
                                                         Protokół Nr XXVIII/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 22 sierpnia  2013r. 
   
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło 13  radnych ( nieobecni byli: radna Halina 
Klimaszewska – Sadłoń i radny Roman Kopij ). 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 
stwierdziła ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów, delegacje nauczycieli z Kałusza na 
Ukrainie,  oraz pozostałych gości. Następnie przedstawiła  porządek obrad : 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podpisanie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminnym Zespołem Szkół w Tułowicach  
       a Szkołą Podstawową w Kałuszu na Ukrainie. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym   
        wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w przedszkolu  
        Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice, 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
        usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
        zagospodarowania tych odpadów, 
   9. Podjęcie uchwały  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
         i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 13. Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam   zgłosiła wniosek o zmianę 
porządku obrad polegającą na  wprowadzeniu do porządku obrad punktu” podjęcie uchwały 
w sprawie odmowy rozpatrzenia skargi. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.  Wniosek został przyjęty. 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  
o zgłoszony wniosek  porządek obrad : 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podpisanie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminnym Zespołem Szkół w Tułowicach  
       a Szkołą Podstawową w Kałuszu na Ukrainie. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym   
        wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w przedszkolu  
        Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice, 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
        usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
        zagospodarowania tych odpadów, 
   9. Podjęcie uchwały  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
         i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
 11. Podjecie uchwały w sprawie odmowy rozpatrzenia skargi. 
 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 XXVI Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie (13 głosów za ). 
Ad.4. Podpisanie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminnym Zespołem Szkół  
w Tułowicach a Szkołą Podstawową w Kałuszu na Ukrainie. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że kontakty naszej społeczności z 
mieszkańcami Kałusza datują się już bardzo dawno. Pierwsze kroki na naszej ziemi otwierał 
zespół z Kałusza, który miał te słynne koncerty – kolędy. Zespół koncertował w kościółku  
jak i na Sali widowiskowej. Wielu mieszkańców  gminy uczestniczyło w tych koncertach, 
niektórzy nawet z łzami w oczach. Następnym  etapem były przyjazdy dzieci z Kałusza w 
okresie wakacyjnym. Ostatnio były u nas dziewczyny, które miały koncerty w Sali 
widowiskowej oraz w szkołach. Zaznaczył, że kontakty te zapoczątkowała Pani Oksana, która 
jest obecna na Sesji. Pani Roksana pracuje w szkole w Kałuszu gdzie uczy języka polskiego. 
Szkoła w Kałuszu jest historycznie związana ze szkoła polską i dlatego padła taka propozycja 
podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy szkołą w Kałuszu a Gminnym 
Zespołem Szkół w Tułowicach. 
Następnie zebrani obejrzeli krótki film o Kałuszu oraz przedstawioną prezentację szkoły w 
Kałuszu, z którą ma być podpisana umowa partnerska.   
Pani Dyrektor Szkoły w Kałuszu poinformowała, że ich szkoła jest najstarsza w Kałuszu, 
obecnie budynek szkoły został wyremontowany, wymienione zostały okna na plastikowe, 
wymienione są drzwi, pomieszczenia w szkole są także odnowione, są urządzone dwie klasy 
komputerowe. Szkołę tą można nazwać szkołą rodzinna bo uczyli się w niej i dziadkowie i 
rodzice obecnie uczących się dzieci. Panuje tam dobra atmosfera, nauczyciele współpracują z 
dziećmi i ich rodzicami.  
W szkole dzieci wychowywane są także duchownie, czwarte klasy przygotowywane są do 
pierwszej spowiedzi i komunii świętej.  
Wychodząc z inicjatywą podpisania umowy partnerskiej dzisiaj zrobili pierwszy krok Jest 
zadowolona, że tak się stało bo  i Ukraina i Polska mają swoją  historię, swoje tradycje, 
zwyczaje, kulturę , którą dzieci z obu szkół będą mogli poznać. Deklaracja  jaka dzisiaj 
podpiszą stwarza dla ich szkoły wielkie możliwości, perspektywy gdyż chcą wejść do 
wspólnoty europejskiej dzisiaj zrobią pierwszy krok. Jest to możliwe dzięki inicjatywie takich 
ludzi jak ich Pani Roksana i Pan Wójt Gminy Tułowice oraz Pani Dyrektor Szkoły w 
Tułowicach. Jest przekonana, że współpraca będzie układać się pomyślnie, że szybko znajdą 
wspólny język i będą się współpracować i przyjaźnić przez długie lata. 
