
                                                         Protokół Nr XXVII/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 27 czerwca  2013r. 
   
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1750. 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 
nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół, Przedszkola i Zespołu Szkół. . Następnie przedstawiła  
porządek obrad : 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 
   4. Podsumowanie plebiscytu „ Nauczyciel przyjazny rodzinie”, 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   7. Podjecie 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.  
   8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia  
       29 listopada  2012 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
       gminy Tułowice, 
   9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia  
       20 grudnia  2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie   
       odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za  
       pojemnik, 
 10. Informacja dotycząca zaplanowanych działań w zakresie organizacji letniego  
       wypoczynku dla dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Tułowice, 
 11.  Informacja o stanie przygotowań do uchwalenia Gminnego Programu Opieki  nad  
        Zabytkami Gminy Tułowice, 
 12. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  
       Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie  na lata 2011 – 2016.  
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 15. Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz  zgłosiła wniosek o zmianę 
porządku obrad polegającą na  wprowadzeniu do porządku obrad punktu” podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tułowice. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciwna była jedna osoba a jedna osoba była 
przeciwna. Wniosek został przyjęty. 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  
o zgłoszone wnioski  porządek obrad : 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 
   4. Podsumowanie plebiscytu „ Nauczyciel przyjazny rodzinie”, 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
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   7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tułowice. 
   8. Podjecie 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. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia  
       29 listopada  2012 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
       gminy Tułowice, 
 10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia  
       20 grudnia  2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie   
       odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za  
       pojemnik, 
 11. Informacja dotycząca zaplanowanych działań w zakresie organizacji letniego  
       wypoczynku dla dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Tułowice, 
 12. Informacja o stanie przygotowań do uchwalenia Gminnego Programu Opieki  nad  
        Zabytkami Gminy Tułowice, 
 13. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  
       Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie  na lata 2011 – 2016.  
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 16. Zakończenie obrad. 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXVI Sesji został przyjęty jednogłośnie (15 głosów za ). 
Ad.4. Podsumowanie plebiscytu „ Nauczyciel przyjazny rodzinie”, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poprosiła Pana 
Wójta i Panią Przewodniczącą Rady Gminy o wręczenie nauczycielom okolicznościowych 
dyplomów  i  odczytała wyciąg z protokołu  Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia  22 stycznia 
2013 r. dotyczący rozliczenia ankiety przeprowadzonej w Gminnym Zespole Szkół w 
Tułowicach  na temat wytypowania nauczycieli przyjaznych rodzinie. 
Najwięcej głosów otrzymały kolejno: Pani Dorota Pilarek, Pani Lucyna Makuch,  Pani 
Kamila Martynowicz – Nosko,  Pani Barbara Pasoń, Pani Małgorzata Gigiel, Pani Ewa 
Adamusiak, Pani Magdalena Teodorowicz, Pani Ewa Rutowicz – Kowalska, Pani Barbara 
Radecka, Pani Krystyna Palińska.  
Następnie Pan Wójt i Pani Przewodnicząca Rady Gminy  wręczyli nauczycielom 
okolicznościowe dyplomy. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
decyzja członków Zespołu Interdyscyplinarnego  z 19 czerwca 2013 r. wyróżniono 
najaktywniejszych i współpracujących nauczycieli z Przedszkola i Zespołu Szkół oraz 
Pedagoga szkolnego , Tytuł „Nauczyciel przyjazny rodzinie  otrzymali: Pani Wioletta Szober, 
Pani Magdalena Ogryzek, Pani Dorota  Browarska,  Pani  Katarzyna Nowak – Lach,  Pani 
Grażyna Skrok, Pani Justyna Pater, Pani Joanna Bednarek. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
decyzja Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia  19 czerwca 2013 r. certyfikat współtwórcy 
kampanii „Postaw na rodzinę” otrzymuje Przedszkole Publiczne w Tułowicach, Gminny 
Zespól Szkól w Tułowicach, Zespół Szkół w Tułowicach, Tułowicka Ośrodek Kultury, Stacja 
CARITAS Diecezji Opolskiej w Tułowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, i 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED w Tułowicach. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
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Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, że na temat zmian w budżecie radni obszernie 
dyskutowali na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są jeszcze pytania w tej sprawie.  
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 XXVII/161/13. 
Ad.  6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Przewodnicząca Rady Gminy  przypomniała, że wieloletnia prognoza finansowa jest 
odzwierciedleniem zmian w budżecie.  
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 XXVII/162/13. 
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tułowice. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz  odczytała wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tułowice. 
 Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała, że przychyla się do stanowiska Pani 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej gdyż opinia RIO odnośnie pracy Wójta jest pozytywna, 
opinia Komisji rewizyjnej jest także pozytywna. Zaznaczyła też, ze na posiedzeniu Komisji 
Społecznej dowiedzieli się od Pani Przewodniczącej, że  na  spotkaniu przedstawicieli 
Województwa w sprawie wprowadzania  nowej ustawy śmieciowej nasza Gmina była 
przedstawiana jako wzór  Gminy, która bardzo solidnie, rzeczowo, konstruktywnie podeszła 
do tego zadania.  Pan Wójt pełni obowiązki sam gdyż  Zastępca Wójta jest zatrudniony na 1/8 
etatu. Uważa, że najwyższy czas aby podnieść uposażenie Wójtowi.  
