
                                                                   Protokół Nr XXIV/13
                                             posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                                   z dnia 14 marca 2013r.

  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1800. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. 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 XXIII 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 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
      w 2014 r. lub podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
      funduszu sołeckiego w 2014 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego 
      Gminy Tułowice w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania 
      odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie  stosownego porozumienia 
      międzygminnego.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 
      31 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 
      procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 9.  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2013 r.
10. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
    w Opolu
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych  i Narkotykowych  w 2012 roku.
13. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za 2012 r.
14. Informacja  Sołtysów o kierunkach wydatkowania  funduszu sołeckiego w 2013 r.   
15. Ocena przebiegu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży „ Zima 2013”,
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
18. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
Protokół  XXIII Sesji został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. 
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 wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, są
one także opisane w  wniosku o podjecie uchwały. Jeśli są jeszcze jakieś pytania  to Pani 
Skarbnik postara się na nie odpowiedzieć. 
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 XXIV/143/13.
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że wszyscy 
wiedzą, że jest to odzwierciedlenie zmian budżetowych.
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 XXIV/144/13.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
           sołeckiego w 2014 r. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że doświadczenie lat minionych pozwala na 
stwierdzenie, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest dobrym rozwiązaniem, dlatego, że 
są to środki do dyspozycji danej społeczności wiejskiej. Są one niewielkie ale są rozsądnie 
wykorzystane. Jest za tym aby na 2014 r. wyodrębnić fundusz sołecki.
Sołtysi obecni na Sesji poinformowali, że też są za tym aby fundusz sołecki nadal istniał. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXIV/145/13.
Ad.  7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania 
           własnego Gminy Tułowice w zakresie utrzymywania składowisk odpadów 
           i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie 
           stosownego porozumienia międzygminnego.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że wymagania nowej ustawy o utrzymaniu w
czystości i gospodarki śmieciowej wymagają aby śmieci z danej gminy były 
zagospodarowane w odpowiednich centrach przerobu śmieci. Najbliżej Tułowic są takie dwa 
zakłady: Opole i Domaszkowice. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych Rada Gminy 
parę lat temu wybrała już Domaszkowice. W związku z tym uważa, że należy tę umowę 
przedłużyć w stosunku  do tych potrzeb jakie będą od lipca br. Aby Wójt mógł podpisać 
porozumienie w tej sprawie  potrzebna jest uchwała Rady Gminy. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że w świetle rejonizacji to podjecie takiej uchwały jest 
formalnością, bo trzeba wybrać składowisko odpadów na które będą wożone śmieci. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXIV/146/13.
Ad. 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice 
           z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości 
          stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Wójt Gminy Pan Wiesław  Plewa poinformował,  że od 1996 r. Gmina Tułowice sprzedaje 
lokale dla najemców z różnymi bonifikatami. Były i większe i mniejsze bonifikaty ale w 
obecnej sytuacji gdy ceny mieszkań spadają, to sprzedanie mieszkania za kilkanaście czy 
kilkadziesiąt tysięcy powoduje, że robią prezenty dla wykupujących mieszkania. Trzeba też 
pomyśleć o tym, że dla niektórych osób mających wyroki eksmisyjne trzeba płacić za 
mieszkanie, bo w Gminie brak jest mieszkań socjalnych, które można by takiej osobie 
przydzielić.  Uważa, że termin obowiązywania bonifikat do końca roku nie spowoduje tego, 
że społeczeństwo zostanie zaskoczone taka decyzją. Okres jest długi i jeśli ktoś jeszcze 
zdecyduje się na wykupienie mieszkania z bonifikatą to jest czas aby to załatwić. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy  13 głosach za i 2 przeciwnych podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXIV/147/13.
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Ad. 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
           bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice
          w 2013 r.
Wójt Gminy Pan Wiesław  Plewa poinformował,  że gmina musi mieć na 2013 r. program co 
będzie się dziać z bezdomnymi zwierzętami  i padłymi na terenie gminy. Zaznaczył, że nie 
jest to łatwa sprawa, bo schronisko dla zwierząt w Opolu ani schronisko w Kondratowie nie 
chcą współpracować dlatego, że mają bardzo dużo swoich zwierząt i nie chcą partycypować 
w odbieraniu zwierząt z innych gmin.
