
                                                                   Protokół Nr XXV/13 
                                             posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                   z dnia 25 kwietnia 2013r. 
E LS 100206 1.06.47 
  Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1810. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Roman Kopij). 
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 XXIV Sesji Rady Gminy. 
   4. Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony  
       przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Tułowice. 
   5. Ocena realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, analiza  lokalnej sytuacji  
       społecznej i demograficznej w Gminie Tułowice, 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej. 
   9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
11. Zakończenie obrad. 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty. 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXIV Sesji został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za ). 
Ad.4. Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  
          oraz ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Tułowice. 
Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Pan Sebastian Górski  podziękował za 
zaproszenie i poinformował, że  Komisariat Policji w Niemodlinie jako jedyny na terenie 
działania Komendy Miejskiej w Opolu osiągnął dużą ilość stwierdzonych przestępstw 
kryminalnych i ogólnych. Spadek przestępczości  na terenie Komisariatu wyniósł ponad 20%. 
Gmina Tułowice również znacznie przyczyniła się do tego. Jako jedyni osiągnęli wyższą 
wykrywalność niż w roku 2011. Jeżeli chodzi o przestępczość ogółem to wzrosła ona o około 
4%, przestępczość kryminalna wzrosła o 3%, gdzie w Komendzie Miejskiej spadek był o 
2,5%  w przestępczości ogólnej i kryminalnej, a w województwie 2,5%. To pokazuje jakie 
siły i jakie środki przeznaczane są do zwalczania przestępczości. Komisariat w Niemodlinie 
obsługuje 4 gminy, można  powiedzieć, że jedna gmina stanowi 25%. Jeżeli chodzi o Gminę 
Tułowice to przestępczość na terenie Gminy wyniosła12%. 
Zaznaczył, że taki wynik został osiągnięty dzięki zaangażowaniu  i współpracy sołtysów oraz 
mieszkańców. Poinformował, że wzrosła wykrywalność przestępstw.  
Następnie zdał sprawozdanie z pracy Policji  i poinformował jakie przestępstwa i 
wykroczenia zostały popełnione w Gminie Tułowice i ile z nich zostało wykrytych. 
Poinformował o akcjach jakie zostały przeprowadzone na terenie Gminy i ile osób zostało 
ukaranych. .  
Poinformował także o działaniach Policji w ramach służb ponadnormatywnych za które płaci 
Gmina.  
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Zaznaczył, że w związku z zaangażowaniem i chęcią współpracy Komisariatu Policji w 
Niemodlinie i Gminą Tułowice otrzymywali również wsparcie z Opola, funkcjonariuszy  
samodzielnego pododdziału Policji. Otrzymali 56 patroli a w związku z tak dobrą współpracą 
to prawie połowa patroli  poszła na Gminę Tułowice.  
Zaznaczył, że bardzo dobrze współpracuje mu się z Komisją Interdyscyplinarną, odbyło się 
spotkanie na którym omówiono zasady współpracy oraz  słabe i mocne strony działania, 
zaznaczono co należy poprawić.  
Na zakończenie wypowiedzi Komendant Posterunku Policji w Niemodlinie stwierdził, że 
Gmina Tułowice jest najbezpieczniejsza Gminą nie tylko na terenie działania komisariatu 
Policji w Niemodlinie ale chyba jedna z najbezpieczniejszych gmin na terenie województwa. 
 Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń prosiła Komendanta Policji o zwrócenie uwagi na 
przedstawicieli Romów, którzy jeżdżą po wioskach i wchodzą  na posesje pod pretekstem 
handlu lub skupu złomu.   
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował, że  na zebrania wiejskie będą  zapraszani 
dzielnicowi aby ludzie wiedzieli kto na ich terenie jest dzielnicowym  i mieli z nim kontakt.  
Komendant Policji odpowiedział, że sprawa Romów nie jest odosobnionym przypadkiem, 
prosił aby ludzie zgłaszali na posterunek policji , że takie osoby pojawiły się w danej 
miejscowości  bo policjanci nie są w stanie być wszędzie. Pojawienie się podejrzanych osób 
trzeba natychmiast zgłaszać  i wtedy policja jest w stanie tam pojechać i sprawdzić.  