Radny Józef Sukiennik  poinformował, ze także przychyla się do wniosku o podwyższenie 
Wójtowi uposażenia. U nas prace związane z wprowadzeniem ustawy śmieciowej są 
wykonywane zgodnie z terminami a w innych gminach np. w Niemodlinie to ludzie dopiero 
składają deklaracje. Uważa, że działania Wójta są jak najbardziej uzasadnione i zasługuje na 
podwyżkę pensji.  
Radny Andrzej Wesołowski  wyjaśnił, że w Niemodlinie były już złożone a teraz w związku 
ze zmianami  ludzie składają deklaracje po raz drugi.   
Radny  Jerzy Imbiorski zapytał Pani Skarbnik czy w budżecie są środki na podwyżkę 
wynagrodzenia dla Wójta.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że tak jak radni słyszeli będzie to 
miesięcznie 1015 zł., myślała, że będzie to więcej, że radni zdecydują się na większą 
podwyżkę, bo rezerwa na stanowisku Wójta  to kwota około 3 tys. zł.  
Wiadomo, że w Urzędzie  pracuje określona liczba pracowników, pracownicy czasem chorują 
więc myśli, że ta rezerwa się znajdzie. Jeśli braknie środków to poprosi Radę o dołożenie 
środków. Zaznaczyła, że jeśli braknie środków to tylko na składkach ZUS. 
Radny Andrzej Wesołowski przypomniał, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w 
odczytanym wniosku zaznaczyła, ze Wójt pracuje 24 godziny na dobę. Uważa, że Wójt ma 
swoich pracowników i cześć odpowiedzialności i obowiązków powinien na nich scedować. 
Branie na siebie wszystkiego może się potem źle odbić. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy  13 głosach za i 2  głosach przeciwnych podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXVII/163/13 
Wójt podziękował za podjecie takiej uchwały a szczególnie podziękował za życzliwe słowa, 
które padły. Zaznaczył też, ze tak się składa, że zgodnie z ustawami Wójt jest odpowiedzialny 
za wszystko i zawsze. Są takie sprawy, że bez podpisu Wójta nic nie można zrobić. Wykonują 
różne wielkie i małe rzeczy i gdyby nie to, że ma takich współpracowników zarówno w 
Urzędzie jak i w jednostkach, to wiele rzeczy sam nie byłby w stanie przeprowadzić.  
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Zaznaczył, że pytał Pana  jak żyć, to usłyszał odpowiedź, że tak samo jak dotąd tylko trochę 
spokojniej.  
Ad. 8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/128/12 Rady Gminy Tułowice  z 
dnia 20  grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania  
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych  na 2013 r.  
 Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, że na  temat  przedłożonego projektu radni 
obszernie dyskutowali na posiedzeniach Komisji. Przypomniała, że chodzi tu o przesunięcie 
środków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży.  Zapytała czy są jeszcze pytania w tej 
sprawie.  
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 XXVII/164/13. 
Ad.9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z 
dnia 29 listopada  2012 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 XXVII/165/13. 
Ad.10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z 
dnia 20 grudnia  2012 r.  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 w związku z wątpliwościami wynikłymi 
na posiedzeniu Komisji wyjaśnia, że pojecie rodzina zgodnie z Kodeksem rodzinnym to jest 
ojciec, matka i dzieci  lub ewentualnie rodzina zastępcza lub opiekun prawny.  
Propozycji, którą  przedstawił to jeśli w rodzinie jest troje lub więcej dzieci to rodzina płaci za 
śmieci 10 zł. od osoby. Następnie przedstawił jakie będą  skutki finansowe takiej zmiany.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, ze na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Budżetowej 
zgłosił wniosek o zmianę tego punktu mając na uwadze politykę prorodzinną. Wnosił o to aby 
na wzór Gminy Nysa zwolnic z opłaty śmieciowej dzieci w rodzinach powyżej dwójki. 
Okazuje się jednak, że nie może być całkowitego zwolnienia, przynajmniej symboliczna 
złotówkę od tych dzieci trzeba pobierać. W związku z tym skutki i tak są opłacalne. Następnie 
podał wyliczenia  jakie byłyby opłaty wg. propozycji Pana Wójta a  jakie wg. jego propozycji.  
Propozycja Pana Wójta jest korzystniejsza dla rodzin z trójką dzieci, dlatego zdecydował się 
wycofać swój wniosek.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, ze taka informacje ma z dnia 
wczorajszego, że nie może być zero, musi być przynajmniej 1 zł. Nie jest to żaden  pieniądz 
dla budżetu ale chodzi o to aby uchwała nie została zaskarżona.  
Radny Jerzy Imbiorski zapytał dlaczego w innych gminach są opłaty  od gospodarstwa 
domowego. Wójt  wyjaśnił, że jest to zależne od tego jaką metodę dana gmina obrała. W 
naszej Gminie wybrano metodę – od osoby, tak też są złożone deklaracje. Uważa, ze jeżeli 
chodzi o rodziny wielodzietne, to można dać mniejsze opłaty i zobaczyć jak to będzie działać, 
a zawsze do tematu można wrócić.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  poinformowała, ze była na 
szkoleniu na temat nowej ustawy śmieciowej, na którym dowiedziała się, że w  komórce 
zajmującej się gospodarowaniem odpadami powinno być zatrudnionych około 12 osób. Wójt 
zaznaczył, że w naszym Urzędzie  sprawami tymi zajmuje się obecnie dwie osoby w tym 
jedna osoba  w ramach stażu z powiatowego Urzędu Pracy.  
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W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania przy  14 głosach za  i 1 wstrzymującym się podjęto w 
tej sprawie uchwałę Nr XXVII/166/13. 
