
                                                            Protokół Nr XXI/12
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                          z dnia 29 listopada 2012r.
  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1800. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Zbigniew 
Paradowski – 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 XX 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 nadania nazwy ulicy  w Tułowicach,
   7. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie 
       Gminy Tułowice,    
  8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
      w Tułowicach  projektu konkursowego w ramach partnerstwa  pn. „Aktywni od zaraz. 
      Staże i szkolenia specjalistyczne  dla osób niepełnosprawnych.” W ramach Programu 
      Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
      Działanie  7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.
  9. Informacja z przebiegu inwestycji  i remontów  w 2012 r. oraz  planowane inwestycje
      w 2013 r. 
10. Analiza wniosków dotyczących  planowania budżetu na 2013 r. 
11. Informacja  Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu dotycząca  oświadczeń
      majątkowych,  
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 XX Sesji Rady Gminy.
Protokół  XX Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 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. 
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 XXI/119/12.
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. 
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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 XXI/120/12.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  w Tułowicach,
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 11 głosach za, 2 wstrzymujących się i 1 przeciwnym  
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXI/121/12.
Ad.  7. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
            na terenie Gminy Tułowice,    
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że po ostatnim spotkaniu radnych i po 
uwagach zgłoszonych przez inne gminy otrzymał pismo, że w związku z uwagami 
otrzymanymi od gmin a dotyczącymi normatywów wytwarzania odpadów na 
nieruchomościach niezamieszkałych, normatywy te zostały zmodyfikowane i przesłane do 
gmin. W nowym załączniku są mniejsze wskaźniki przeliczeniowe. 
W związku z tym Wójt zgłosił wniosek o z zmianę treści uchwały polegającej na zmianie  
załącznika  dotyczącego normatywów wytwarzania odpadów oraz dopisaniu do treści 
uchwały w paragrafie 3, pkt 1 lit. B po wyrażeniu „szkło – powinno być donoszone do 
pojemników ogólnodostępnych” słów: „ z podziałem  na białe ( pojemnik biały) i kolorowe
( pojemnik zielony)”  a w  paragrafie 16 pkt. 1 ppkt3) po wyrażeniu: „ odpady surowcowe 
(tzw. „suche”)  dopisaniu słów: „oraz szkło”.
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że nie ma zmian dotyczących zmniejszenia w instytucjach 
typu internaty, hotele, bursy. Wójt odpowiedział, że  są zmniejszenia na szkołach i na parku, 
co jest z korzyścią dla Pana Dyrektora Zespołu Szkół. 
Radny Michał Szumega zapytał czy omawiany regulamin można będzie zmieniać w każdej 
chwili w razie potrzeby. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  odpowiedział, że w tej chwili to jest on uchwalany jakby w 
ciemno, może się okazać, że za pół roku życie wymusi pewne zmiany. Będą jeszcze 
podejmowane inne uchwały dotyczące gospodarki śmieciowej. 
Wniosek Wójta został przegłosowany i przyjęty  jednogłośnie ( 14 głosów za).
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 XXI/122/12.
Ad. 8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy 
           Społecznej  w Tułowicach  projektu konkursowego w ramach partnerstwa  pn. 
           „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne  dla osób
           niepełnosprawnych.” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 
           2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,  Działanie  7.4 
           Niepełnosprawni na rynku pracy.
Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska _ Bardon poinformowała, ż 
głównodowodzącym w tym projekcie będzie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Informatyków i Matematyków. Współpartnerami  jest Ośrodek pomocy Społecznej w 
Gogolinie i Urząd Gminy w Paczkowie. Udział w tym projekcie zaproponowano także OPS w
Tułowicach. Projekt nie wymaga wniesienia własnego wkładu a całkowita wartość projektu 
wynosi 860.780, 40 zł. 
Uważa, że jest to jakaś pomoc dla niepełnosprawnych informatyków więc podjęli się tego 
działania. 
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 XXI/123/12.