Poinformował, że na stronie internetowej Komendy Miejskiej jest umieszczony wykaz 
dzielnicowych, będą tez zdjęcia dzielnicowych opublikowane w miesięczniku  lokalnym 
Niemodlińsko – Tułowickim.  
Następnie głos zabrał Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Nawrocki, który 
poinformował, że odnośnie ochrony przeciwpożarowej od ubiegłego roku nic praktycznie się 
nie zmieniło oprócz tego, że mają sprzęt o rok starszy.  
Strażacy OSP Szydłów we własnym zakresie i za własne pieniądze tworzą pojazd 
specjalistyczny do ratownictwa technicznego .W ostatnich dniach zostały przeprowadzone 
badania lekarskie 18 adeptów OSP w tym 11 osób z OSP z Tułowic, z OSP Szydłów 5 osób i 
z OSP Goszczowice  2 osoby.  
Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że jakieś światełko w tunelu się już pojawiło, bo 
jeśli z Tułowic było 11 osób to można mieć nadzieję, że jednostka OSP w Tułowicach  będzie 
się rozwijać, będzie reaktywowana. .  
Wójt poinformował, że nie jest tak, jak Pan Komendant OSP powiedział, bo pewne rzeczy dla 
OSP zostały zamówione i w najbliższych dniach będą do odebrania  i w związku z tym jakieś 
środki na to poszły. Badania strażaków też są opłacanie przez Gminę.  
Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Nawrocki wyjaśnił, że zostały zamówione dwa 
mundury strażackie i 16 kominiarek.  
Wójt stwierdził, że zamówienie było większe, dodał także , że ostatnio w Szydłowie zostało 
zamontowane połączenie i teraz każdy otrzymuje informację na telefon komórkowy 
dotyczącą  wezwania do akcji. Więc  coś w tych jednostkach się dzieje.  
Radny Michał Szumega zapytał czy jednostki OSP mają sprawny sprzęt i czy wyjeżdżają do 
akcji.  
Komendant Gminny OSP odpowiedział, że w ubiegłym roku jednostki OSP z terenu Gminy 
Tułowice 48 razy wyjeżdżały do akcji, na ten rok nie ma informacji. Wie , że w OSP 
Goszczowice było 5 alarmowań  a do 4 zdarzeń wyjechano, odnośnie Tułowic i Szydłowa nie 
ma informacji. 
Komendant Gminny OSP poinformował, że miał nadzieję, że w tym roku Gmina przeznaczy 
więcej pieniędzy dla OSP aby można było doposażyć jednostki w podstawowy sprzęt jaki  
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potrzebują. O to prosili strażacy, po to był stworzony program, który został przekazany 
radnym. Ma nadzieję, że wszyscy radni się z nim zapoznali.  
Zaznaczył, że starają się zachęcać  młode osoby do wstąpienia w szeregi OSP, ale nie mają 
ich czym zachęcić.  
Komendant Posterunku Policji w Niemodlinie zaznaczył, że strażacy OSP z Gminy Tułowice 
byli bardzo zaangażowani w akcji poszukiwania zaginionego mieszkańca Goszczowic. Prosił 
o przekazanie podziękowań osobom biorącym udział w poszukiwaniach.  
Radny Jerzy Imbiorski zaznaczył, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych nie polega 
tylko na gaszeniu pożarów, zajmują się oni także organizacja zawodów i turniejów . Takie są 
organizowane w Gminnym Zespole Szkół . Szkoda tylko, że zabrakło pieniędzy na nagrody. 
Podziękował konserwatorom sprzętu OSP, którzy wprawdzie otrzymują za to symboliczne 
wynagrodzenie, za ich poświęcenie  i za to, że tak stary sprzęt jest jeszcze utrzymany w 
sprawności i wysokiej gotowości bojowej. Uważa, ze należy podwyższyć wynagrodzenie dla 
tych osób. Uważa tez, że należałoby zatrudnić kierowców OSP.  