W związku z Tym Gmina ma podpisana umowę z dwoma firmami, które wyłapują bezdomne 
zwierzęta i współpracują z innymi schroniskami, które te zwierzęta zabierają. Jest to kwota 
około 2 tys. zł. za wyłapanie 1 psa. Zaznaczył, że w przyszłości najprawdopodobniej wrócą 
do tematu, gdyż zgłosiło się Stowarzyszenie „Fioletowy Pies”, które zamierza otworzyć duże 
schronisko dla zwierząt koło Krapkowic. Jeśli okaże się, że oferta schroniska będzie do 
przyjęcia  to jest możliwość, ze podpiszemy z nimi umowę na współpracę i będziemy mieli 
stały ryczałt na bezdomne zwierzęta odławiane na terenie Gminy Tułowice.
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 XXIV/148/13.
Ad.10. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Wójt Gminy Pan Wiesław  Plewa poinformował,  że wszystkie drogi gminne należą do dwóch
kategorii. Pierwsza to są drogi polne albo nazwana inaczej drogi transportu rolnego, druga to 
są drogi gminne publiczne. Drogi gminne publiczne maja swoja kategorię, swój numer 
ewidencyjny ustalany przez Starostwo Powiatowe i wtedy na takie drogi można ubiegać się o 
środki  na ich remont czy budowę. 
Zaznaczył, ze drogę „Betonową” chcą w przyszłości dostosować do rozbudowującej się strefy
przemysłowej dlatego potrzebne jest przyjęcie jej do kategorii dróg gminnych. 
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 XXIV/149/13.
Ad. 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
             Opolskiego  w Opolu
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował, że jest to uchwała porządkująca z uwagi na 
to, że do Związku  Gmin jedne gminy wstępują a inne występują  więc Statut jest ciągle 
aktualizowany. Jest prośba aby podjąć taką uchwałę, gdyż  dopiero po podjęciu uchwał przez 
wszystkie gminy należące do Związku, Statut będzie można zmienić. 
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 XXIV/150/13.
Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
             Problemów Alkoholowych  i Narkotykowych  w 2012 roku.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  przypomniał, że z reguły na listopadowych lub 
grudniowych posiedzeniach Rada Gminy przyjmuje Gminny Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  i Narkotykowych  a w którymś momencie trzeba zdać 
sprawozdanie z tego co zostało zrealizowane, co z programu udało się zrobić.  
W sprawozdaniu jest szczegółowo wykazane, zarówno działania jakie zostały podjęte, kogo 
dotyczyły i w jakich kwotach. Zaznaczył, ze w wielu wypadkach są to działania programowe, 
nie są to tylko działania czysto sportowo – rekreacyjne ale również  szkoleniowe i 
programowe. W dużej mierze w tym zakresie korzystają się z pomocy nauczycieli z 
Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach oraz nauczycieli z Zespołu Szkół w Tułowicach, 
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którzy szkolą się w odpowiednich dziedzinach. Działaniami objęte są dzieci ze szkoły 
podstawowej, młodzież z Gimnazjum oraz młodzież z  Zespołu Szkół. Jest to młodzież, która 
przebywa na terenie Gminy Tułowice, w  większości jest to młodzież Tułowicka, nie ma tutaj 
żadnych wyjątków. Pewne działania są jakby z roku na rok powielane.  
Z tych środków przeznaczane są również pieniądze na dofinansowanie akcji  feryjnej i akcji 
wakacyjnej. Oprócz tego dzieci są wysyłane na kolonie.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Ad. 13. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo -Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch odczytał 
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej za 2012 r. 
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Anna Janicka odczytała sprawozdanie z 
działalności Komisji Społecznej za 2012 r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni do przedstawionych sprawozdań nie zgłosili zastrzeżeń. 
Ad.14. Informacja  Sołtysów o kierunkach wydatkowania  funduszu sołeckiego w 2013 r.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa przypomniał jak fundusz był podzielony na zebraniach 
wiejskich:
- Ligota Tułowicka otrzymała fundusz w kwocie 8.251 zł. 76 gr. który został przeznaczony na
  organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na wsparcie projektu budowy chodnika.
