
                                                               Protokół Nr XXVI/13
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice
                                                          z dnia 23 maja  2013r.
  
ALS 100212 0,47,45
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 
do godz. 1810. 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 XXV Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2012 r. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury. 
  6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
        Tułowice za 2012 r. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
        wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach,
 10. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami 
       prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2013 r. 
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
 12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
 13. Zakończenie obrad.
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na :
- zdjęcie z porządku obrad punktu 9. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia oddziału 
   przedszkolnego w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół 
   w Tułowicach. Wyjaśnił, że  zostanie utworzona dodatkowa grupa w przedszkolu z uwagi 
   na to, że ilość dzieci, które zostaną dodatkowo przyjęte do przedszkola  jest niewielka i 
   można utworzyć dodatkową niewielką  grupę w Przedszkolu. Nie ma potrzeby alby dla tak 
   małej ilości dzieci otwierać grupę w  szkole.
- wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zajęcia 
   stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN  w 
   Niemodlinie. Wyjaśnił, że jest to energetyka w Wydrowicach i w tej chwili jest propozycja 
   jej likwidacji i przeniesienia do Grodkowa. 
   Wójt stwierdził, ze w naszej sytuacji, kiedy mamy strefę, kiedy mamy tereny przemysłowe, 
   kiedy trwa kampania Pana Marszałka o utworzenie strefy demograficznej, rozwój    
   przemysłu to uważa, ze pozbawienie tego miejsca  możliwości szybkiej reakcji w razie 
   awarii jest  niedopuszczalne. Utrudniłoby to znacznie życie mieszkańcom a także 
   inwestorom na tym terenie. 
Radni wniosek Wójta przyjęli jednogłośnie ( 15 głosów za). 
Następnie Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam zgłosiła wniosek 
o zmianę porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku punktu dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Jerzym 
Piędziochem. Przypomniała, ze sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji.
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Radni wniosek  Przewodniczącej Rady Gminy  przyjęli jednogłośnie ( 15 głosów za). 
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 XXV Sesji Rady Gminy.
   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2012 r. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury. 
  6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
        Tułowice za 2012 r. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia  stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego 
       Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN  w Niemodlinie.
  11. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami 
       prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2013 r. 
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
 14. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie.
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
Protokół  XXV Sesji został przyjęty jednogłośnie (15 głosów za ).
Ad.4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
          sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2012 r. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że  projekt uchwały wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. i sprawozdaniem finansowym za 2012 r.  był 
omówiony i przedyskutowany na posiedzeniu Komisji . Jednakże przed podjęciem uchwały 
zatwierdzającej  są zobowiązani przedstawić radnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat sprawozdania z wykonania budżetu.
Następnie odczytała  Uchwałę nr  103/2013 z 4 kwietnia 2013 r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
Tułowice za 2012 r. 
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 XXVI/154/13.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury. 
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 XXVI/155/13.
Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
        Tułowice za 2012 r. 
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała protokół  Komisji 
Rewizyjnej z dnia 8 maja 2013 r. i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Tułowice za 2012 r. 
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Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  odczytała  uchwałę nr  201/2013 z 20 maja 2013 r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Tułowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za rok 
2012. 
Radny Michał Szumega zapytał czy są jakieś opóźnienia w płatnościach zobowiązań, czy 
Gmina płaci z tego tytułu odsetki karne.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  odpowiedziała, że tak jak wynika z przedstawionych 
sprawozdań stan zadłużenia Gminy na koniec roku to kwota 4.894.000 zł. 
Wolne środki i zysk, tak jak informowała na posiedzeniu Komisji wynikały z tego, że było 
umorzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   na kwotę  136 tys. zł. na 
szkołę i 48.800 na Tok, które zostały uwolnione w tym roku. Jest to 20% spłat. 
Poinformowała, ze Gmina nie zalega z płatnościami, wszystko jest płacone na bieżąco. Na ten
rok są planowane rozchody na kwotę 1.170 tys. zł. połowa to jest 585 tys. zł. jest już 
zapłacone, druga rata jest do zapłaty do końca roku. 
Zadłużenie  cały czas maleje, na koniec roku jeśli uda się utrzymać wskaźniki, to zadłużenie 
będzie wynosiło około 3.700 tys. zł.  