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Ad.  9. Informacja z przebiegu inwestycji  i remontów  w 2012 r. oraz  planowane 
            inwestycje w 2013 r. 
Wójt poinformował radnych, że otrzymali „zestawienie zadań inwestycyjnych i remontów 
wg. stanu na dzień 28.11.2012 r. „  Zaznaczył, że w planie pewne kwoty są zaznaczone 
znakiem minus albo plus. Jeśli jest minus to znaczy, ze stamtąd zabiera się, a jeśli plus to 
znaczy, że tam się dodaje. Jest to uwzględnione w podjętej dzisiaj uchwale dot. zmiany 
budżetu. Stwierdził, ze w zestawieniu w miarę dokładnie jest ujęte wszystko co zostało 
dokonane, ile to kosztuje i jak wygląda sytuacja.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że jego zdaniem radni za późno otrzymali te materiały, nie 
mieli czasu się z nimi zapoznać. Wójt odpowiedział, że radni mogą to przeanalizować i do 
tematu wrócić na następnej Sesji. Jest to tylko informacja.
Ad. 10. Analiza wniosków dotyczących  planowania budżetu na 2013 r. 
Wójt Gminy przedłożył radnym „Zestawienie planowanych inwestycji i remontów na 2013 r. 
Zaznaczył, że w przedłożonym zestawieniu są także ujęte wnioski, które wpływały od 
radnych. Nie ma drobnych spraw takich jak lampa czy zakup ławek. Nie ma tez ujętego 
wniosku Pana Coppin, gdyż wniosek jest już w trakcie realizacji. Wójt  zaznaczył, ze brakło 
przynajmniej 1 miliona zł. aby móc zrealizować wiele zgłoszonych istotnych potrzeb ale 
trzeba pamiętać, że budżet nie jest zamknięty. Nie wiadomo jeszcze jak potoczą się pewne 
sprawy, bo na razie nie wiadomo jakie będą  poszczególne koszty planowanych inwestycji. 
Jeśli okaże się, że po przetargach będą jakieś środki do dyspozycji, to w Komisja 
Gospodarcza będzie mogła wybrać z tych zadań, które są wpisane ale zabrakło środków na 
ich realizację albo na inne zadanie, którego potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku.
Wójt poinformował, że w budżecie planują ująć następujące zadania: zmiana  planu 
zagospodarowania przestrzennego związana z poszerzeniem cmentarza, Urząd.
Jeżeli  chodzi o sprzątanie ulic przyjmują porównywalna kwotę do ubiegłego roku. W 
ubiegłym roku zima była krótka, nie wiadomo jak będzie w tym roku. 
Jest przewidziana kwota na budowę nowych punktów świetlnych, gdzie te punkty będą 
budowane to zdecydują radni. 
Są przewidziane środki na budowę Centrum Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach. Na te 
inwestycje jest dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Środki na dokończenie prac związanych
z budową Centrum Aktywności Społecznej w Skarbiszowicach, do zrobienia zostało 
ogrodzenie, które jest niezbędne. Na stadionie w Tułowicach i w Skarbiszowicach jest 
potrzeba wybrukowania  części terenu. Są przewidziane środki na budowę boiska w 
Szydłowie, kwota 5 tys. zł. Aby dyskutować na temat zagospodarowania gruntów od Agencji 
Rolnej to trzeba mieć projekt. Agencja Rolna zwróciła się po raz kolejny z pytaniem, czy 
Gmina robi coś w kierunku zagospodarowania tych terenów i czy w kolejnych budżetach są 
planowane na ten cel środki.  Wójt poinformował, że w odpowiedzi na pytanie wysłał 
opracowana koncepcję, napisał, że będzie robiony projekt.
Jest potrzeba wykonania kanalizacji w Ligocie Tułowickiej bo domy już stoją i ludzie czekają
aby się przyłączyć i zamieszkać. Trzeba tez zrobić projekt sieci wodnej i kanalizacyjnej na 
osiedlu w Tułowicach ( bloki) aby była możliwość ubiegania się o pozyskanie środków na 
budowę. W związku z nowa ustawa śmieciową jest konieczna budowa „PSZOKu” . 