- Szydłów otrzymał fundusz w kwocie 14.379 zł. 09 gr. który  został przeznaczony na 
   organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na rozbudowę wiaty.
- Tułowice otrzymały fundusz w kwocie 22.362 zł. 50 gr. który został przeznaczony na 
   organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na naprawę dróg dojazdowych do pól 
   oraz udrażnianie rowów,
- Tułowice Małe otrzymały fundusz w kwocie 8.207 zł. 14 gr. który został przeznaczony na 
   organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na zakładanie i porządkowanie skwerów
   i placu zabaw, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
- Goszczowice otrzymały fundusz w kwocie 10.868 zł. 18 gr. który został przeznaczony na 
   organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego dla 
   świetlicy wiejskiej, modernizację i zagospodarowanie placu wiejskiego, brukowanie wiaty.
- Goszczowice otrzymały fundusz w kwocie 9.123 zł. 90 gr. który został przeznaczony na 
   organizację imprez promujących wieś i gminę oraz na porządkowanie terenów zielonych 
   i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
Na stan dzisiejszy pewne działania już zostały podjęte. Na wniosek sołtysów Wójt albo składa
zamówienie albo udziela zgody na wydatkowanie środków, dlatego, że mimo iż jest to 
fundusz sołecki to za każdą wydana złotówkę odpowiada Wójt. 
Stwierdził, że stara się jednak nie wkraczać w kompetencje sołtysów, wszystko jest 
szczegółowo uzgadniane i na dzień dzisiejszy środki finansowe są utrzymane w tych 
wydatkach jakie zostały zaplanowane. 
Sołtys Tułowic Małych stwierdziła, ze Pan Wójt powiedział wszystko na temat funduszu 
sołeckiego. Zaznaczyła, że środki będą wydawane zgodnie ze złożonym wnioskiem a każda 
wydana złotówka przed wydaniem konsultowana.
Radny Michał Szumega stwierdził, ze skoro sołtysi tak dobrze wydaja przyznane środki to 
może co roku zwiększać im fundusz sołecki.
Ad. 15. Ocena przebiegu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży „ Zima 2013”,
Przewodnicząca  Rady  Gminy  przypomniała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  obszernie  o  tym
opowiedziała Pani Helena Wojtasik Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury. Następnie  
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zapytała Panią Beatę Godzic – Pliszkę Zastępcę Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół czy coś
jeszcze w tej sprawie chciałaby dodać. 
Pani Beata Godzic – Pliszka Zastępca Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół poinformowała, że
w szkole były zorganizowane ferie zimowe tak jak w latach poprzednich. 
Tegoroczne  ferie  były  w  okresie  od  28  stycznia  do  8  lutego.  Liczba  uczestników:  w
pierwszym turnusie – 18 , w drugim turnusie tez 18. Łącznie 38 uczniów w wieku od 7 do 11
lat, byli to uczniowie I etapu edukacyjnego i nieliczni uczniowie z klasy IV i klasy V. 
Zajęcia odbywały się od godz. 9 do 12 i prowadzone były przez dwie nauczycielki, które
przepracowały łącznie 32 godziny. 
W trakcie tych zajęć uczniowie zwiedzili kolekcję porcelany w lokalnym muzeum, poznali
historię powstania porcelany w Tułowicach. Odbyły się również warsztaty malarskie, było
spotkanie  z  artystka  malarką.  Dzieci  brały  udział  w  różnych  rozrywkach  sportowych
korzystając z hali sportowej. Były tez dwa wyjazdy do Opola na lodowisko i dwa wyjazdy do
kina. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach
Radny  Andrzej  Wesołowski  zaznaczył,  ze  usłyszał,  ze  dzieci  zwiedzały  lokalne  muzeum
porcelany,  zapytał  czy  radni  nie  zapomnieli  o  zakupionych  eksponatach  muzealnych
porcelany . 
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, ze wszyscy o tym pamiętają ale trzeba czekać
na budynek w którym ma powstać muzeum porcelany. 