Ad.11. Informacja dotycząca zaplanowanych działań w zakresie organizacji letniego  
       wypoczynku dla dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Tułowice, 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  już od poniedziałku pierwsze działania 
będzie prowadził Gminny Zespół Szkół. Działania będą prowadzone pod hasłem „ Wakacje 
wolne od zagrożeń”. Program: 
 - poniedziałek - wyjazd dzieci do Niemodlina, spotkanie z pracownikami  Straży Pożarnej, 
poznanie pracy strażaka, pokaz sprzętu strażackiego w połączeniu z pogadanką o 
bezpieczeństwie, 
- wtorek – wyjazd dzieci do Nysy, zwiedzanie miasta, rejs statkiem po jeziorze,  
- środa, - unikamy zagrożeń, dziele się pięknem, pogadanka  oraz plener malarski, 
wykonywanie prac plastycznych, zajęcia sportowe, 
- czwartek – wyjazd dzieci do Opola do ZOO,  
- piątek -  wyjazd do Lipna, zabawy w parku linowym,  
W następnym tygodniu taki sam program dla następnej grupy. 
Następne dwa tygodnie lipca  zajęcia z dziećmi będzie organizował TOK. 
Wójt zaznaczył, że nie jest to oferta wyłącznie dla dzieci z Tułowic, jest to oferta dla dzieci z 
terenu całej Gminy.  
Ad. 12. Informacja o stanie przygotowań do uchwalenia Gminnego Programu Opieki  
nad Zabytkami Gminy Tułowice, 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, ze sprawa była omawiana na posiedzeniach 
Komisji i zaproponowała przejście do następnego punktu.  
Ad. 13. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie  na lata 2011 – 2016.  
 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam zaznaczyła, ze obszerna 
informacje na  ten temat złożyła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, radni na 
pewno zapoznali się z ta informacją. Zapytała czy są  pytania na temat informacji.  
W związku z brakiem pytań zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad.  
Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zaznaczył, że jeśli chodzi o wydarzenia, to wszystkie są 
ujęte w sprawozdaniu. Prosił o pytania. 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przejście do 
następnego punktu porządku obrad.  
Ad. 15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
Radny Michał Szumega zapytał o pismo dotyczące odbioru odpadów komunalnych, które 
radni dostali w trakcie Sesji. 
Wójt odpowiedział, że takie pismo otrzymają  w najbliższych dniach wszyscy mieszkańcy, 
dojdą  jeszcze dane w który dzień  będą odbierane odpady segregowane w zabudowie 
wielorodzinnej.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy ZGKiM będzie jeszcze zbierać śmieci. Wójt 
odpowiedział, ze na wioskach śmieci będą odbierane  w sobotę. Informacja o tym już  
została przekazana dla mieszkańców.  
Radny Jerzy Imbiorski poruszył sprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych na obiekcie 
sportowym – stadion UNI. Zapytał dlaczego taki podjazd nie został zaplanowany w czasie  
robienia projektu budynku. Uważa, że coś jest tutaj niejasne, albo projekt został niewłaściwie 
wykonany albo cos jest nie tak.  
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Zwrócił się także z prośbą do przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej aby 
informował radnych jakie są uzgodnienia  dotyczące wyboru inwestycji na które będą 
przekazane wolne środki.  
Prosił także Przewodniczącą Rady aby radni byli informowani o przychodzących pismach do 
Rady Gminy. Ostatnio była sprawa wycięcia drzew na ul. H. Sawickiej.  
Wójt wyjaśnił, że chodzi o wycięcie drzew. Są to dęby i najprawdopodobniej nie będzie 
można ich wyciąć. Można jedynie pomyśleć o przycięciu gałęzi. Podejmie decyzje po 
przeprowadzeniu oględzin tego terenu.  
Odnośnie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Wójt poinformował, że w momencie 
projektowania ( projekt był wykonany kilka lat temu) przepisy były trochę inne. Po 
zakończeniu budowy ziemia była świeża i niezbita, gdyby wtedy wyłożono kostkę to by się 
wszystko zapadło. Ziemia musiała się uleżeć.  
Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę potrzeby naprawy drogi Sportowej w Szydłowie.  
Stwierdził, że będzie to droga reprezentacyjna w czasie dożynek, bo tamtędy pojedzie 
korowód. Podziękował radnym za podjecie decyzji o remoncie tej drogi.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że komisja długo zastanawiała się nad wyborem ulicy 
do remontu. Przekonały go jednak argumenty. Uważa, że należy sprawy załatwiać 
całościowo.  
Pan Ryszard Bojkowski  poinformował, że występuje w imieniu swojej córki Agnieszki, która 
wybudowała dom na ul. Bocznej w Tułowicach i od tej pory toczy spór z Gmina o zwrot 
środków poniesionych w związku z doprowadzeniem do swojej posesji wody i kanalizacji. . 
Stwierdził, że przysłuchując się dyskusji w sprawie śmieci  to radni przejawiali troskę o 
mieszkańców Gminy, tak jeżeli chodzi o mieszkańców ul. Bocznej to tej troski i 
zapobiegliwości ze strony radnych nie widać.  
Córka wybudowała dom w 2007 r. Co do budowy kanalizacji i doprowadzenia wody warunki 
Gminy były : dla kanalizacji Ø 200 mm, dla wody 80mm. Wybudowano to na zasadzie 
zgłoszenia do Starostwa i w oparciu o projekt:  kanalizacja Ø 200 mm, woda Ø 63 mm. 