Wójt poinformował, ze w gazecie ukazał się artykuł o zadłużeniach gmin, niektóre gminy 
przekroczyły dopuszczalny wskaźnik zadłużenia 60%, w naszej Gminie wskaźnik wynosi  
około 37%. W tym roku nie planuje zaciągania żadnego kredytu aby jeszcze zmniejszyć 
wskaźnik i czekać na te czasy kiedy się pojawią jakieś środki unijne na inwestycje, wtedy 
wkład własny jest  bardzo wskazany.
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 XXVI/156/13.
Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 
Podziękował wszystkim, którzy pracowali  aby budżet wykonać, Skarbnikowi, Kierownikom 
jednostek, wszystkim pracownikom. 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok.
 Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany nie są wielkie. Chodzi o wprowadzenie środków 
na realizacje projektu przez OPS oraz małe korekty wynikłe po przeanalizowaniu przepisów. 
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 XXVI/157/13.
Ad.  8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVI/158/13.
Ad. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
Radny Jerzy Piędzioch poinformował że tak jak mówił już na posiedzeniu Komisji, to nie ma 
żadnego wpływu na pracę w samorządzie, na prace Rady Gminy.  Zaznaczył, że nastąpiło to 
na jego życzenie a jednocześnie nie ma godzin pracy dla niego jeśli chodzi o przedmiot, 
ustępuje miejsca młodym. Uważa, ze to będzie z pożytkiem dla wszystkich.  Tak też 
rozmawiał o tym ze swoim pracodawcą. Prosił radnych o podjęcie  uchwały 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 XXVI/159/13.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia  stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego 
       Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN  w Niemodlinie.
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Radny Jerzy Piędzioch jako kierownik jednostki poinformował, że w jego jednostce 
gwarancja ciągłej dostawy energii jest konieczna ze względu na funkcjonowanie obiektu 
jakim jest internat oraz na funkcjonowanie w ramach komercji  basenu, sauny i hali. 
Zaznaczył, że mimo dwóch niezależnych zabezpieczeń z transformatorów linii ziemnej 
zdarzają się niestety  okresowe awarie, wyłączenia a wtedy najbliższa pomoc jest z 
Wydrowic.  Reagują oni w trybie natychmiastowym wiec nie wyobraża sobie sytuacji gdyby 
trzeba było czekać na pomoc aż z Grodkowa ze względu na dużą odległość. Poinformował, że
pod protestem podpisuje się obiema rekami i jak będzie trzeba to jako kierownik jednostki 
będzie temu stanowisku przeciwny. Zaznaczył, że jako kierownik jednostki takiej informacji 
nie otrzymał. Jest za tym aby placówkę w Wydrowicach utrzymać. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, ze jego zdaniem przeniesienie placówki do Grodkowa 
jest bez sensu, znacznie wydłuży czas oczekiwania na naprawę awarii. 
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 XXVI/159/13.
Ad.11. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami 
       prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2013 r. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował,  że co roku wydzielają w budżecie środki
które mogą być wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego.
Następnie odczytał protokół posiedzenia komisji z dnia 24 stycznia 2013 r. , która  dokonała
oceny ofert  złożonych przez  podmioty nie  należące  do sektora finansów publicznych  na
dofinansowanie  zadań  z  zakresu  opieki  społecznej  wraz   z  zakresem kultury  fizycznej  i
sportu. Poinformował, że wydzielone środki były podzielone na dwa zakresy. Pierwszy to jest
zakres kultury fizycznej i sportu, wnioski złożone były na 88 tys. zł. a do podziału było 77
tys.  Zostało  to  rozdysponowane  w  następujący  sposób:  dla  Ludowego  Zespołu  „Zieloni”
Ligota  Tułowicka,  Klubu Sportowego „Unia” Tułowice  i  Polskiego Związku Wędkarstwa
Koło PZW w Tułowicach. 
Jeśli chodzi o pomoc społeczną w 2013 r. na terenie Gminy Tułowice został złożony jeden
wniosek przez CARITAS Diecezji Opolskiej w Opolu, na ten cel było przeznaczonych 70 tys.
zł.  z czego dla CARITAS zostało przyznane 64 tys.  zł.  a 6 tys.   zostawiono po to aby w
okresie całego roku jeśli  się pojawi jakaś organizacja  pożytku publicznego aby mogła się
ubiegać na dofinansowanie określonej działalności. 
Przewiduje, że jak co roku zgłosi się do Gminy Polski Związek Niewidomych , go którego
należą też mieszkańcy Gminy, Gmina przygotowuje wtedy symboliczne  paczki na święta. 
Są to niewielkie środki typu 600 do 800 zł. 