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Wiesław plewa stwierdził, ze każdy  otrzymał sprawozdanie, w miarę 
szczegółowe.  Chciałby odnieść się tylko do niektórych punktów i tak:
- trwają rozmowy z PKP w sprawie przejęcia obiektów takich jak budynek stacji kolejowej w 
Tułowicach i drogi kolejowej  w Szydłowie. Zaznaczył, ze nie znaczy to, że zamykają 
dyskusje na temat przejęcia dworca PKP w Szydłowie ale to jest  odległy termin. 
Zgłoszone uwagi do warunków przedstawionych przez PKP zostały uwzględnione i teraz 
można będzie przejść do konkretów. 
Następną  ważna sprawą jest sprawa gospodarki śmieciowej . Odbyło się już kilka szkoleń i 
będą jeszcze następne szkolenia w RIO dotyczące przetargów. 
Odbyły się także spotkania w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na temat Strategii  
rozwoju gospodarczego. 
Radny Roman Kopij zapytał jak wygląda sprawa Państwa  mieszkających przy ul. 
Ceramicznej dotycząca zakłóceń  z kotłowni, która sąsiaduje z ich mieszkaniem, czy coś w 
tym kierunku zostało zrobione. 
Prosił tez Pana Wójta aby szerzej opowiedział o inwestorach, którzy starają się o kupno 
odlewni żeliwa. 
Zapytał też jak zakończył się proces dotyczący  budynku przy ul. Szkolnej.
Wójt odpowiedział, ze proces jeszcze się nie zakończył. 
Jeśli chodzi o państwa skarżących się na hałas w mieszkaniu, to jest tam problem z pewną 
akustyką , szumami w mieszkaniu. Między kotłownia a mieszkaniem jest ponad 60 cm. 
przestrzeni, jest  trudno stwierdzić co powoduje zakłócenia i w jakim nasileniu dlatego 
poprosił Pana dyrektora ZGKiM  aby przeprowadzić tam  całodobowe badanie natężenia 
hałasu. Zostało to zlecone odpowiedniej firmie i po przeprowadzeniu badań okazało się, że 
hałasy związane z pracą urządzeń w kotłowni nie przenoszą się do mieszkania. Jeżeli chodzi o
badania w piwnicy, to okazuje się, że to przekroczenie w domu jest niewielkie aczkolwiek 
może być uciążliwe. Jest to więcej niż 4 decybele. Rzecz polega na tym, że jak woda jest 
tłoczona do kaloryferów, to one szumią, jest to monotonny szum. Po przeanalizowaniu 
zgromadzonych materiałów w tej sprawie  zostanie do zainteresowanych  wysłana pisemna 
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odpowiedź . Myśli też, że po zakończeniu okresu grzewczego uda się cos z tym zrobić. 
Uważa, że do tego tematu jeszcze wrócą. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że należy uczynić wszystko aby pomóc tej 
rodzinie gdyż jest tam trudna sytuacja zdrowotna.. Następnie wyjaśniła, że  ta rodzina  
sprzedała swoje mieszkanie mieszczące się na IV piętrze i kupiła mieszkanie niżej położone 
ze względów zdrowotnych jednego z małżonków. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że też była 
w tym mieszkaniu i wie jak ta sytuacja wygląda. W przypadku ludzi bardzo chorych, 
znerwicowanych, zestresowanych być może, ze to jeszcze potęguje podwójnie. 
Poinformowała, że Pan Wójt i Pan Dyrektor ZGKiM stwierdzili, że będą robić wszystko aby 
załatwić sprawę pozytywnie. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że kotłownia nie ma wpływu na hałas w mieszkaniu, 
pomiary hałasu zostały  wykonane  i są w normie. W nocy hałas jest w granicach od 4,7 
decybela czyli 30,7 decybela gdzie człowiek średnio słyszy od 25 decybeli wzwyż. Taki hałas
robi przelatująca mucha. Komputer daje średnio 45 decybeli. Takie hałasy są słyszalne 
wszędzie, we wszystkich domach. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest zamontowany licznik 
ciepła i wodomierz, który daje pewne metaliczne zakłócenia, spróbują to zdemontować. 