W obecnej chwili nie wie ile to będzie kosztować. 100 tys. zł. jest przeznaczone na 
odkupienie gruntów na poszerzenie cmentarza. Wójt  poinformował, że zgłoszonych 
wniosków było na 2.300.000 zł. a środków w budżecie przeznaczonych na ten cel jest około 
1.800.000 zł. Jest to porównywalne z obecnym rokiem. Zaznaczył, że jest to pierwszy rok bez
planowanego zaciągnięcia kredytu. Stwierdził, że budżet jest ruchomy i zawsze w razie 
potrzeby można go zmienić.
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Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej radny Jerzy Piędzioch  poinformował, 
że Komisja Budżetowa na posiedzeniu  zapoznała się ze zgłoszonymi potrzebami i 
dyskutowała na temat planowanych zadań. 
Stwierdził, że bardzo dobrze, że ul. Ceramiczna w końcu doczeka się projektu przebudowy 
sieci. Zaznaczył, że dobrze by było aby ten projekt  przebudowy był podzielony na pewne 
etapy gdyż jest to związane zarówno z kosztami jak i z  możliwościami dofinansowania przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do każdego etapu 
inwestycji przebudowy kanalizacji jest możliwość dofinansowania do górnej granicy  do 50 
tys. zł. Jeśli inwestycja będzie podzielona na etapy, to praktycznie do każdego etapu można 
otrzymać te 50 tys. zł. Jeśli zadanie zostanie potraktowane całościowo to będzie można 
otrzymać tylko kwotę do 50 tys. zł. Zaznaczył, że Wojewódzki Fundusz nie stoi na 
stanowisku żeby nie pomóc, bo chce pomóc ale  dokumentacja musi być prawidłowo 
zrobiona aby można było otrzymać jak największe dofinansowanie.
Odnośnie budowy kanalizacji w Ligocie Tułowickiej stwierdził, że warto się zainteresować 
pomocą finansową na powstawanie nowych inwestycji z zakresu kanalizacji i jeżeli jest 
kosztorys na 86 tys. zł.  to Wojewódzki Fundusz pomaga  w granicach do 50%, można by w 
ten sposób zaoszczędzić około 40 tys. zł. Nie ma raczej możliwości uzyskania 
dofinansowania do opracowania projektu na ul. Ceramicznej, bo nie są to koszty 
kwalifikowane.
Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, ze niektóre inwestycje zostały potraktowane „ tak trochę po
macoszemu” , są one ujęte w wykazie ale nie ma możliwości  finansowych na ich realizację. 
Jednakże, w zależności od tego jak będą się kształtowały dochody, jakie będą możliwości 
może dodatkowo  uda się jeszcze jakieś zadanie zrealizować. 
Zwrócił uwagę na potrzebę budowy chodnika na ul. Opolskiej w Tułowicach i w Ligocie 
Tułowickiej. Są to inwestycje powiatowe ale  jeśli powiat zechce budować to trzeba będzie 
finansowo w tym pomóc. Zaznaczył, że ważne  są te inwestycje, które są istotne dla 
bezpieczeństwa. 
Radny Jerzy Piędzioch  poinformował, że  Komisji Gospodarczo – Budżetowa  podeszła  z 
dużą dozą ostrożności  do propozycji Pana Wójta na ten rok 2013. Zaznaczył, ze tak jak 
kiedyś był zwolennikiem zaciągania kredytów na realizacje zadań inwestycyjnych, na które  
była możliwość otrzymania dofinansowania, tak na przyszły rok uważa, ze trzeba wstrzymać 
takie tempo działania. Jest to  podyktowane faktem nieprzewidywalności dochodów jakie 
Gmina będzie miała.  Nie wiadomo też jak będzie z gospodarką śmieciową , jakie będą  z tym
związane dochody i koszty
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jest umówiony na rozmowę  z Panem 
Prezesem Funduszu  Ochrony Środowiska w sprawie możliwości dofinansowania 
planowanych inwestycji.