Zaznaczył, że strażacy OSP pełnią funkcje społecznie i niosą pomoc innym, za co im 
dziękuje. Uważa, że nie można mieć pretensji jak czasem jednostka OSP  nie wyjedzie do 
zdarzenia, bo strażacy mają tez rodziny i  inne zajęcia związane z utrzymaniem rodziny.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował, że budżecie na 2013 r. dla OSP została 
przeznaczona kwota 65.700 zł. Do dzisiaj została wydana kwota 14.500 zł. Wójt  uważa, ze 
do tej pory można było wydać więcej.  
Na wynagrodzenia bezosobowe czyli na ekwiwalent za udział w akcjach w budżecie 
zaplanowano 14.400 zł. a wydano 3.600 zł.  
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15.000 zł a do tej pory wydano 1.668 zł.  
Zapytał Komendanta dlaczego mając przeznaczone  środki nie doprowadził do zakupu 
potrzebnego wyposażenia.  
Wójt wyjaśnił tez, że nie zatrudnia kierowców OSP, bo jest to sprawa OSP a Wójt płaci tylko 
za opiekę nad sprzętem.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze jak jest zatrudniony konserwator sprzętu, to sprzęt może 
być sprawny a jednostka nie wyjedzie bo nie będzie kierowcy. Uważa, że trzeba do tego 
podejść po ludzku , tak jak to robią inni wójtowie i wtedy będzie normalnie.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że z jednej strony żal mu tych młodych ludzi, którzy 
jeszcze chcą działać w OSP i jeszcze chcą coś robić ale z drugiej strony wydaje mu się, że to 
nie jest problem braku pieniędzy, bo z tego co przedstawił Pan Wójt  pieniądze są i nie takie 
małe, uważa, że kolejny raz dyskutują nad czymś, co nie ma koncepcji. W zeszłym  roku  była 
propozycja aby przy dobrej woli obu stron opracować taką koncepcję i wcielić ją w życie. Jest 
w Radzie fachowiec w tym zakresie i uważa, ze może służyć radą i pomocą. Prosił radnego 
Jerzego Imbiorskiego o podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. 
Rozważał sprawę utrzymania mniejszej ilości jednostek OSP, wtedy będzie więcej środków  
w jednym miejscu. Zaapelował aby  osoby starsze także zaangażowały się  do tych prac na 
rzecz OSP, aby służyły radą i pomocą.   
Ad.5. Ocena realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, analiza  lokalnej sytuacji  
          społecznej i demograficznej w Gminie Tułowice, 
Kierownik OPS w Tułowicach Pani Urszula Kosińska – bardon poinformowała, że ocena 
została wysłana radnym na skrzynkę meilową. Następnie omówiła przedłożone materiały. 
Poinformowała o planowanej reformie dotyczącej OPS w związku z szukaniem oszczędności.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że planuje przygotowanie koncepcji działań 
pro społecznych. Następnie poinformował o problemach związanych z brakiem miejsc w 
przedszkolu i propozycja utworzenia oddziału przedszkolnego w GZSZ dla młodszej grupy.  
Będzie przedłożony na najbliższa sesje projekt uchwały  zmieniający podjęta już uchwałę.  



- 4 - 
Następnie poinformował o możliwości zakupienia baraków  dla osób, które maja wyroki 
eksmisji oraz o planach budowy mieszkań socjalnych.  
Poruszył sprawę potrzeby utworzenia na terenie Gminy domu dziennego pobytu dla osób 
starszych. Są różne koncepcje utworzenia takiego domu, może to być budynek dworca PKP – 
dolna kondygnacja, jeśli zostaną załatwione sprawy przejęcia dworca PKP.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że dobrze się 
dzieje, że zaczyna się myśleć o osobach starszych gdyż społeczeństwo się starzeje. Wiele 
osób będzie korzystać z takiej pomocy. Pomysł zorganizowania domu dziennego pobytu dla 
osób starszych uważa, za bardzo dobry pomysł.  