Jest różnica w wodzie 17 mm i o to toczy się spór. Na etapie kiedy to było budowane, 
większość uzgodnień prowadził z Panem Wójtem były mąż  córki. 
Dziwne, że teraz czy to w Sądzie czy w innych rozmowach Pan Wójt doskonale pamięta co 
uzgadniał z byłym mężem  córki a dostał całkowitej amnezji jeżeli chodzi o uzgodnienie z 
córka. Jest to przykra prawda ale daje do myślenia.  
Poinformował, że na etapie budowy Pan Wójt powiedział, ze się dogadają, więc zaczęli 
budować. Inwestycje wykonał ZGKiM , wystawił fakturę na około 18 tys. zł. 
Spór toczy się o 14 tys. zł. bo odejmują koszty przyłączy, czyli tych odcinków od sieci do 
budynku.  W związku z tym , ze Wójt powiedział, ze się dogadają, czekali rok, poczym córka 
zaczęła monitować. Otrzymała odpowiedź, ze nie ma w budżecie pieniędzy. Gdy minął 
następny rok otrzymała taka sama odpowiedź, po trzech latach odpowiedz była tez taka sama. 
Czekali cierpliwie przez trzy lata ale gdy nic się nie działo zmuszeni byli wystąpić z pozwem 
do Sadu. Wtedy Pan Wójt wspaniałomyślnie zaproponował ugodę. Jednakże, Pan Wójt ma 
dosyć specyficzne pojęcie ugody, jeżeli chodzi o słowo „ugoda”. Zaproponował zwrot 50% 
poniesionych kosztów.  Były to pertraktacje prowadzone poprzez niego bo twierdzono, ze nie 
ma kontaktu z córką, co było oczywiście nieprawdą. Stwierdził, że występuje tu, bo opiekuje 
się tym domen i jeździ tam przynajmniej raz na dobę a nieraz częściej. Denerwuje się, bo w 
tej chwili jest tam około 10 mieszkańców, bo zostały tam wybudowane dwa domy. 
Zaproponowana ugoda jest  nie do przyjęcia, bo dlaczego córka  ma ponosić połowę kosztów 
budowy kanalizacji i sieci wodociągowej. Czy traktować to jako darowiznę na rzecz Gminy, 
zapytał kto z obecnych na Sali dał taką darowiznę dla Gminy.  Darowizna jest  działaniem  
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szlachetnym i na pewno godnym poparcia. Natomiast jeżeli budowa sieci jest statutowym 
działaniem i obowiązkiem gminy, to nie sadzi aby to było zasadne.  
W tej chwili jest sprawa w Sądzie ale to nie jest jedyny problem na ul. Bocznej. Wójt 
uzależnia dalsze działania na ul. od tego jakie będzie rozstrzygniecie Sądu. Stwierdził, że nie 
wierzy w sprawiedliwość i nie wierzy w sprawiedliwość w wydaniu polskich sądów. Nie  
wierzy, że ten wyrok będzie  sprawiedliwy. Jaki by on nie był w pierwszej instancji to na 
pewno będzie apelacja, wiec sprawa się przeciągnie w bliżej nieokreślona przyszłość.  
Poinformował, że w międzyczasie zwrócili się do Państwowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, przedstawili dokumentację, mapę powykonawczą i otrzymali następującą 
odpowiedź. 
Odpowiedź z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyłączy wodociągowego o średnicy 32 mm i 
sanitarnego o średnicy 160 mm do budynku jednorodzinnego mieszkalnego na działce 716, 
informuje, że na podstawie dostarczonych dokumentów należy uznać odcinek wodociągu o 
średnicy 63 i rurociąg kanalizacyjny o Ø 200 mm, znajdujący się w ciągu ul. Bocznej ze 
względu na średnicę za elementy sieci głównej lub ewentualnie jako przewody rozdzielcze. 
Na terenie powiatu opolskiego przewody wodociągowe o średnicy 63 , kanalizacyjne  
grawitacyjne o średnicy 200 wg. opracowań projektowych są elementami sieci są elementami 
sieci głównej lub rozdzielczej.  
W międzyczasie na ul. Bocznej powstawały nowe budynki i do Gminy zwrócili się Pan Gala i 
Pan Gałczyński, którym Gmina wydawała zgodę na budowę oraz oczywiście na skorzystanie  
z przyłączy. Wg pism jakie ww. osoby okazały to sieci, którą wybudował Pan Suchodolski. 
Takie pismo pokazał mu Pan Gala. – odczytał  część pisma. Zapytał jak to jest, bo raz jest to 
sieć a raz nie sieć tylko przyłącze. Nadzór budowlany twierdzi, że jest to sieć bo odpowiada 
parametrom sieci, Pan Wójt twierdzi, że nie jest to siecią. Rok temu w BIPIE było ogłoszenie 
o przeglądach ulic i przeczytali z córką – był tam taki cytat: „ koło Pani Wasilewskiej, na ul. 
Bocznej wszystko się kończy” i córka nieskromnie poprosiła Panią Przewodniczącą o 
wyjaśnienie co to oznacza, że się wszystko kończy. Otrzymała odpowiedź, która jest poparta 
przez uchwałę Rady Gminy, gdzie Pani Przewodnicząca w piśmie  pisze tak: pismo z 9 lipca: 
Uprzejmie informuje, że radni Gminy Tułowice zapoznali się z Pani pismem oraz z pismem 
Wójta Gminy naświetlającym sprawę przyłącza ( to nie jest przypadek, że tu jest słowo 
przyłącze) wodno kanalizacyjnego do Pani posesji oraz sprawę oświetlenia i utwardzenia ul. 