Można to będzie zrobić dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że rodzina ta 
wiedząc, że coś z tym będzie robione wytrzyma jeszcze do zakończenia sezonu grzewczego. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące 
inwestycji w Tułowicach Małych, to jest to  zespół dwóch ludzi, maja już w dużym stopniu 
zaawansowane przejecie zakładu, mają opracowaną koncepcję działalności. Planują, że 
zostanie tylko około 30% substancji budowlanej, która tam jest. Jeżeli uda im się otrzymać 
zgodę na wyburzenie biurowca, to go wyburza bo zamierzają postawić tam coś innego.    
Liczą się również z tym, że jeśli powstałaby obwodnica to planują zrobić stację paliw  ze 
zjazdem i może nawet z jakimś hotelem dla kierowców, bo jedną z dziedzin  działalności 
jednego z wspólników jest duże centrum logistyczne transportu tirowego. Obsługuje on już w 
zakłady  działające w Tułowicach i chciałby swoją bazę przenieść bliżej tych zakładów. Drugi
wspólnik chce tam rozwinąć działalność zakładu meblarskiego, które będą wożone za granicę.
Może niektóre rzeczy będą już wykonywane w tym roku. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że jest to jakaś szansa dla Tułowic Małych. 
Ad. 17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zapoznał zebranych z pismem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego dotyczące namalowania na wniosek Pana Frederic Coppin pasów 
na drodze pomiędzy  przystankiem autobusowym i sklepem. Decyzja  Urzędu 
Marszałkowskiego w tej sprawie jest negatywna, nie można tam zrobić pasów. 
Następnie Wójt odczytał  pismo Pana Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa  Rady Ministrów
i Ministra Gospodarki, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego – życzenia dla sołtysów z 
okazji dnia sołtysa. 
Wójt poinformował, ze ukazała się nowa interpretacja w sprawie śmieciowej, która mówi, ze 
od lipca dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych wygasną automatycznie. 
Radny Roman Kopij poinformował, ze na szkoleniach mówią co innego, w ustawie też na ten 
temat nic niema i lepiej umowy wypowiedzieć. 
Wójt poinformował, że umowy z ZGKiM dotyczące odpadów komunalnych wygasną 
automatycznie.
Wójt poinformował, że odpowiedź w sprawie wydatków na sport przekazał Panu 
Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, jeśli ktoś jeszcze jest tym zainteresowany  to 
może też otrzymać takie zestawienie. 
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Przewodnicząca komisji Społecznej Pani Anna Janicka poinformowała, że Komisja 
Społeczna zgłasza wniosek o podanie do publicznej wiadomości na piśmie jaki jest zakres 
obowiązków  i jakie wynagrodzenie za tę pracę otrzymują: administratorzy 
budynków( świetlic wiejskich), konserwatorzy sprzętu, koordynator sportu. 
Wójt poinformował, że wynagrodzenia pracowników nie można podawać do publicznej 
wiadomości. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wiec aby przygotować tylko te informacje, które 
mogą być podane. 
Radny Tadeusz Basztabin zaproponował aby jednak zorganizować to spotkanie z Dyrektorem
Dróg Powiatowych w godzinach przedpołudniowych i dowiedzieć się jak to będzie z 
inwestycjami w Ligocie , aby wiedzieli na czym stoją. 
Wójt odpowiedział, że Pan Dyrektor scedowali tę sprawę na Radę Powiatu aby ustalono mu 
kolejność wykonywania inwestycji. Ma być kolejne posiedzenie w tej sprawie i  jeśli jest taka
wola to przedstawi prośbę Panu Dyrektorowi o spotkanie . 
Radna  Zofia Pietrusewicz zapytała Panią Dyrektor Przedszkola czy prawdą jest, że dziecko, 
za którego  pobyt w przedszkolu prywatnym w Niemodlinie płaciła Gmina będzie od kwietnia
przyjęte do przedszkola w Tułowicach. Czy zwolniło się w przedszkolu jakieś miejsce. 
Pan Skrzypek poinformował, że jest rodzicem tego dziecka i prawda jest taka jak mówi Pani 
Dyrektor Przedszkola, że podanie o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Tułowicach nie 
zostało złożone ale zarówno on jak i jego żona byli wcześniej w tej sprawie u Pani Dyrektor. 