Kierownik OPS w Tułowicach Pani Urszula Kosińska poinformowała, że tak jak w ubiegłym 
roku OPS wspólnie z PUP organizuje prace społeczno – użyteczne dla osób bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku z PUP. Następnie poinformowała na jakich zasadach  prace będą się 
odbywać.  
Ad. 6. 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.  
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXV/151/13. 
Ad. 7. 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( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXV/152/13. 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
           przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, ze wszystko 
zostało wyjaśnione na komisji.   
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania  przy 10 głosach za i 4 wstrzymujących się  podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXV/153/13. 
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zaznaczył, że każdy  otrzymał w miarę szczegółowe 
sprawozdanie.  Chciałby odnieść się tylko do niektórych punktów i tak: 
W tym momencie rozpoczyna działalność telewizja opole i tam jest także jego występ , bo 
okazało się z tych badań jakie przeprowadzali w formie telefonicznej ankiety, że Gmina 
Tułowice ma największy odsetek złożonych  deklaracji w stosunku do liczby mieszkańców.  
Telewizja była zainteresowana jakie są te deklaracje, że ludzie chcieli je składać. 
Ilość statystyczna mieszkańców na koniec minionego roku wynosiła 5.480. Ilość wykazanych 
osób w deklaracjach jest  3.943. Brakuje 1500 osób, w większości tych osób nie ma na terenie 
Gminy. Liczy, że wpłynie jeszcze około 50 deklaracji. 
Wójt poinformował, że w ubiegłym roku z terenu Gminy Tułowice wywieziono 1.413,5 tony 
odpadów komunalnych, z tego 173 tony śmieci segregowanych. Koszt zagospodarowania i 
wywozu tych odpadów wyniósł  470.360 zł.  
Trzeba się liczyć, że w tym roku około 250 tys. zł.  trzeba nazbierać na opłatę  za wywóz 
odpadów  w II półroczu br.  Po rozstrzygnięciu przetargu będzie wiadomo jakich  środków 
potrzeba.  
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Wójt poinformował, że w okresie miedzy Sesjami wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia 
drugiego przetargu na dzierżawę  lokalu użytkowego gdyż poprzednia osoba, która przetarg 
wygrała, rozmyśliła się i zrezygnowała z dzierżawy. 
Wójt poinformował także, ze 27 marca została podpisana umowa na  budowę obiektów w 
Tułowicach Małych. W przetargu uczestniczyło 8 firm, przetarg wygrała firma z Krapkowic. 
4 marca odbyło się spotkanie w Przedszkolu z rodzicami sześcioletnich dzieci. 
5 marca odbyło się spotkanie z Panem Muzyką  - przedstawicielem PKP Oddział we 
Wrocławiu  w sprawie uzgodnienia rozbieżności w ustaleniach dotyczących przejęcia dworca 
PKP w Tułowicach i drogi kolejowej w Szydłowie.  
12 kwietnia Wójt uczestniczył w  Opolskim Kongresie Sportu Powszechnego na Politechnice 
Opolskiej w Opolu, było spotkanie z Panią Minister Muchą.  
19 kwietnia Wójt spotkał się z przedstawicielami firmy z Katowic, budującej domy socjalno – 
komunalne, omówiono pewne rozwiązania, które firma może zaoferować.  
22 kwietnia Wójt uczestniczył w spotkaniu w sprawie schroniska dla bezdomnych  zwierząt 
„Fioletowy pies” w Krapkowicach. Poinformował, że mają trudności ze znalezieniem 
schroniska dla psów z  naszej Gminy . Psy wywożone są do Tarnowskich Gór i trzeba za to 
dużo  płacić. W związku z tym, że Krapkowice i Stowarzyszenie „Fioletowy pies” zgłosiło 
akces budowy schroniska w Krapkowicach, odbyło się wiec spotkanie Gmin, które chciałyby 
w tym przedsięwzięciu  partycypować. Wójt zaznaczył, że opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami jest zadaniem gminy i od tego się nie ucieknie.  
Wójt uczestniczył w egzaminie gimnazjalnych na części matematyczno – przyrodniczej jako 
obserwator.  