Bocznej. Córka poruszyła sprawę oświetlenia bo tam są „egipskie” ciemności  mniej więcej 
od połowy października do połowy marca. W tej chwili dzieci przybywa a warunki są 
paskudne, błoto, - pokazał zdjęcia jak wygląda nawierzchnia drogi. Poinformował, że opony 
widoczne na zdjęciu są to opony Pana Gali, który się zdenerwował i powiedział, że jego jest 
ten pas drogowy i on tam nikogo nie puści, z drugiej strony szopy i krzaki Pani Wasilewskiej. 
Są teraz zmuszeni się poruszać autami, z jednej strony samochody są odrapane przez gałęzie a 
z drugiej strony obijają się o opony, nie mówiąc już, że są wyboje, są kałuże, jest woda a do 
tego jeszcze egipskie ciemności. Pani Przewodnicząca pisze tak: na Sesji w dniu 30 sierpnia 
2012 r. radni ustalili, że dalsze działania dotyczące ul. Bocznej uzależnione są od 
prawomocnego orzeczenia Sądu w sprawie przyjęcia przyłącza. Wobec faktu, że terenie 
Gminy istnieją również inne drogi gruntowe , na których budowę mieszkańcy czekają od 
kilkudziesięciu lat, budowa drogi na ul. Bocznej uzależniona będzie od możliwości 
finansowych oraz od planowanych środków na ten cel.  
Pan  Bojkowski zapytał w czyim interesie radni podjęli taką uchwałę, czy tych mieszkańców, 
że odwlekają sprawę na nieokreśloną przyszłość. Stwierdził, że mieszka w Tułowicach już 
kilkadziesiąt lat, wie jak wyglądają ulice i uważa, że w tej chwili w Tułowicach nie ma 
gorszej, zaniedbanej i rozmyślnie zapomnianej ulicy jak Boczna. Doszły do niego takie 
słuchy, że niektórzy urzędnicy mówią, że skoro Pani Agnieszka sadzi się z Gmina, to nic tam  
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nie będą robić. Zaznaczył, że nie żądają budowy drogi bo wie jaki to jest wydatek ale tylko jej 
utwardzenia aby ulżyć mieszkańcom. Jest to wydatek rzędu około 2 tys. zł. a radni od sześciu 
lat mówią, że nie ma na to pieniędzy. Jest to nie do przyjęcia.   
Odnośnie  oświetlenia orientował się w zakładzie energetycznym, że projekt kosztuje około 2 
tys. zł., dwa słupy kosztują kolejne 2 tys. zł. a może 2,5 tys. Zapytał czy to są środki, które 
rujnują Gminę finansowo.  Stwierdził, że czekają już 6 lat i w końcu przyszli do radnych aby 
ruszyć ich sumienie, bo dokąd mają iść.   
Odnośnie Pana Gali, Pan Wójt  mówił, że nie da rady odkupić od niego pasa  terenu pod 
drogę, bo jest konflikt, bo on nie chce odstąpić tego pasa.  Zapytał dlaczego Pan Gala ma po 
zaniżonych stawkach odstąpić dla Gminy własny teren. Uważa, ze Pan Wójt działa tak, że 
trudności się piętrzą. Proponowane  przez niego ugody są nie do przyjęcia, bo jeśli parametry 
kanalizacji i wody odpowiadają przyjętym parametrom to dlaczego chce za to zapłacić tylko 
połowę  kosztów. Może trzeba porozmawiać, może niech zwróci za kanalizacje całość  a za 
wodę tylko połowę. Dialog jest po to aby rozmawiać i osiągnąć jakiś kompromis.  
Stwierdził, że niczego wielkiego nie wymagają, oczekują tylko tego, co inni, żadnych 
dodatkowych przywilejów. Zaznaczył, że przyszedł po to, aby ruszyć sumienia radnych,  
prosił aby zwrócili uwagę na ul. Boczną. Poinformował, że mówi w imieniu mieszkańców  
ul. Bocznej, którzy upoważnili go aby przedstawił problem na posiedzeniu Rady Gminy. 
Prosił radnych z tego okręgu o pomoc w rozwiązaniu problemu. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiadając  Panu Ryszardowi  Bojkowskiemu stwierdził, 
że z przykrością słuchał jego uszczypliwości gdyż jest zdziwiony, bo być może u niego w 
zakładzie są takie zwyczaje, że jak ma asygnatę na sosnę to może sprzedać dąb. 
Poinformował, że ma przed sobą metrykę projektu – przyłącz wodno – kanalizacyjny . Gdyby  
pisało, że to jest sieć to obowiązkiem gminy  byłby zwrot poniesionych nakładów, jeśli to jest 
przyłącze to nie ma prawa zwrócić takich nakładów. Proponowana ugoda polegała na tym, 
aby zapłacić 50% nakładów, za pozostałe środki Gmina by tę dokumentację przerabiała, może 
trzeba by wymienić którąś rurę. Jeśli ktoś przyjdzie na kontrole, to w pierwszej kolejności 
zapyta dlaczego jest zapłacone za sieć skoro w dokumentacji jest przyłącze. Jeśli zapłaci za 
przyłącze to więcej ludzi, którzy tez wykonali przyłącza do swoich posesji,  przyjdzie i też 
zechce zwrotu kosztów, bo jeśli zapłaci jednej osobie to inni tez będą się tego domagać.  