Oprócz  tego  już  poza  organizacjami  są  przygotowywane  paczki  świąteczne  dla  osób
samotnych i potrzebujących. Organizuje je zawsze OPS. Duża pomoc w tym zakresie jest z
Kopalni , która przeznacza paczki dla osób potrzebujących. 
Na terenie Gminy Tułowice działa  jeszcze Stowarzyszenie Skarbiszowice, które 2 lata temu
pilotowało program „krzyż”, obecnie złożyło wniosek na zorganizowanie „Izby tradycji” w
dawnym  sklepie  w  Skarbiszowicach.  Wniosek  został  przyjęty  i  otrzymali  na  to
dofinansowanie. Jeżeli wyjdzie jakaś potrzeba w trakcie roku, jakieś stowarzyszenie zwróci
się o dofinansowanie to można będzie ogłosić jednorazowy nabór na dana działalność. 
Odnośnie  Caritas stwierdził, że jest to organizacja niezwykle pożyteczna na naszym terenie, z
dużymi osiągnięciami, zarówno na szczeblu rehabilitacji jak i pomocy doraźnej szczególnie
dla osób starszych. Współpraca z CARITAS układa się bardzo dobrze. 
 Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt poinformował, że jeśli chodzi o wydarzenia, to wszystkie są ujęte w sprawozdaniu.
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Jeśli chodzi o takie najważniejsze wydarzenia to myśli, że były to przygotowania, które 
dotyczyły obchodów 50 – lecia szkoły, brał udział w kilku spotkaniach na których 
podejmowano pewne decyzje. 
Uważa, ze impreza została przygotowana na wysokim poziomie, zostało to bardzo 
pozytywnie ocenione przez gości.
Wójt poinformował, że Wojewódzki Konserwator Zabytków  powołał pełnomocnika do 
podjęcia działań zabezpieczających na budynku należącym do Pani Michalskiej.
W pewien sposób w tym pośredniczył i udało się ściągnąć z budynku najbardziej 
niebezpieczne elementy. 
13 maja w Tułowicach byli przedstawiciele  inwestorów z Hiszpanii, może coś z tego  
wyniknie. 
Poinformował też, że została rozpoczęta budowa sali w  Tułowicach Małych. 
Wójt poinformował, ze 16 maja odbyła się w Opolu debata społeczna  zrealizowana przez 
Komendę Miejską Policji w ramach III Forum Policyjnego na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku w powiecie opolskim. 
Wójt przekazał podziękowania od pań z Ukrainy, które były zaproszone na 50 – lecie  szkoły 
za  przyjęcie i ugoszczenie.
Wójt poinformował, że odbył się już przetarg na odbiór śmieci oraz przetarg na budowę 
kanalizacji w Ligocie Tułowickiej. 
Ad. 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapytała  co z grupą dzieci , które nie zostały przyjęte 
do przedszkola. Wójt odpowiedział, że z uwagi na mała ilość odwołań  nie ma podstaw, nie 
jest to zasadne ekonomicznie aby otwierać grupę przedszkolną w szkole, tak jak w ubiegłych 
latach będzie utworzony dodatkowy oddział w Przedszkolu.
Radny Jerzy Piędzioch nawiązał do obchodów 50 – lecia szkoły  w Tułowicach. Stwierdził, 
że jako kierownik podobnej jednostki wie ile jest pracy aby taką imprezę przygotować. 
Impreza była przygotowana na wysokim poziomie, wszystko było zapięte na ostatni guzik, 
było widać wkład pracy i zaangażowanie osób, które to przygotowały. Zmartwiła go tylko 
jedna sprawa, bo przynajmniej co drugi mieszkaniec Tułowic jest absolwentem tej szkoły a 
frekwencja  w kościele i  pod namiotem była bardzo niska. Było bardzo mało absolwentów. 
Podziękował Pani Dyrektor GZSZ za wkład pracy w zorganizowanie  takiej imprezy. 
Radny Tadeusz Basztabin potwierdził to, co powiedział radny Jerzy Piędzioch i podziękował 
pani Dyrektor i całemu komitetowi organizacyjnemu za wkład pracy włożony w organizację 
tych obchodów. 