Podziękowała inicjatorom tego spotkania, Pani Dyrektor Szkoły, Panu Wójtowi i wszystkim 
obecnym na posiedzeniu. Życzyła wszystkim dobrego zdrowia i powodzenia w życiu 
rodzinnym jak i zawodowym.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w skład delegacji z Kałusza wchodzi 
jeszcze dziesięcioosobowa grupa dzieci w wieku od 9 do 10 lat. Dzieci w tej chwili zwiedzają 
szkołę. Uważa, ze pokolenie dzieci ma przed sobą perspektywę wspólnej Europy. Ma 
nadzieje, że dzisiaj podjęta decyzja będzie owocna i będzie skutkowała szerszymi kontaktami 
społecznościowymi w przyszłości. Uważa, że nie ma lepszych ambasadorów jak dzieci, bo  
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one w domu wszystko opowiedzą i przekażą. Następnie poprosił Panie Dyrektorki o 
podpisanie umowy.  
Pani Bogusława Proskórnicka Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach odczytała 
treść umowy w języku polskim, a Pani Dyrektor Szkoły w Kałuszu odczytała treść umowy  
 w języku ukraińskim. Następnie Panie Dyrektorki podpisały odczytaną umowę.  
Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli  Pani Dyrektor Szkoły z Kałusza symboliczne 
upominki  a delegacja z Kałusza wręczyła symboliczne pamiątki na ręce pana Wójta i 
Dyrektor GZSZ. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, że na temat zmian w budżecie radni obszernie 
dyskutowali na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są jeszcze pytania w tej sprawie.  
Radny Frederic Coppin zapytał co było powodem wzrostu dochodów z tytułu podatku. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze jest to wzrost podatku od osób prawnych. W projekcie budżetu 
nie przewidzieli podatku od jednego zakładu z uwagi na to, ze był w złej kondycji finansowej, 
jednakże teraz właściciel zamknął działalność  i płaci  podatek jako osoba fizyczna. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXVIII/167/13. 
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( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVIII/168/13. 
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w czasie  
          Przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania  
          przedszkolnego  w przedszkolu  Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice, 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVIII/168/13. 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  
           świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
           nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
 Wójt Gminy prosił o poprawienie załącznika do uchwały polegającą na wykreśleniu punktu 
dotyczącego metali.   
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVIII/169/13. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, że projekt uchwały był omówiony  na 
posiedzeniach Komisji. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVIII/170/13. 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
            w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
Radny Frederic Coppin prosił Panią Sekretarz lub Panią Radcę Prawną o wyjaśnienie co się 
dzieje z uchwałą jeżeli ta sama stawka jest uchwalona. Czy taka uchwała nie będzie 
zakwestionowana bo stawki zostały takie same. 
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Radca Prawny Pani Maria Przywara wyjaśniła, ze jest możliwość pozostawienia stawek na 
tym samym poziomie, wtedy rada podejmuje uchwałę o przedłużeniu obowiązującej stawki 
najwyżej o rok. Taka możliwość w prawie istnieje.  
W przypadku omawianego projektu uchwały jest zachowana stawka na wodę w 
dotychczasowej wysokości a zmienia się stawkę na ścieki.  W tej sytuacji trzeba przedstawić 
całość dokumentów tak jak przewiduje  rozporządzenie. Jest to określony wzór i musi być 
sporządzony cały wniosek i dla wody i dla ścieków.  
Radny Frederic Coppin nawiązując do złożonego wniosku prosił Panią Przewodniczącą Rady 
Gminy ( jeśli jest taka możliwość) o zarządzenie przerwy po zakończeniu dyskusji aby radni 
mogli się zastanowić jak głosować. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że Rada Gminy nie ma prawa zmienić 
stawek zawartych  w projekcie uchwały dot. cen, może jedynie takie stawki zatwierdzić lub 
nie. Radny Frederic Coppin poinformował, że chce złożyć wniosek o pozostawienie stawek 
na tym samym poziomie jak dotychczas.  