Pani Dyrektor powiedziała, ze ich dziecko jest za małe bo ma dopiero 2,5 roku, a jest tyle 
dzieci wiec nie ma sensu składać tego podania. Zaznaczył, że wolałby aby dziecko chodziło 
do Przedszkola w Tułowicach , bo nie jest to w jego interesie aby codziennie dziecko odwozić
do Niemodlina. Teraz od kwietnia dziecko zostanie przyjęte do Przedszkola w Tułowicach. 
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że zgodnie  z obowiązującym 
prawem, ustawa o systemie oświaty, o przyjęciu 2,5 letniego dziecka do przedszkola decyduje
dyrektor, jeśli ma odpowiednie warunki. Zaznaczyła, że rozmawiając z rodzicami dziecka 
miała już wiedzę na temat dzieci, które  były w wieku przedszkolnym i dla których miała 
miejsce w przedszkolu. Dlatego powiedziała rodzicom dziecka, ze po prostu nie ma takiej 
możliwości, rodzice tylko nie złożyli wniosku o przyjęcie, bo wytłumaczyła im ustnie. 
Natomiast na komisji była jedna z kart, nie daje osobiście rodzicom kart, bo można je 
ściągnąć z Internetu gdyby Państwo Skrzypkowie nawet taką kartę ściągnęli z Internetu, 
wypełnili ja i złożyli, to ona by przeszła przez procedurę komisji, ale i tak sprawa nie 
zostałaby pozytywnie załatwiona, bo nie było takiej możliwości. W chwili obecnej ponieważ 
jest VI grupa, tam jest 17 dzieci, dziecko o którym mowa ma już trzy lata i chcąc uniknąć tej 
przykrej sytuacji , że dziecko dojeżdża, dziecko zostanie przyjęte. To nie jest tak, że nagle 
znalazło się miejsce, bo dziecko dojeżdża,  mama pracuje w Tułowicach i musi wozić dziecko
do Niemodlina. Rozmawiała z mamą dziecka, wszystko jej wytłumaczyła, poinformowała w 
jakiej grupie będzie dziecko i mama  wyraziła chęć aby dziecko chodziło do Przedszkola w 
Tułowicach.  
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że dopóki odpowiada za 
bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, za jakąś pracę przedszkola to prosiła aby pozwolić o  
tym decydować osobie , która za to nadstawia kark. Można  sobie urabiać jakąś filozofię ile 
tych dzieci ma być w grupie, jakie to mają być dzieci. Radni o tym podyskutują, potem idą do
domu i maja problem  z głowy a dyrektor przedszkola odpowiada za te dzieci. Zaznaczyła, że 
nigdy nie uciekała od przyjęcia młodszego dziecka do przedszkola i jest jej naprawdę 
przykro, bo przepracowała w tym zawodzie tyle lat a nie miała nigdy żadnych problemów i 
nigdy nie pozwoliła sobie na przerost kompetencji. Zawsze się w nich starała mieścić. 
Przyjmowała również  dzieci 2,5 letnie jeśli były ku temu warunki, było miejsce.
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Radna Zofia Pietrusewicz zapytała, czy w takim razie jak rodzice nie złożyli podania o 
przyjęcie dziecka do przedszkola w Tułowicach , to czy Gmina ma obowiązek płacić za pobyt
tego dziecka w przedszkolu prywatnym. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że to jakoś dziwnie zostało zapisane w 
ustawie o systemie oświaty tworząc niepubliczne przedszkola w ramach tej ustawy 
ustawodawca dał możliwość rodzicom dokonania wyboru pomiędzy umieszczeniem dziecka 
w przedszkolu publicznym a w przedszkolu prywatnym. Świetle tych przepisów, które są 
dotychczas, może dojść do takiej sytuacji, że przedszkola publiczne będą puste a rodzice 
oddadzą dzieci do przedszkoli prywatnych i trzeba będzie za to ponosić koszty,( te koszty, 
które ponosi gmina, nie te koszty które ponoszą rodzice).Nie ma znaczenia czy rodzice 
wcześniej składali wniosek do przedszkola publicznego czy nie.  
Radna Anna Janicka poinformowała, że gdy jej starsza córka była czterolatkiem tez złożyła 
podanie do przedszkola i nie została przyjęta, to złożyła podanie do przedszkola w 
Niemodlinie, gdy uzyskała zgodę Burmistrza na przyjęcie dziecka do przedszkola w 
Niemodlinie, to po kilku dniach znalazło się miejsce w przedszkolu w Tułowicach. 