Radna  Halina Klimaszewska – Sadłoń poprosiła Wójta o przybliżenie tematu spotkania w 
dniu 8 kwietnia w sprawie nieruchomości Pani Michalskiej.  
Wójt wyjaśnił, że Konserwator zabytków wynajął firmę, która ma przygotować z urzędu 
sposób zabezpieczenia tej nieruchomości. W najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie 
podjęta próba zdjęcia z budynku pozostałej  części wieżyczki zegarowej, która jest 
zagrożeniem.  
Radna  Halina Klimaszewska – Sadłoń poprosiła Wójta o przybliżenie tematu spotkania z 
firmą projektową „Domus”.  
Wójt odpowiedział, że firma ta wykonała koncepcję  na „Pszok” w Tułowicach a córka tych 
państwa wykonała w ramach pracy dyplomowej koncepcje muzeum ceramiki w Tułowicach.  
Są dwie koncepcje na muzeum ceramiki:  wykorzystanie budynku dworca i wykorzystanie 
budynku dawnej Tułowiczanki. 
Radny Józef Sukiennik zapytał co z Odlewnia w małych Tułowicach, podobno byli  chętni do 
kupna zakładu ale z określonych względów już nie chcą tego kupić.  
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wie czy te osoby dalej są zainteresowane 
kupnem, trwały negocjacje, uzgodnienia ,w tej chwili nie ma żadnych innych wiadomości.   
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zalegania gruzu na terenach po byłej rzeźni. 
Wójt odpowiedział, że jest to teren prywatny, nie ma żadnej możliwości ingerencji.. 
Radny Józef Sukiennik zapytał Pana Dyrektora ZGKiM  jak wygląda sprawa  wyciszenia 
hałasu w mieszkaniu Państwa Małolepszych. Co zrobiono w tej sprawie. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że w mieszkaniu zostały przeprowadzone pomiary hałasu i 
wyszło, że w nocy jest tylko przekroczenie o 3,5 decybela. Zostało już wyłączone ogrzewanie 
po zakończeniu sezonu grzewczego i teraz zostanie  zdemontowany licznik ciepła  w piwnicy, 
który nie jest wykorzystywany a robi jakiś szum. Nic innego zrobić nie mogą.  
Rozumie tych ludzi ale nie ma możliwości nic innego zrobić.  
Ad. 10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
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Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Anna Janicka odczytała odpowiedź otrzymaną od 
Wójta Gminy na złożony przez Komisję wniosek dotyczący podania informacji na temat 
wynagradzania  osób zatrudnionych w ramach umów – zleceń oraz instruktorów sportu. .  
Wójt poinformował w jakim celu i na jakich zasadach zatrudnił osoby opiekujące się 
świetlicami wiejskimi. Poinformował, że są zatrudnieni konserwatorzy sprzętu ale w piśmie 
ich nie wymienił, bo są to konserwatorzy  sprzętu w jednostkach OSP. 
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy w związku z wyjazdem do Sądu  członków Komisji 
Rewizyjnej  jako świadków  będzie można pobrać delegacje z Urzędu Gminy. Sekretarz 
Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła, że koszty z tym związane  pokrywa sąd. Poinformowała 
na jakich zasadach sad zwraca koszty dojazdu. 
Radni  rozmawiali na temat wezwań do sądu . Radny Jerzy Imbiorski prosił o odszukanie  
protokołów posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2002-2006 dot. kontroli w GZSZ.  
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała o obowiązku złożenia do końca kwietnia 
oświadczeń majątkowych.  
Na posiedzeniu Sesji radnym przedłożono sprawozdanie finansowe Gminy  za  2012 r.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład Rady Gminy Tułowice liczy 15 radnych, w XXIV Sesji w dniu 14 marca 2013 r. 
uczestniczyło 15 radnych.  
 
 
 
                                                Wyciąg z  protokołu Nr XXIV/13 
                                             posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                   z dnia 14 marca 2013r. 
 

 
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. 
 
                                                                   Za zgodność   wyciągu  z protokołem: 