Są to pieniądze, odpowiedzialność itd. Sprawa w sądzie trwa już dwa lata, gdyby to było 
proste, to sprawa dawno by się skończyła, widocznie wątpliwości ma nawet sąd. Następna 
rozprawa jest wyznaczona na 3 września br. Aby to przejąć  to musi być w dokumencie 
nazwa sieć i musza być do tego warunki wodno-prawne. To, że ktoś wydał opinię, że jest to 
sieć, to nie jest dokument, jeżeli nie ma na to pozwolenia budowlanego, to nie jest dokument 
na podstawie którego można wypłacić pieniądze.  
Zaznaczył, ze Pan Suchodolski zdecydował się na robienie przyłącza a nie sieci po to aby 
było szybciej i bez projektu. Jeśli chodzi o utwardzenie drogi, to można znaleźć rachunki ile 
na ul. Boczna było nawiezionego kamienia i kiedy kamień był tam wysypywany ostatni raz.  
Być może w tej chwili są tam dziury, bo nie zaczęli jeszcze akcji naprawiania dróg, czekają 
aby teren wysechł. Zaznaczył, że  nie on zmienił przepisy, kiedyś droga gminna mogła być 
czterometrowa, teraz taka droga nie może być. Pan Gala wydzielił ze swojego gruntu pas 
potrzebny na drogę, ale chce za to kwotę dwa razy większą niż wycena biegłego.  
Wygląda na to, że Wójt z gminnych pieniędzy na kupić od Pana Gali dwa razy drożej działkę 
i zrobić tam drogę dla jego syna. Dopóki nie będzie unormowana szerokość 6,5 m. to nie 
będzie tam można zbudować drogi. Tak samo z oświetleniem, być może trzeba będzie 
rozkopać całą drogę aby założyć nową rurę. Podział geodezyjny następnych działek już jest w 
toku i tam powstanie kilka lub kilkanaście następnych domów. Jak jeszcze odzyskają drogę 
od kolei wzdłuż torów, to tam będzie całe nowe osiedle. Na terenie Gminy są jeszcze drogi  
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gruntowe, które maja ponad 100 lat np. w Szydłowie, a ludzie tam chodzą i mieszkają. To, że 
w którymś momencie uzgodnienia były takie aby zrobić nie przyłącze ale sieć z pozwoleniem  
budowlanym, to byłoby już zapłacone, bo pieniądze na to są zaplanowane w budżecie. Czeka 
tylko na wyrok sadu lub ugodę.  
Pani Agnieszka poinformowała, ze zostało to zrobione zgodnie z prawem, był projekt 
budowlany, zostało to zgłoszone do nadzoru, została to przez wszystkich odebrane, wiec tego 
teraz nie rozumie. W nadzorze budowlanym zapytali  czego oni chcą, projekt jest, mapa 
powykonawcza jest.  
Wójt wyjaśnił, że chodzi o nazwę sieć a nie przyłącze.  
Pan Bojkowski stwierdził, że woda i kanalizacja odprowadzana jest siecią Pani Agnieszki  
więc zacznie dostarczać faktury dla Gminy za wykorzystanie jej sieci. Pani Agnieszka płaci 
cały czas za zajęcie  pasa drogowego, bo wybudowała tam sieć dla Gminy, zwrócił się do 
radnych o rozważenie możliwości zwolnienia jej z tej opłaty. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że trzeba  
poczekań na wyrok sądu i wtedy będzie wiadomo co zrobić. Poinformowała, że Pan 
Bojkowski ma pretensje o pismo jakie otrzymał, ale  takie decyzje  radni podjęli i tak 
odpowiedziała. Jeżeli chodzi o drogi starsze to są takie i w Szydłowie i w Goszczowicach 
oraz w pozostałych wioskach. Prosiła jeszcze o  trochę cierpliwości aby te sprawę rozwiązać.  
Radny Roman Kopij stwierdził,  że pamięta , że ten temat był już  rozpatrywany przez 
radnych na początku kadencji. Wtedy mówił, że w ustawie jest zagwarantowane, ze za sieć 
gmina ma obowiązek zwrócić koszty budowy. Mówił, ze jeżeli nadzór budowlany uzna to za 
sieć , to będzie to majątek gminy i nie ma dyskusji. Nie wie teraz o co ten spór się toczy. 
Wtedy była jasna sytuacja, że jak minie pewien okres to sieć przechodzi na majątek gminy. 
Nie widzi żadnego problemu, jeżeli jest taka ustawa, która mówi wyraźnie, że jeżeli jest to 
zakwalifikowane jako sieć, a skoro nadzór budowlany pisze, że jest to sieć, to nie wie o co 
jest ten spór.  
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, ze ustawa wyraźnie mówi co to jest 
sieć. Sieć po pierwsze musi być własnością dostawcy wody, w tym przypadku Gminy. 
To co napisał Pan Inspektor do spraw budowlanych, to ma rację. Siec może być o różnej 
średnicy  w zależności od potrzeb, musi spełniać warunki techniczne. Podstawowym 
warunkiem jest jednak, że musi być to własność  firmy, która dostarcza wodę.  
Na jakiej podstawie to ma nastąpić, to trzeba się dogadać albo przekazuje się siec nieodpłatnie 
i wtedy gmina staje się właścicielem i można wydawać zezwolenie na przyłącz. W 
omawianym przypadku było inaczej, właściciel wyraził zgodę na podłączenie się do swoich 
urządzeń, jest to przyłącz. Zaznaczył, że do momentu gdzie jest nawiertka i zasówa , na 
wysokości Pana Gali jest siec gminna a reszta to są przyłącza, nieważne jakiej wielkości są 
rury.O to trwa batalia, chodzi o to aby na jakichś zasadach było to przekazane dla Gminy, aby 
Gmina mogła tym władać.  