Następnie Wójt wyjaśnił sprawę budowy chodnika  w Ligocie Tułowickiej. Poinformował, ze
projekt na budowę fragmentu chodnika był już kilka lat temu wykonany  przez Prezesa 
Kopalni. Rzecz polega na tym, że ten chodnik już by był gdyby jeden z właścicieli zgodził się
na przesuniecie swojego płotu o 1 metr. Prezes Kopalni był nawet skłonny na swój koszt 
postawić tam nowy płot. Właściciel posesji się nie zgodził. Wtedy upadła sprawa budowy 
chodnika i pojawiło się drugie rozwiązanie czyli budowa „mijanki”. Aby następnym razem  
nie było takich problemów, że opracowany projekt powędruje do kosza, bo ktoś nie wyrazi 
zgody na oddanie kawałka własnego terenu, proponuje aby Pan Sołtys zechciał przyjść  w 
najbliższym czasie do Urzędu Gminy, Pan Ratuszny przygotuje mapę całej drogi, Pani 
Dąbrowska  opisze nazwiskami, czyja posesja przylega do drogi, przygotowane też zostanie o
treści : deklaruję nieodpłatne przekazanie na rzecz powiatu paska swojej nieruchomości o 
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szerokości do 2 metrów na cele budowy chodnika.  Pana Sołtysa zadaniem będzie pozbieranie
od mieszkańców z jednej i z drugiej strony drogi, bo nie wie z której strony będzie chodnik.
Jeśli to będzie załatwione, to będzie argument, bo można będzie powiedzieć dla Pana 
Starosty, ze wszyscy gotowi są oddać nawet kawałek swojej posesji po to aby ten chodnik 
został zrobiony. Bo po co robić projekt jak się okaże, ze nie może być on zrealizowany, bo 
ktoś nie zgodzi się oddać paska posesji i nie będzie jak tego wybudować. Pan Prezes kopalni 
już raz stracił pieniądze na projekt, ale to jest jego firma i jego pieniądze, ale Gmina tak 
zrobić nie może, bo nie wytłumaczy się dlaczego taki projekt zrobiła bez wstępnych 
uzgodnień z mieszkańcami.
Jeśli będzie wiadomo, ze ludzie oddadzą część terenu to będzie wiadomo jak projekt robić.
Radny Roman Kopij poinformował, że Komisja Rewizyjna była w Ligocie i widziała jaka 
tam jest sytuacja, stwierdził, że jest tam tragicznie, chodnik jest bardzo potrzebny. Prosił Pana
Wójta aby spróbował jeszcze raz zaprosić zainteresowane osoby w godzinach pracy i jeszcze 
raz próbować sprawę załatwić, chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców. Stwierdził, ze jest 
wiele inwestycji, które nie są aż tak istotne, może można z czegoś zrezygnować, odłożyć na 
później, może  uda się jeszcze coś upchać w budżecie.
Pan  Wójt zapytał, czy na dzisiaj są w stanie powiedzieć Panu Staroście, że ten chodnik 
będzie gdzie zrobić. Dopóki nie będzie takiej pewności, to nie wie o czym można rozmawiać. 
Projekt już był i upadł bo nie było  woli mieszkańców.
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, ze Pan Wójt nadal jest uparty i stawia bariery nie do 
przebycia, po co chodnik po dwóch stronach jeśli mieszkańcy chcą po jednej stronie ) po 
prawej). Uważa, ze z zarządu Dróg Powiatowych powinien ktoś przyjechać i pokazać w 
którym miejscu jest teren za wąski, to wtedy można z tym człowiekiem rozmawiać. Pan Wójt 
od razu  mówi po co chodnik w Ligocie, ul. Opolska ma tyle samo mieszkańców co Ligota, 
ale tam nie ma takiego ruchu jak w Ligocie. 