Pani Maria Przywara odczytała wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we 
Wrocławiu z 7 kwietnia 2011 r.  , który mówi, że Rada Gminy nie posiada kompetencji do 
zmiany taryfy przedstawionej do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwo  wodno – 
kanalizacyjne. Zaznaczyła, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustawy 
jest traktowany jako przedsiębiorstwo. Rada nie może zmienić stawek bo nie ma takiej 
kompetencji. Gdyby została podjęta przez Radę taka uchwała o zmianie stawki, to zostanie 
ona uchylona przez nadzór, bo to nie jest kompetencja Rady. Jeżeli do Urzędu wpływa 
wniosek o podwyższeniu taryf, to wtedy obowiązkiem Wójta jest sprawdzić i poprawić. Jeżeli 
ten proces został dokonany to Rada ma możliwość zatwierdzić wniosek, albo nie zatwierdzić 
albo odmówić zatwierdzenia z uzasadnieniem prawnym, co w wniosku jest źle zrobione.  
Zaznaczyła, że sprawa sprawdzenia poprawności sporządzenia taryfy należy do obowiązków 
organu wykonawczego, w tym przypadku do Wójta.  
Radny Frederic Coppin stwierdził, ze nie rozumie dlaczego jest taka stawka. Poinformował, 
że aby dobrze zrozumieć ten wniosek, który był teraz podany, to wrócił do wniosku, który był 
składany rok temu. Jeżeli chodzi o rok 2011 cena wody była 3,05 zł. a w 2012 r. 3,15 zł. więc 
o 28% więcej. Na podstawie 227 tys. kubików,  przyrost ceny był 0,10 zł. więc przyrost 
przychodów 22.700 zł. Była też podniesiona o 1 zł. stawka za liczniki czyli o 50% więcej.  Na 
podstawie ilości wodomierzy można wyliczyć przewidywany przyrost o kwotę około 16.000 
zł. Cena  usługi za odprowadzenie ścieków wtedy była 4,40 zł., w 2012 r. 4,50 zł. więc jest 
wzrost 11,36%. Był to przyrost ceny o 0,50 zł. co daje przyrost przychodów 112.500 zł. Mówi 
teraz o teorii. Dostał dzisiaj  odpowiedź i tak jak powiedział jest to wykonanie na 95%. Ta 
kwota rok temu to wychodzi 151.820 zł. To jest suma: cena wody, stawka  za wodomierz, 
cena odprowadzenia ścieków. Próbował rozliczać wniosek Dyrektora komunalni i dodatkowo 
dostał faksem kilka informacji od Pana Wójta. Porównywał to i zwrócił uwagę na pewne 
powtarzające się zapisy takie jak:  prace remontowe zbiornika zapasu wody, wzrost  cen 
materiałów związany z inflacją ( tutaj nie ma danych), zakup usług ( nie ma danych) , 
wymiana przepustów – 6 tys., opracowanie operatu na strefy ochronne – 26 tys. , prace 
remontowe przy reaktorze- 10 tys., naprawa mieszadeł 5 tys.,  badanie ścieków – 10 tys., 
koszt wywozu odpadów z oczyszczalni – 10 tys.,  dwie nagrody jubileuszowe, wzrost 
kosztów energii. Dzisiaj dostał informację, że były wykonane prace remontowe – 
renowacyjne zbiorników  i rurociągów, wymiana filtrów – wydaje mu się, że to są te prace 
remontowe. Straty na oczyszczalni w 2012 r. – około 93 tys. zł.  
Zapytał dlaczego te przychody osiągnięte w 2013 r. są przeznaczone na pokrycie strat w 2012 
r. skoro zakład miał uzyskać w 2012 r. ponad 70.000 zł. W związku z tym co było robione za 
te środki. 
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Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Tadeusz Cwynar 
odpowiedział, że we wniosku nie pisze się wszystkiego, pisze się główne wydatki. 
Nie podaje się wydatków związanych z ochrona środowiskową. Na cenę składają się wydatki 
związane z całą działalnością. Pisząc wniosek poinformował co zostało wykonane ale tylko te 
główne roboty, nie wymieniano drobnych awarii ani remontów, które są prowadzone 
sukcesywnie. Nie da się przewidzieć awarii, w tym tygodniu zepsuło się 6 pomp, które trzeba 
jak najszybciej naprawić.  