Dyrektor Przedszkola stwierdziła, że jest bardzo zaskoczona atakiem Pani Janickiej bo Pani 
Janicka jako radna powinna się orientować, że o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje 
komisja, która się składa z przedstawiciela gminy, z przedstawiciela OPS, jest w niej także 
członek Rady Rodziców, członek Rady Pedagogicznej i Dyrektor Przedszkola.  Więc sama 
nie podjęła decyzji o nieprzyjęciu dziecka. Jeśli potem znalazło się miejsce dla dziecka pani 
Janickiej to nie z tego powodu, że było to jej dziecko tylko najprawdopodobniej z tego 
powodu, ze się zwolniło miejsce, bo rodzice dziecka przyjętego zdecydowali, że jeszcze nie 
będą oddawać dziecka do przedszkola, albo była utworzona dodatkowa grupa. 
Radny Roman Kopij przypomniał, że na posiedzeniach Komisji radni rozmawiali o 
nadwyżce, budżetowej i z tego względu radni mieli zgłaszać wnioski. Zaznaczył, że ma 
przyjemność uczestniczyć w Komitecie organizacyjnym obchodów 50-lecia Szkoły 
Podstawowej, uważa, że mamy się czym pochwalić bo szkoła jest w dobrej formie ale są 
jeszcze pewne rzeczy, które należałoby wyremontować. Złożył wniosek aby  zrobić bardziej 
szczegółowy przegląd tego obiektu, zrobić wykaz potrzeb remontowych i dołożyć środków na
ich przeprowadzenie.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował że szkoła dostała już środki na poprawę 
elewacji na stołówce oraz wyłożenie wykładziny na dolnym korytarzu. Jest też potrzebny 
remont jednej toalety.
Pan Bardon zapytał czy opłaty za śmieci będą też liczone za małe dzieci, czy opłata jest 
zróżnicowana w zależności od wieku dziecka. Wójt odpowiedział, że nie ma różnicy czy to 
jest osoba dorosła czy dziecko, opłata wynosi 21 zł. od osoby jeśli śmieci są niesegregowane 
lub 13 zł. jeśli śmieci są segregowane. 
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła, że najwięcej śmieci produkują małe dzieci 
( pampersy, odżywki itp.).
Pan Bardon stwierdził, że jego zdaniem to jest grzywna nałożona na rodziców za to, że mają 
dzieci. Teraz jest dużo ludzi, którzy żyją w niedostatku a jeszcze nakłada się na nich 
dodatkowe opłaty, zapytał czy o tych osobach się myśli, czy coś w tym kierunku się robi.
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że cały czas zastanawiają się nad tym, często 
dyskutują na ten temat ale jeszcze nie wiedzą jak ten problem rozwiązać. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że to nie jest opłata śmieciowa, to jest 
podatek śmieciowy bez względu na to, czy ktoś produkuje śmieci czy nie to płaci. Zaznaczył, 
że nie oni to wymyślili,  mimo wielu protestów, ustawę utrzymuje się to na siłę w takiej 
formie jaka jest. Gmina też musi rozwiązać ten problem aby od 1 lipca odbierać śmieci. 
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Poinformował jakie niedogodności i problemy się z tym wiążą. Jakie trzeba podjąć działania 
aby przeprowadzić przetarg, wcześniej trzeba ustalić opłatę od osoby. Jeśli koszty dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi będą mniejsze to może opłata zostanie obniżona, z tego 
względu, ze tych pieniędzy nie można przeznaczyć na inne cele. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że ustawa już dawno nakazała segregację śmieci i wszyscy 
powinni śmieci  segregować. Niepotrzebnie mamy dwie stawki, powinna być jedna. 
Zaznaczył, że obniżenie opłaty śmieciowej wiązać się będzie z ponowną potrzebą składania 
deklaracji przez wszystkich mieszkańców co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Będzie też 
problem z egzekucją zaległości w opłatach. 
Pan Skrzypek stwierdził, że kampania informacyjna na temat gromadzenia i odbioru odpadów
komunalnych będzie prowadzona dopiero w maju lub czerwcu, mieszkańcy mają duże 
wątpliwości i wielu rzeczy nie wiedzą. Zapytał czy ludzie wtedy dowiedzą się na jakiej 
podstawie ta opłata została wyliczona. 