Radny Roman Kopij zaapelował do Pana Wójta aby zostawić przeszłoś i zacząć żyć 
przyszłością, trzeba podjąć ten  temat na nowo. Jeżeli Pan Wójt będzie rozmawiał na ten 
temat z panem Starosta, to kartą przetargowa będzie to, że chcą rozmawiać z mieszkańcami. 
Trzeba zobaczyć czy Pan Starosta zechce taki chodnik budować. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze Komisja Społeczna tez była w Ligocie i tez widziała to 
samo co Komisja rewizyjna. Stwierdził, ze nie dopatruje się w wypowiedzi Pana Wójta złej 
woli, chodzi tu  o to aby nie wydać pieniędzy na projekt jak później ktoś się nie zgodzi  oddać
gruntu. Skoro społeczność Ligoty chce aby ten chodnik był zrobiony to proponuje zwołać 
zebranie z mieszkańcami, niech oni się określą i w tym dniu podpiszą, że chcą oddać teren. 
Myśli, że można w tej sprawie się dogadać. 
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, ze jest bardzo 
duży problem i trzeba go jakoś rozwiązać, ale nie emocjami, bo emocjami niczego nie 
osiągną. Komisja Społeczna i Komisja Rewizyjna uznały za zasadne budowę chodnika w 
Ligocie i myśli, ze sprawy zaszły tak daleko, że będą te sprawę pilotować. 
Ad. 11. Informacja  Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu dotycząca 
              oświadczeń majątkowych,  
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Alicja  Lewandowska  –  Adam  odczytała  Informację
Naczelnika  Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu dotyczącą   oświadczeń majątkowych,
oraz pismo Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśniające nieścisłości  w
informacji  dotyczące  Wójta  Gminy.  Wójtowi  przypisano  omyłkowo  uchybienia  ,  które
dotyczyły radnego z innej gminy.
Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
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Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w okresie między Sesjami uczestniczył
głównie  w  spotkaniach  w  sprawie  gospodarki  śmieciowej,  uczestniczył  w  spotkaniu  w
Urzędzie Miasta w Nysie, w spotkaniu w Skoroszycach.
Zajmował  się  także  sprawami  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
dotyczące inwestycji poszerzenia cmentarza. 
Poinformował, że w Gminie gościła delegacja dzieci z Ukrainy, dzieci dały kilka koncertów
dla społeczności naszej Gminy. 
Odczytał podziękowanie Kierowniczki grupy za miłe przyjęcie delegacji.
Wójt poinformował jak wyglądał przebieg pobytu delegacji dzieci z Ukrainy  oraz przybliżył
atmosferę przebiegu ich koncertów.
Radna Zofia Pietrusewicz zapytała  o sprawy spotkania z Panią Michalską. 
Radny  Jerzy  Piędzioch  poinformował,  że  mieli  przyjemność  goszczenia  na  posiedzeniu
Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pani Michalskiej. Pani Michalska tłumaczyła się swoimi
problemami zdrowotnymi dotyczącymi płynnej wypowiedzi dlatego przygotowała i złożyła
na  ręce  Przewodniczącego  Komisji   pismo  –  wniosek  w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę
budynku  dawnego  biurowca   Zakładu  Porcelany  „Tillowitz”  w  Tułowicach.  Następnie
odczytał to pismo.
Wójt  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 23.10.2012 r. i na Sesji
25.10.2012  r.  sprawa  była  poruszana.  Są  w  tej  sprawie  zapisy  w  protokołach   z  tych
posiedzeń. Następnie Wójt wyjaśnił, że kwoty remontu zawarte w kosztorysach, które sa w
posiadaniu  właścicielki  budynku  są  zaniżone,  przypuszczalnie  są  to  chyba  tylko  koszty
zabezpieczenia obiektu.
Wójt zwrócił się do Rady Gminy aby wyraziła swoje stanowisko aby udzielić odpowiedzi  na
przedłożone pismo. 