Kwota 3 zł.  to nie jest opłata tylko za wodomierz, w tej kwocie mieszczą się także koszty 
obsługi wodomierzy czyli koszty odczytywania liczników, wymiana. 
Nie sposób opisać wszystkiego. 
Radny Frederic Kopii zapytał czy te środki, które uzyskał ZGKiM z podwyżki w ubiegłym 
roku pokryły te potrzeby, które były opisane we wniosku  w 2012 r.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że środki wpływają sukcesywnie przez cały rok , ostatnie 
środki wpłyną dopiero końcem września czy października.   
Radny Frederic Coppin poinformował, że jeżeli chodzi o  wniosek z lipca 2013 r. to 
zsumował zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków razem a potem porównał to z 
rokiem 2012. Jeżeli chodzi w wydatki eksploatacyjne z narzutami to w 2013 r. podane jest  
495 tys.  a w 2012 r. 480 tys. Jest to wzrost o 3%.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że nie jest to podwyżka. Trzeba tu zwrócić uwagę na jedno, 
jeżeli zakłada obciążenie kosztami, to grupa budowlana robi na wodociągu, bo trzeba to 
odkryć i przykryć, w tym czasie grupa budowlana pracuje w dziedzinie wody. Jeżeli planuje 
pewne roboty, większy wpływ pieniędzy i więcej materiałów, to musi dołożyć także 
robociznę. W związku z tym jest to obciążenie płacowe przeniesione w tym momencie: tyle 
na wodę a tyle na mieszkaniówkę. Jest to zakład wielobranżowy. Każda praca w ZGKiM jest  
w księgowości rozliczana zleceniami. Jeżeli grupa budowlana pracuje na wodociągach to 
kosztami obciążają wodociągi, jeżeli grupa pracuje na oczyszczalni, to kosztami obciążają 
oczyszczalnię. Nie jest to wzrost wypłaty pracowników. 
Radny Frederic Coppin zaznaczył, że jeżeli chodzi porównanie kosztów ujętych w wniosku z 
2012 i 2013 r. to na energii jest spadek kosztów. 
Stwierdził, że nie rozumie dlaczego są jeszcze raz wnioskowane koszty, które już były we 
wniosku z ubiegłego roku. Dyrektor już dostał te kwotę na. Na badania  wody i ścieków w 
ubiegłym roku to dlaczego jeszcze raz o to wnioskuje. Dlaczego wnioskuje o te same koszty 
co rok temu a nie o koszty dodatkowe.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że musi być ustalona cena na 1 rok czyli od października do 
września następnego roku, jest ona ważna tylko na 1 rok, a po roku bez względu na to czy ona 
ulegnie zmianie czy nie musi być ponownie ustalona. . 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa wyjaśnił, że badanie ścieków i wody to nie jest badanie 
jednorazowe, badania takie przeprowadza się często, te środki, które zostały przyznane w ur. 
Już zostały zużyte.  
Radny Frederic Coppin stwierdził, że jego zdaniem nie ma potrzeby podnosić stawki za 
odprowadzanie ścieków, bo niezbędne wydatki powinne być zapłacone z podwyżki w 2012 r.  
Usługi obce i inne koszty były brane pod uwagę już rok temu. Dlaczego mieszkańcy Gminy 
mieliby podwójnie zapłacić te same koszty, jak nagrody jubileuszowe, bo już raz na to były 
koszty a teraz  Pan Dyrektor znowu wnioskuje o te same koszty.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że inne osoby nabyły uprawnienia w tym roku do nagrody 
jubileuszowej, a inne  nabędą takie prawo w przyszłym roku.  
Radny Frederic Coppin poprosił Dyrektora ZGKiM aby dokładnie rozliczał całe kwoty, które 
chce mieć i niech dokładnie mówi co będzie robić z tymi pieniędzmi i wtedy nie będzie 
problemu.  
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Dyrektor ZGKiM poinformował, że wszystkie prace są planowane do 1 m2 . Nie wie też czy 
będzie obniżka energii, bo w przetargu uzyskano niższą stawkę za energię ale nie wiadomo ile 
TAURON naliczy sonie za przesył tej energii. Nie wie tez jakie będzie zużycie energii. 
Poinformował, że w tamtym roku ZGKiM miał straty na oczyszczalni- około 90 tys. zł., 
trzeba to pokryć.   