Wójt odpowiedział, że przed przetargiem nie ma sensu robić kampanii, bo jeszcze wielu 
rzeczy  nie wiedzą, po przetargu szereg spraw zostanie ustalonych i informacja dla ludzi 
będzie pełniejsza. 
Radny Roman Kopij poruszył sprawę elektronicznego składania deklaracji śmieciowych. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, ze jeżeli chodzi o podatki to w chwili 
obecnej istnieje możliwość składania elektronicznie deklaracji podatkowej, dla firm itd. 
Jeżeli by były zgłoszenia dlaczego nie wprowadzono możliwości składania deklaracji 
śmieciowych w formie elektronicznej to automatycznie jak będą wprowadzane stawki będzie 
prośba do radnych, ze wprowadza się elektroniczna możliwość składania deklaracji, z tym, ze
firma musi mieć podpis elektroniczny, co też kosztuje. Jeżeli chodzi o te przepisy, to są w tej 
chwili na etapie rozmów dotyczących portalu zaufania. Przez ten portal będzie można składać
deklaracje bez konieczności zakupu podpisu elektronicznego. 
Radny Jerzy Imbiorski zauważył, ze 18 maja br. będzie obchodzona rocznica 50 - lecia szkoły
a 25 maja będą „Dni Tułowic’, zapytał czy nie można by połączyć tych dwóch imprez.
Radny Andrzej Wesołowski poruszył sprawę braku środków na nagrody za palmy 
wielkanocne. Uważa, że takie pieniądze powinne się znaleźć bo robienie palm jest już 
tradycją.
Wójt odpowiedział, ze jest to zadania TOK-u. Gmina na działalność kulturalna przeznaczyła 
w budżecie 500 tys. zł, tradycyjnie w tej działalności  były też środki na palmy. Skoro Pani 
Dyrektor stwierdziła, że nie ma pieniędzy, to może trzeba pomyśleć o prywatnych 
sponsorach.
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że na podsumowaniu rekolekcji temat palm też został 
poruszony. Ksiądz proboszcz powiedział, ze mimo iż nie będzie nagród to większość tych, 
którzy do tej pory palmy robiła złożyła akces, że te palmy zrobi. Będą tez prywatni sponsorzy
czyli nagrody będą. Stwierdził, ze wniosek radnego Wesołowskiego jest na czasie , popiera 
ten wniosek. Szkoda, ze pani Dyrektor TOK nie zwróciła się z tym problemem wcześniej do 
radnych, może by temu zaradzili i nie byłoby ogłoszone w kościele, że nagród nie będzie z 
uwagi na problemy finansowe Gminy.  Prosił Panią Skarbnik aby znalazła środki na nagrody.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę likwidacji bonifikat  na zakup mieszkań 
komunalnych, uważa, że  trzeba o tym poinformować mieszkańców.
Wójt poinformował, że informacja ukaże się w aktualnościach Tułowickich.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy  na stołówce w Szkole nie można by zamontować na 
ścianach listew, które zabezpieczałyby ścianę przed obijaniem .
Skarbnik Gminy poinformowała, ze na temat remontu szkoły rozmawiali z Panią Dyrektor i 
środki na remonty zostały uruchomione. Szkoła ma wystarczające środki na zorganizowanie 
obchodów 50 – lecia  istnienia.
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Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń przypomniała, ze w wnioskach które radni składali do 
budżetu, zwróciła się z prośbą o założenie gazu  do budynków przy ul. Świerczewskiego. 
Zapytała czy coś w tej sprawie wiadomo.
Zapytała też Pana Dyrektora ZGKiM czy zrobiono cos w sprawie odzyskania mieszkania na 
ul. Świerczewskiego, w którym od siedmiu lat nikt nie mieszka. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że była sprawa w Sadzie i Sąd oddalił 
wniosek o oddanie mieszkania. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że odnośnie znalezienia pieniędzy na palmy, to nie zgadza 
się z tym, bo od tego jest Pani Dyrektor i ona powinna znaleźć środki na ten cel. 
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