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Budżetowej
posiłkując się opiniami radnych z wizji lokalnej budynku przedstawili w sposób jednoznaczny
stanowisko Komisji.  Przede wszystkim uświadomił  Pani Michalskiej,  że  Gmina nie  widzi
sensu  pierwokupu  tego  obiektu  gdyż  trudno  by  było  nawet  znaleźć  konkretny  cel  tej
inwestycji. Drugim poruszonym argumentem była sprawa możliwości finansowych Gminy,
jako Komisja  Budżetowa przedstawili  bardzo istotne potrzeby związane  między innymi  z
bezpieczeństwem mieszkańców, a to wynikało miedzy innymi z chodnika na ul. Opolskiej, z
chodnika w Ligocie Tułowickiej jak również z ostrożnym podejściem w przyszłych latach  do
możliwości  zaciągania  kredytów.  Te  trzy  takie  zasadnicze  cele  zostały  mocno
wyeksponowane i one powinny być argumentami, które przekonują również Panią Michalską
aby szukała innych źródeł i możliwości, jakiegoś sensownego pozbycia się tego obiektu.
Sugerował także Pani Michalskiej, że te jej działania dotyczące możliwości odkupienia czy
sprzedaży są co najmniej  o 5 lat  spóźnione.  W tamtym czasie  obiekt  nie  był  jeszcze  tak
zniszczony.  Pani  Michalska  nie  przyjmuje  tłumaczenia,  że  radni  mają  swoje  wizje
kosztorysowe, że ona ma kosztorys i to jest zgłoszone do konserwatora zabytków, że te około
70 tys. to jest całkowity koszt remontu. Uważa, ze ta kwota to jest kwota na zabezpieczenie
obiektu przed penetracja, czyli zabicie okien, drzwi i zabezpieczenie dachu. 
Komisja Gospodarcza p[oparła stanowisko Pana Wójta , że są inne ważniejsze potrzeby niż
kupno tego obiektu.
Pani Michalska twierdzi, że obiekt jest w takim stanie z winy Gminy, a głownie z winy Pana
Wójta, który wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pobliżu jej obiektu. Twierdzi, ze tam
te możliwości się otwarły i całodobowo konsumenci zaopatrują się w alkohol i tam  mają
możliwości  bywania  w  jej  lokalu.  Stwierdził,  że   Komisja  w  tej  kwestii  nie  chciała  się
ustosunkowywać, bo to nie był odpowiedni moment na takie rozważania.
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Zaznaczył,  ze  takie  stanowisko jakie  przedstawił  na  posiedzeniu  Komisji,  przedstawił  jej
także w prywatnej rozmowie. 
Przewodnicząca  Rady Gminy  zarządziła  głosowanie   w sprawie  kupna   przedmiotowego
obiektu. Zapytała: „ kto jest za tym aby nie kupować tego obiektu”.
Radni jednogłośnie  ( 14) głosów stwierdzili, ze obiektu nie należy kupować. 
Ad. 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował zebranych o przebiegi spotkania w Opolu z 
Panem Premierem Donaldem Tuskiem. 
Następnie poinformował , że została ogłoszona akcja „Zima” i przedstawił informację 
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  NT. jak będzie przebiegała akcja w Gminie Tułowice 
na drogach powiatowych. 
Wójt poinformował także, ze w tym roku akcje utrzymania dróg gminnych będzie prowadził 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. 
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz  odczytała protokół z 
przeprowadzonej kontroli w październiku br. w urzędzie Gminy a dotyczące kontroli kosztów
utrzymania hali sportowej i boiska sportowego „Orlik”. 
Radni do odczytanego protokołu nie zgłosili zastrzeżeń. 