Radny Frederic Coppin stwierdził, że jeżeli  ZGKiM będzie miał straty to i tak muszą one być 
pokryte z budżetu Gminy. Rok temu tak mówiono, że będzie wtedy wielki krzyk Bi stawki 
będą podnoszone  o dużą kwotę. Stwierdził, że całkiem inaczej myśli, uważa, że jeżeli 
Dyrektor dostaje te pieniądze to jest zmuszony do reorganizacji. Prosił aby nie podejmować 
uchwały o podniesieniu ceny ścieków.  Uważa, ze podnoszeniem stawki nie pomagamy 
Dyrektorowi, bo brak pieniędzy zmusza do refleksji, do dyskusji, do szukania innych źródeł 
na dofinansowanie, do oszczędności. Przypomniał, ze zgłosił wniosek o podjecie takiej 
uchwały, że cena ścieków  nie może być  zmieniona. Jednak Radca Prawny poinformowała 
go, że takiej uchwały nie można podjąć więc zgłasza wniosek aby  przedłożona uchwała nie 
została przyjęta. 
Wójt Gminy stwierdził, ze niektórzy radni pamiętają, że kiedyś rada gminy ustalała stawki. 
Z chwilą kiedy została stworzona  samorządowość na tak zwanej jednoosobowej 
odpowiedzialności takiej osoby jak wójt, burmistrz czy prezydent, zabrano radzie ten 
argument, że rada może zmienić stawkę, która została przedstawiona przez organ 
prowadzący. 
Wójt zaznaczył, że to on a nie radny odpowiada za to, czy w Tułowicach będzie woda czy 
nie.  Wójta obowiązkiem jest zapewnienie mieszkańcom dostawy wody i nie można dopuścić 
do tego aby rada ustaliła stawki, które nie wystarcza na zapewnienie ciągłości dostawy wody.  
Zaznaczył, że jeżeli pieniędzy by nie starczyło, to wtedy  dług  zakładu musiałby być pokryty 
z budżetu gminy. 
W związku z tym to wójt analizując wniosek  dyskutuje z dyrektorem  na czym jeszcze 
można oszczędzać a na czym się już nie da. Pewne wydatki są stałe i powtarzają się co roku, 
takie jak zakup paliwa do samochodu itp. Jeśli chodzi o nagrody jubileuszowe to obowiązek 
jej wypłacenia  wynika z ustawy. Każda jednostka co roku planuje budżet i ujmuje w niej 
wszystkie potrzeby. 
Radny Michał Szumega stwierdził, że wszystko wynika z kalkulacji i dobrze by było aby 
radni taka kalkulacje otrzymywali. Radny Michał Szumega stwierdził, że w otrzymanych 
materiałach nie ma wszystkiego. Wójt wyjaśnił, ze wniosek jest składany zgodnie z 
wymogami zawartymi w rozporządzeniu wg. zatwierdzonego wzoru..  
Wójt powiedział, że radni otrzymują  wniosek.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że rozumie wypowiedź Pana Wójta ale też w większej 
części rozumie radnego Frederic Coppin, bo ma rację. Przed chwilą Pan powiedział, że nie 
wszystko jest zawarte w tym uzasadnieniu, a teraz Pan  mówi, że jest wszystko.  
Ludziom żyje się coraz gorzej, brak pracy i najniższe wynagrodzenia skutkują brakiem 
pieniędzy w budżetach rodzinnych. 100% wzrostu kosztów za wywóz śmieci, to jest poważne 
obciążenie dla rodzin. Opłaty za śmieci na działkach, opłaty za śmieci na cmentarzach. Opłaty 
za miejsca na cmentarzu ( dużo ludzi ma groby  w Niemodlinie).  Każda podwyżka jest 
ciężarem i powoduje ubożenie mieszkańców. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie 
dokonano zmiany systemu organizacyjnego, istnieje przyrost pracowników administracji, co 
bulwersuje mieszkańców. O tym mówił rok temu i co roku się to powtarza. W Spółdzielni 
Mieszkaniowej zrobiono zmianę i jest lepiej, więc można tylko trzeba chcieć. Następna 
podwyżka to będą podatki. Ludzie przestają płacić za mieszkania i nie dlatego, że nie chcą 
płacić ale dlatego, że nie maja z czego, bo im nie starcza na życie.  