Pani Agnieszka zapytała dlaczego Gmina wydała jej warunki zabudowy, że dostarczy jej 
wodę i odbierze kanalizację  bez wybudowanej infrastruktury, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że dostawca wody ma obowiązek wydać warunki techniczne 
zasilania w wodę i odbiór ścieków. Niezależnie do własnej sieci. Gdyby kanalizacja była 
nawet kilometr dalej, to ma obowiązek wydać opinię, ze istnieje możliwość przyłączenia się 
do kanalizacji w określonym na mapie  miejscu . 
Pani Agnieszka stwierdziła, ze w tym dokumencie było napisane wyraźnie, że ZGKiM 
zobowiązuje się dostarczyć wodę i odebrać. Nie było infrastruktury na uzyskanie pozwolenia. 
Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że zapewnia dostawę wody z miejsca, które wskazuje. 
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Radny Roman Kopij stwierdził, że nie chodzi tu o to,  jeżeli państwo wybudowali z własnych 
środków  i to się kwalifikuje jako przyłącz gminna, jeżeli zostanie przejęte na majątek gminy, 
to staje się automatycznie siecią tylko Państwo mogą żądać zwrotu poniesionych kosztów.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że Gmina musi to przejąć na uzgodnionych zasadach.  
Gmina musi mieć w tym interes przejęcia, zapewnienie odpowiedniej ilości  dostawy wody i 
odbioru ścieków.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował, ze jako Komisja Gospodarczo – Budżetowa założyli 
sobie w planach pracy miedzy innymi przegląd dróg i oświetlenie. Założyli, ze  przejada się 
po wszystkich ulicach i sprawdza gdzie co potrzeba zrobić. Byli tez na ulicy Bocznej. 
Ulica Boczna w sporządzonym raporcie znalazła się jako priorytet pod względem kolejności 
pomocy i działań. Faktycznie na ul Bocznej koło pani Wasilewskiej wszystko się kończy, nic 
tam się nie dzieje jeżeli chodzi o oświetlenie, jeśli chodzi o infrastrukturę dalszą. Czyli jak 
było dawniej tak jest do tej pory. Nie można spokojnie przejść obok tego. Pamiętają tez 
dyskusję  w momencie kiedy był wniosek o pomoc dla tamtej ulicy, wtedy Pan Wójt mówił, 
ze są problemy ponieważ szerokość drogi  nie odpowiada określonym normom. Była też 
próba wyceny gruntów  Pana gali. Wycena była przedstawiona, zapytał wtedy dlaczego 
Gmina ma ceny za 1 ar inne w stosunku do ceny, której nie chcą płacić Panu Gali. Zaznaczył, 
że jest ciekawy jak będą wycenione działki, które pójdą pod cmentarz. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że wycenę robił biegły mający uprawnienia 
ale można znaleźć innego biegłego i jeszcze raz wycenić.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że oczywiście jeśli ktoś się będzie upierał, to można 
zastosować inną ustawę, która będzie rekompensowała ale tutaj nie o to chodzi. 
Pan Tadeusz Bojkowski zapytał,  czy  skoro jest wycena  sporządzona przez biegłego, to nie 
ma sposobu aby przymusić Pana Gale aby po tej cenie to zbył. 
Wójt odpowiedział, ze nie można, bo własność ma to do siebie, że każdy ma prawo sprzedać 
za cenę taką  na jaka się zgodzi.  
Pan Gala chce za ten grunt  dwa razy więcej niż wycenił biegły i chce jeszcze aby potem 
zrobić na tym gruncie drogę, która prowadzi do posiadłości jego syna.  
Pani Agnieszka zapytała czy wycena terenu była jako działki rolne czy jako działki pod 
zabudowę, bo jest to zasadnicza różnica. 
Wójt odpowiedział, że jak Pan Gala się nie zgadza z wycena, to niech weźmie innego 
biegłego i może przedstawi inną propozycję.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej wrócił do swojej wypowiedzi i 
poinformował, że w przedstawionym wniosku do Wójta  chodziło o lampy, bo tam jest 
faktycznie nie dość , że są dziury w drodze to do tego jest bardzo ciemno.  
Pamięta, że wnioskowali o postawienie tam 2 lam. Była propozycja, natomiast Pan Wójt 
odpowiedział im, ze nie ma możliwości ponieważ na takim wąskim odcinku nie będą 
planować infrastruktury oświetleniowej, bo przyjdzie taki moment, ze będą to niszczyć. 
Uspokoili się trochę, ze jednak będzie tam cos robione z drogą. Teraz sprawa się rozbija o 
trochę kamienia, myśli, ze tutaj naprawdę jest coś takiego niepojętego, że nic się nie da 
zrobić, ani podsypać  ani pociągnąć. 
Jeśli chodzi o sieć , to kto robi przyłącza o przekrojach: kanalizacja 200mm, a zasilanie w 
wodę tak jak do domków jednorodzinnych. Z tego naprawdę  cała ta ulica może korzystać. 
Oczywiście, ze sprawa dalszego zagospodarowania  terenu przy torach, to jest już odrębny 
temat, tam można połączyć tą sieć wkoło i wtedy to będzie zdawało egzamin, tylko, że trzeba 
przejść od. ul. Sawickiej. 