Radny Andrzej Wesołowski poruszył sprawę opublikowanego artykułu w gazecie 
dotyczącego kosztów utrzymania OSP w gminie Tułowice. W związku z tym, że niektóre 
wypowiedzi w art. mijają się z prawdą, uważa, że powinno być to sprostowane. Uważa, że 
opinia publiczna powinna być rzetelnie informowana.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji radni chcieli 
wiedzieć jakie składki płaci Gmina do Związku Gmin Śląska Opolskiego,  a następnie 
poinformowała radnych jakie składki są płacone  z racji przynależności do różnych związków
i stowarzyszeń  i jak są one naliczane. Gmina łącznie opłaca składki w wysokości około 18 
tys. rocznie. Zaznaczyła, że z przynależności  do tych organizacji Gmina też czerpie korzyści 
finansowe w formie dotacji do inwestycji.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że w nawiązaniu do wypowiedzi Pana 
Wesołowskiego, także ma pretensję do radnego Jerzego Imbiorskiego, bo podawanie 
publicznie w radiu, że na straż w budżecie jest przeznaczone 40 tys. zł, chociaż  nie było już 
tak od dłuższego czasu, jest więcej przeznaczonych środków.  Poinformował także, że w OSP
w Goszczowicach jest prysznic i strażacy mogą z niego korzystać, bo podobno jest tam 
problem z myciem. 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że odnośnie informacji  z Urzędu Skarbowego o 
oświadczeniach majątkowych, przypisane mu niedociągnięcia nie dotyczą jego. Odnośnie  
wypowiedzi w radiu, to prysznic w OSP nie nadaje się do użytku, jest źle zrobiony, cuchnie 
tam szambem. Stwierdził, że za te środki co były tam włożone to można było więcej zrobić a  
tak to nie jest ani remiza ani świetlica. 
Następnie Pan Imbiorski zadał Wójtowi pytanie odnośnie opracowanej koncepcji czy tam  
będzie wiata czy obiekt socjalny. Wójt odpowiedział, że jak będzie projekt to Pan Imbiorski 
zobaczy. Pan Imbiorski stwierdził, ze nie jest zadowolony z odpowiedzi Pana Wójta, bo zadał
konkretne pytanie o oczekiwał na nie konkretnej odpowiedzi. Przypomniał także, że 26 
kwietnia br. napisał do Wójta pismo i do tej pory nie ma nam nie odpowiedzi, zaznaczył, że 
KPA obowiązuje wszystkich. 
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że jest taki moment, że szkoły typują najlepszego 
ucznia w danym typie szkoły, ucznia o najwyższej średniej, o najwyższych osiągnięciach w 
poszczególnych przedmiotach i konkursach do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Poinformował, że w tym roku taką stypendystką jest absolwentka Gminnego Zespołu Szkół w
Tułowicach a obecnie  uczennica  Zespołu Szkól w Tułowicach uczęszczająca do Liceum 
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ogólnokształcącego. Druga uczennica, także absolwentka GZSZ w Tułowicach otrzymała 
stypendium Marszałka Województwa. Poinformował, że wcześniej także kilku uczniów, 
którzy wcześniej byli uczniami GZSZ w Tułowicach było stypendystami Prezesa Rady 
Ministrów.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pani Haliny Nabrdalik dotyczące akcji 
świątecznej pomocy dla polaków ze wschodu. W tym roku pomocą chcą objąć  dzieci i 
seniorów. Prosiła o wsparcie akcji.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że  udostępniła w TOK pomieszczenie 
na zbieranie darów i tam paczki można dostarczać.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego – opinie o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku  na terenie Gminy Tułowice.
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy pani Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała pismo  
Prezesa Stowarzyszenia Telewizji Regionalnej dotyczące propozycji dołączenia do grona 
członków Stowarzyszenia Telewizji R regionalnej Śląska Opolskiego, oraz pismo dotyczące 
płacenia przez radnych podatków z tytułu uczestniczenia w szkoleniach, otrzymywania prasy 
itp. , pismo dot. Kampanii profilaktycznej „ Zachowaj trzeźwy umysł”. 
Radny Andrzej Wesołowski zaprosił zebranych do uczestnictwa w X Turnieju Piłki Nożnej 
dla dzieci.
Dyrektor  Tułowickiego Ośrodka Kultury poinformowała o imprezach w TOK w okresie 
przedświątecznym i zaprosiła do uczestnictwa w tych imprezach.
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