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W gazecie opisano, ze nasza Gmina choć mała jest najdroższa. Czas zadbać o interesy  
mieszkańców, bo do tej pory wszystko się robiło, rozumie to, inwestycje  dla młodzieży, bo 
musi być sport, musi być ruch, teraz trzeba zrobić coś dla mieszkańców.  
Zaznaczył, ze radni nie muszą się znać na kalkulacji, która Pan Dyrektor przedstawił ale 
jednak decyzje w tej sprawie mają podejmować. Zapytał dlaczego do chwili obecnej nie 
zrobiona została zmiana w ZGKiM systemu organizacyjnego. Ludziom chodzi  o to, że dużo 
ludzi tam pracuje, ale skoro pracuje, to wiadomo, koszty są duże. W tym temacie nic nie 
zostało zrobione. Jeszcze raz zaznaczył, że czas aby zadbać o interesy mieszkańców.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zwrócił się do radnego Józefa Sukiennika z prośbą aby nie 
opowiadać rzeczy, że wszyscy mieszkańcy maja podwyżkę 100%. To, ze na blokach jest taka 
podwyżka, to jest pewna część społeczeństwa. Wójt stwierdził, że teraz na śmieciach lepiej 
wychodzi, bo wcześniej płacił za 2 pojemniki a trzeci BIO oddawał prywatnie. Teraz ma BIO 
za darmo. Więcej płaci tylko część mieszkańców, nie można wiec mówić, że wszyscy.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że przedmiotem dyskusji jest kwota 10 gr. uważa , ze 
taka dyskusja nie jest potrzebna, bo te 10 gr. niewiele wnosi w skali miesiąca. Myśli, że ta 
dotacja o która się Dyrektor ZGKiM starał, to jest mienie gminne, załatwiłoby to sprawę i 
wtedy nie byłoby dyskusji o jakieś 10 gr.  
Poinformował, że chodzi tu o aparaturę do sterowania na oczyszczalni. W 2000 roku oddano 
do użytku jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni. Moc przerobowa oczyszczalni była 
zaplanowana dużo większa niż jest to potrzebne dzisiaj, wtedy działał jeszcze Porcelit i nikt 
wtedy nie przypuszczał, że firma zostanie zlikwidowana.  
Były próby przyłączenia do oczyszczalni sąsiedniej gminy ale to tez nie doszło do skutku.  
Koszty działalności oczyszczalni są duże. Zaznaczył że tam są straty ale z cyframi się nie 
dyskutuje. Myśli, że ten głos tutaj jest bardzo ważny, tutaj Pan Sukiennik chce, żeby jego 
wypowiedź się znalazła w protokole, żeby to poszło na szersze pole, żeby społeczeństwo i 
pracownicy, tam pracuje 32 plus 2 na czas określony pracowników. Pracownicy maja rodziny, 
żony, małżonków, dzieci, dziadków i może to jest tendencja w jakimś tam określonym 
kierunku. Zwrócił się do radnego Józefa Sukiennika, że reprezentuje jakąś tam część 
mieszkańców, ludzi mieszkających w mieszkaniach spółdzielczych. Nie wie ile Spółdzielnia 
zatrudnia działając na tym terenie mieszkańców, pracę daje mieszkańcom z tego terenu. 
Uważa, że te 10 gr. podwyżki nie wywołuje takiej dyskusji jak te 13 zł. na śmieciach. Pani 
Skarbnik pochwaliła się cyframi, ze ściągalność przynajmniej od osób fizycznych, którzy 
złożyli deklaracje jest duża i myśli, ze jakoś to się rozłoży. Jeśli te 10 groszy ma być na 
pokrycie tego sterownika, to chciałby prosić aby szybko sprzedać samochód śmieciarkę. 