Zapytał dlaczego Pan Wójt idzie na ugodę traktując to, że da sobie radę w 
przekwalifikowaniu i nikt nie będzie mu czynił zarzutów, ze nie postąpił prawnie, a  
jednocześnie w sądzie nie chce przyznać racji, ze jest to sieć.  Z jednej strony przyjmie jako 
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sieć a w sądzie nie przyjmuje jako sieć.  
Wójt odpowiedział, że sprawa jest prosta, jeśli dostanie dokumentację, że jest to sieć, to płaci 
za to i przeprasza. Idąc na ugodę i przyjmując przyłącze za połowę poniesionych kosztów,  
wtedy przyjmuje na siebie obowiązek  załatwienia  dokumentacji, nie wie jakie będą koszty, 
może trzeba będzie część rur wymienić.  Zaznaczył, że skoro Pan Bojkowski ma projektanta, 
który napisze mu, że to jest sieć, to niech zrobi projekt na sieć. 
Pan  Ryszard Bojkowski stwierdził, że nikt nie zrobi projektu na coś, co jest już wybudowane. 
Następnie radni dyskutowali na temat parametrów  rur jakie obowiązują w tym zakresie.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że gdyby takie informacje posiadali wcześniej jak wpłynęły 
skargi na działalność Pana Wójta czy Pana Dyrektora ZGKiM, nie znając dokumentów, to nie 
na te osoby była ta skarga. Wczoraj na posiedzeniu Komisji temat ten też był poruszany. 
Jeśli są jakieś trudności w związku z tym, że jest to droga polna a nie gminna  to trzeba 
przygotować uchwałę o zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych tak jak niedawno było 
robione z ul. Betonową. Ciągle są jakieś problemy, to z szumiącą wodą, to z drogą. Uważa, że 
takich obywateli nie tylko z Tułowic ale także z wiosek należy wysłuchać z godnością. 
Nie trzeba przekomarzać się, która droga jest starsza, bo zna takie osiedla w Tułowicach, że 
domki budowano i od razu automatycznie drogi i chodniki.  
Prosił także o to, aby pisma przychodzące do Rady Gminy leżały na półce i każdy radny mógł 
się z nimi zapoznać.  
Pan Bojkowski prosił też radnych aby zapoznali się z wycena , jaka była zrobiona za teren 
Pana Gali, czy to było wycenione jako teren budowlany czy jako łąka, bo jeśli to było 
wycenione jako łąka, to też z taką wyceną by się nie zgodził.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że na pewno 
droga Boczna jest kością niezgody, prosiła aby  poczekać do wyroku sadu a na ten czas trzeba 
te drogę utwardzić aby można tamtędy przejechać. 
Wójt poinformował, że zlecenie jest już przekazane dla ZGKiM, teraz czekają aż drogi 
wyschną i będzie można tam coś zrobić.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń poruszyła sprawę  dotycząca alkoholu, poinformowała, 
że pracownik Gminy powiedział do sklepowej, że zabiorą jej koncesję  za to, że sprzedała 
alkohol pani nadużywającej alkoholu. We wsi wszyscy się znają i wiedzą jak jest.  Zapytała, 
czy w Tułowicach jak sprzedają  napoje alkoholowe osobom nadużywającym alkohol lub 
osobom nietrzeźwym to czy tez zaraz się straszy  sklepy, że  zabierze się koncesję.  
Chciała zapytać, co robi Ośrodek Pomocy Społecznej aby pomóc rodzinie  z Szydłowa w  
której jest problem z osobą nadużywającą alkoholu. 
Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że ta osoba na razie nie 
oczekuje żadnej pomocy  ze strony OPS, bo ma się nią  kto opiekować. Ta Pani była 
skierowana na leczenie ale po kilku dniach uciekła  z  leczenia i wróciła do domu. 
Z tego co się orientuje to Przewodniczący Komisji Alkoholowej a zarazem pracownik 
socjalny będąc tam, w ramach reprymendy dla tej Pani, wytłumaczył jej, że jeżeli będzie dalej 
tak postępowała , a postępuje w ten sposób, że matka daje jej pieniądze na zakupy, a ona nie 
przynosi zakupów tylko za te pieniądze upija się.  Prawdopodobnie Przewodniczący Komisji 
rozmawiał też z Panią sklepową, że nie powinna tej kobiecie sprzedawać alkoholu, to mogą 
zabrać jej koncesję.  Jest to bardziej sprawa Komisji do spraw Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że jeżeli sprzedawca sprzedaje alkohol 
osobie nietrzeźwej to z mocy ustawy można za to cofnąć koncesję. Nie ma tu żadnego 
straszenia, tak stanowi prawo, które obowiązuje wszystkich. Poinformowała też, że ta Pani 
była na Komisji Alkoholowej, jest to osoba bardzo zamknięta, niekomunikatywna, nie ma  
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mowy o żadnym jej leczeniu  bo stwierdziła, ze nie robi nikomu żadnej szkody, nie ma 
rodziny ani dzieci wiec nie wie czego od niej chcą.  Nie chce żadnej pomocy.  
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że od czasu jak ta sprawa wyszła,  mieszkańcy 
Szydłowa zauważyli znaczną poprawę, Pani o której mówią jest teraz trzeźwa, zadbana i 
nawet wykonuje prace, która zawsze się zajmowała. Poinformował, że mieszkańcy interesują 
się ta sprawą i obserwują.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji skierowane do Wojewody Opolskiego oraz 
zainteresowanych gmin dotyczące informacji o wpisaniu do rejestru związków 
międzygminnych zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń w związku z 
rozpoczynającym się okresem wakacyjnym złożyła z tej okazji życzenia.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
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