Radny Roman Kopij poinformował, ze miał przyjemność być w komitecie organizacyjnym tej
imprezy i musi powiedzieć, że w drodze do Kościoła towarzyszył Pani wizytator z 
Kuratorium, która  stwierdziła, że jest pod wrażeniem. Powiedziała, że też kiedyś 
organizowała podobna imprezę ale przygotowywała się do niej przez trzy lata, a Pani 
Dyrektor GZSZ  zrobiła to niemal z marszu, bo jest krótko dyrektorem, ale stanęła na 
wysokości zadania. Stwierdził, że takie sprawy jednoczą ludzi, bo wszyscy, którzy mogli 
pomóc, to chętnie to robili, wszyscy  byli przychylnie nastawieni  do tego tematu. Zaznaczył, 
ze przy okazji tak wielkiego święta udało się doprowadzić szkołę do tak pięknego stanu w 
jakim obecnie jest. Pracownicy szkoły stanęli na wysokości zadania. Sternik tej szkoły jest 
dobry i w dobrym kierunku wszystko idzie. 
Radna Halina Klimaszewska poinformowała, że jest emerytowaną nauczycielką a także byłą 
uczennicą tej szkoły i zgadza się z wypowiedziami swoich poprzedników co do oceny 
organizacji  obchodów. Jeszcze raz podziękowała Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom 
szkoły oraz uczniom za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie obchodów 50 – lecia 
szkoły. Stwierdziła, że cieszy ja to, ze o szkole mówi się pozytywnie i oby tak już zostało. 
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Dyrektor Szkoły Pani Bogusława  Proskórnicka podziękowała za cieple słowa, stwierdziła, ze
jest jej niezmiernie miło, że w tak pozytywny sposób radni wyrażają się na temat pracy całego
grona pedagogicznego  oraz  pracowników administracji i obsługi. W przygotowaniu 
obchodów zaangażowanych było wiele osób. Komitet organizacyjny ustalił formę działania a 
wszyscy wspierali te przygotowania. Podziękowała za zrozumienie, za przekazane środki 
dzięki którym można było podjąć takie działania. Stwierdziła, że nad Gminnym Zespołem 
Szkół po wielkiej burzy zaświeciło słońce i oby to słońce świeciło jak najdłużej, to wtedy 
wszystkim będzie dobrze i przyjemnie. 
Radny Andrzej Wesołowski przypomniał, że w „dniu samorządowca” grupa radnych jest 
wezwana do sądu w sprawie szkoły. 
Następnie zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik aby nie żałować pieniędzy na utrzymanie  
czystości w gminie, chodzi mu o koszenie traw, są tereny w Tułowicach, które wymagają 
koszenia. 
Zapytał też, czy w związku z wprowadzeniem nowej ustawy śmieciowej będzie jakaś 
kampania informacyjna, jak będzie wyglądać sprawa koszy, czy będzie je można zakupić lub 
dzierżawić, ludzie o to pytają. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w momencie ogłaszania przetargu w 
warunkach było zapisane, ze firma wywożąca śmieci ma zapewnić kosze  czy to  w formie 
użyczenia  czy w formie sprzedaży lub dzierżawy.
Poinformował, że jak wszystkie sprawy będą wyjaśnione to będzie wydany informator  jak 
śmieci segregować i kiedy będą wywożone. 
Następnie poinformował  wyglądają i na jakim etapie są przygotowania do wprowadzenia 
ustawy oraz jak będzie wyglądał  informator dla mieszkańców.. 
Radny Roman Kopij stwierdził, że najwięcej problemów z segregacją, składowaniem  i 
odbiorem śmieci będzie w budownictwie wysokim. 
Wójt poinformował, że będą się wspólnie z zarządcami budynków oraz firmą zastanawiać jak
to rozwiązać. Następnie poinformował, że podpisał już umowę z Nysą  na składowanie 
odpadów. 
Zastępca przewodniczącej Rady Gminy radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapoznała 
radnych z pismem Przewodniczącego Sejmiku Województwa O polskiego dotyczącym 
przesłania uchwały w sprawie przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
rozbudowy elektrowni Opole. Odczytała ww. apel. 
Odczytała też pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informujące o wejściu w życie
rozporządzenia w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że został już rozstrzygnięty przetarg na 
zakup energii elektrycznej  pilotowany przez Związek Gmin Śląska Opolskiego. Koszty 
zakupu  energii będą tańsze o 40%. Przyjedzie przedstawiciel firmy aby na miejscu podpisać 
umowy z kierownikami jednostek gminnych.  
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik przedstawiła  informacje o 
mających się odbyć „Dniach Tułowic”
Następnie radni dyskutowali na temat wyjazdu radnych na Litwę oraz  na temat spotkania 
integracyjnego. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady. 
Na tym protokół zakończono.
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