwany „pszon” gdzie można
będzie oddawać śmieci.
Kwoty stawek są zróżnicowane po to aby zachęcić mieszkańców do segregacji śmieci. 
Następnie omówił jak będzie przebiegał odbiór śmieci i rozliczanie firmy odbierającej śmieci.
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy nie lepiej by było przyjąć mniejsza stawkę a jak okaże
się, że jest za mała to wtedy ja podnieść. Uważa, ze jak firmy biorące udział w przetargu
zobaczą, ze stawka jest wysoka to  będą  tez żądać wyższych stawek.
Wójt stwierdził,  że takie są wyliczenia, trzeba się też liczyć z tym , że część opłat będzie
trudna do ściągnięcia a to potrwa w czasie albo nawet nieściągalna.
Zaznaczył, że są to pieniądze znaczone, których nie można wydać na inny cel, jeśli się okaże,
że stawka jest za wysoka to lepiej ja obniżyć niż podwyższać.
Wójt  zwrócił  uwagę  na  problemy  z  rozliczaniem  firmy,   bo  będzie  to  bardzo  trudne
technicznie. 
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że nie ma wątpliwości i uwag do zaproponowanych
stawek  ale  przy  wypowiedzi  Pana  Wójta  odnosi  wrażenie,  że  im  bardziej  wchodzą  w
szczegóły tym więcej budzi się wątpliwości. Niejasna sprawą jest np. sprawa „pszoku” który
będzie stał na gruncie gminnym, nie wie jakie tam musza być określone standardy, czy musza
być magazyny, czy musi być rampa , czy zabezpieczenia foliowe. Jaka będzie powierzchnia
„pszoku”. Czy „pszok” będzie wydzierżawiany czy prowadzony np. przez ZGKiM.
Wie, że w tej chwili Pan Wójt też  nie wie jakie będą potrzeby i jakie będą koszty budowy
tego „pszoku”, kto będzie  to budował, czy  firma, która wygra przetarg na odbiór śmieci czy
Gmina musi taki magazyn zagwarantować. 
Wójt odpowiedział, że wiadomo jest jedno, że gmina ma zapewnić teren a następnie są różne
rozwiązania,  może to zbudować gmina a ZGKiM obsługiwać w ten sposób, że pracownik
ZGKiM będzie to obsługiwał, przyjmował śmieci a firma będzie je stamtąd wywoziła. Druga
możliwość jest  taka,  że gmina wybuduje „pszok” i  wydzierżawi go dla  firmy wywożącej
śmieci,  ta  firma będzie  go obsługiwać.  Trzecie  rozwiązanie jest  takie,  ze firma wybuduje
„pszok” i będzie go obsługiwać. 
Następnie Wójt poinformował, ze jak firma wybuduje „pszok” to wliczy sobie koszty budowy
do kosztów wywozu śmieci, jeśli  wybuduje go gmina,  to gdyby doszło do zmiany firmy, to
„pszok” pozostaje dalej własnością gminny. Trzeba to spokojnie rozważyć. Zaznaczył, że na
dzisiaj  potrzebny  jest  mini  pszok,  będzie  to  utwardzony  teren,  parę  zadaszeń  i  parę
zamykanych garaży. 
Część  socjalną można zapewnić w pomieszczeniach oczyszczalni albo zakupić przeznaczony
na ten cel barak.
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Radny Roman Kopij  stwierdził, że im bardziej zagłębia się w tą ustawę, to ma coraz więcej
dylematów. Stawka za śmieci segregowane  to 13 zł. od osoby. Zaznaczył, że  cała najgorsza
rola  spadnie  na  Spółdzielnię  Mieszkaniową  i  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej, tam gdzie jest budownictwo wielorodzinne. Zakłada, ze tam trzeba będzie
płacić stawkę 21 zł. za śmieci niesegregowane, bo kto skontroluje pojemniki ustawione na
osiedlu,  kto zapłaci  karę za niesegregowane śmieci.  Będzie to wielki problem. Uważa, że
deklaracje powinni składać mieszkańcy a nie zarządcy domów.
Radni dyskutowali na temat egzekwowania i kontrolowania segregacji śmieci i problemów z
tym związanych.
Radny Tadeusz Basztabin zaproponował aby segregacja śmieci zajmował się ZGKiM. Wójt
odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, bo firma może wygrać przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie śmieci i wtedy firma segreguje te śmieci i robi z nimi co chce albo my z
góry kierujemy śmieci do Nysy i oni tam segregują i wydają odpowiednie zaświadczenia o
ich oddawaniu.
Radny Roman  Kopij zapytał co by było gdyby gmina nie podjęła takiej uchwały. 
Radca  Prawny  Pani  Maria  Przywara  wyjaśniła,  że  do  Urzędu  Gminy  wpłynęło  pismo
Wojewody Opolskiego  w którym Wojewoda  informuje,  ze  przedmiotowe  uchwały  trzeba
podjąć do końca roku. Jeżeli to nie będzie zrobione to Wojewoda ma prawo wezwać Rade do
uchwalenia, jeśli Rada tego nie zrobi, to Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze ustalając za
Radę to, czego Rada nie zrobiła. Wtedy nie wiadomo jakie stawki ustali Wojewoda.
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących się podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXII/131/12.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
            opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Wójt  poinformował,  że  po  rozważeniu  sprawy   proponuje  aby  opłata  była  uiszczana
miesięcznie, bo kwartalnie byłyby to duże kwoty i gdyby powstała zaległość to ciężko by ją
było spłacić. .
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXII/132/12.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
            gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
            nieruchomości,
Wójt poinformował jak będą odbierane odpady oraz omówił wzór deklaracji. 
Zwrócił uwagę, że w razie zmian trzeba będzie składać deklarację zmieniającą. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXII/133/12.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
            Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
            nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
Wójt poinformował, ze będzie wywieszony regulamin dostawy śmieci do „pszoku, godziny
otwarcia. Będzie tez pracownik w godzinach popołudniowych.
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXII/134/12.
Ad.15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
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Wójt poinformował, ze 5 grudnia odbyło się spotkanie  z Panem Marszałkiem i 
pełnomocnikiem firmy inwestycyjnej, która chce postawić na terenie naszej Gminy „tak 
zwane „fermy fotogalwaniki”   są to solary leżące tuz nad ziemią.   
Wójt poinformował, że w tej sprawie firma rozmawia także z Panem Kostarkiewiczem,  który
jest właścicielem terenów inwestycyjnych, na których ferma miałaby powstać. Jeśli dojdą do 
porozumienia to taka działalność będziemy mieć w naszej Gminie. 
Wójt poinformował, ze 10 grudnia  podpisana została umowa o dofinansowanie projektu na 
Tułowice Małe. 
10 grudnia odbył się tez uroczysty Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złożył 
podziękowania dla Pani Dyrektor Przedszkola za przygotowanie  występu dzieci dla 
jubilatów.
11 grudnia Wójt uczestniczył w spotkaniu w Kędziezynie – Koźlu w sprawie utworzenia 
lokalnego samorządowego funduszu pożyczkowego, do następnej Sesji Wójt przedstawi 
radnym bliżej o co tam chodzi ale musi jeszcze pewne rzeczy posprawdzać i dowiedzieć się o 
szczegóły. 
12 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie obiektu na stadionie w Tułowicach. 
Wójt poinformował, że dwukrotnie spotkał się z Prezesem NEOO PLUS TECHNOLOGY , 
został zobowiązany do przekazania  radnym życzeń. 
Następnie poinformował jak święta wyglądają w Korei.
Następnie poinformował o rozmowach w sprawie kupna EKOPOLU. 
Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska – Bardon podziękowała Wójtowi za obecność na 
części kolacji wigilijnej dla osób samotnych. Poinformowała, że kolacja przebiegała w bardzo
dobrej atmosferze, był występ  młodzieży z Zespołu Szkół w Tułowicach. 
Ad.16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła obecnym na Sesji życzenia świąteczne. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady. 
Na tym protokół zakończono.

          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
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