Uważa, ze te 10 groszy to stało się tylko kością niezgody. To są groszowe sprawy, które 
gdzieś tam na fakturach lecą  a zamieszania wokół tego jest bardzo dużo, uważa więc, że nie 
powinno być tych 10 gr. Są inne rozwiązania. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze jego przedmówcy po jednej czy po drugiej stronie mają 
zdecydowaną rację. Zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnej z pytaniem czy na dzień 
dzisiejszy mają możliwość albo  podnieść albo nie. Pozostawienie, musiałby paść wniosek 
aby stawka została poprzedniego okresu. Zaznaczył, że Pani Radca powiedziała tak, że aby 
nie przyjąć  to trzeba by opinię prawna co zostało źle w tej kalkulacji zrobione .Zakładając , 
że Rada Gminy zleciłaby dla biura prawnego sprawdzenie kalkulacji i znalezienie 
ewentualnych nieprawidłowości, czy to zostało dobrze zrobione czy nie, to co to by zmieniło. 
Trwałoby to tylko miesiąc czy półtora miesiąca a stawki i tak by weszły.  
Radca Prawny Pani Maria Przywara odpowiedziała, że Zakład złożył wniosek, obowiązkiem 
Wójta było wniosek przeanalizować. Pałała taryfa sporządzona jest zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem, tu nie ma co ma ująć a czego nie ująć, jest schemat i według tego schematu 
musi być zrobiony wniosek, inaczej tego nadzór nie przyjmie. Gdyby był inaczej, to dawno  
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byłby zakwestionowany przez nadzór, tutaj, w tej materii nie ma żadnych wątpliwości, 
wniosek jest zrobiony według wymogów rozporządzenia. Tutaj Rada podejmuje uchwałę o 
zatwierdzeniu taryf  w ciągu 45 dni od złożenia wniosku, w tym przypadku terminy zostały 
zachowane. Rada może podjąć tez uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf jeżeli  te zostały 
sporządzone niezgodnie z przepisami. Innej możliwości nie ma. Jeżeli Rada nie podejmie 
uchwały, to one wchodzą z mocy ustawy w ciągu 70 dni od złożenia wniosku. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, ze ten temat co roku wywołuje wiele 
kontrowersji a wszystko zostało ujęte w jednym artykule ustawy, a myśli, że warto ten artykuł 
odczytać i podyskutować nad tym.  Następnie odczytała treść tego artykułu: 
„Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy z wyjątkiem taryf 
zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.” – zaznaczyła, ze ten 
wymóg został spełniony.   
„Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym 
wejście taryf w życie przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o 
zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dołącza szczegółową 
kalkulację cen  i stawek opłat oraz aktualny plan.” – ten wymóg tez został spełniony. 
„ Wójt sprawdza czy taryfy i plany zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i 
weryfikuje koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1. A są to koszty: przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne ustala taryfę na rok i  przedsiębiorstwo ustala niezbędne 
przychody uwzględniając w szczególności koszty związane ze świadczeniem usług 
poniesione w poprzednim roku obrachunkowym ustalone na podstawie ewidencji księgowej z 
uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryf, zmianę 
warunków ekonomicznych oraz wielkość  usług i warunki ich świadczenia, koszty 
wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie planów o których mowa 
w kolejnych artykułach.  
Rada Gminy podejmuję uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia 
wniosku o którym mowa w ust. 2. albo odmawia zatwierdzenia taryf jeżeli zostały 
sporządzone one niezgodnie z przepisami.” 
Poinformowała, że przedstawiony wniosek został sprawdzony czy został sporządzony 
zgodnie z przepisami. Szczegółowo o tym mówi art. 25, który zobowiązuje ministra do 
sporządzenia w drodze rozporządzenia wzorów  wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
niezbędny zakres informacji  zawartych w uzasadnieniu taryf. Zaznaczyła, że niezbędny 
zakres to nie znaczy pełny zakres. 
Zaznaczyła, że radny porównując ilość ścieków razy stawka nie wziął pod uwagę jednego, że 
nie wszyscy ludzie za to zapłacili, jeżeli planujemy podwyżkę na poziomie 10 gr. na 1 kubiku 
a człowiek w miesiącu tych kubików wygeneruje 10, to mamy z tytułu podwyżki zaledwie 1 
zł. Ustawowe koszty upomnienia to jest 8,80 zł.  Jesteśmy stratni 7,80 zł. wysyłając jedno 
upomnienie za 1 miesiąc. To nie są realne pieniądze, które realnie wpłyną, to jest założenie, 
również tego, ze część osób nie zapłaci, bo nie płaci permanentnie. Takich osób nie można 
usunąć jeśli to są osoby mieszkające w lokalach komunalnych, chociaż mają wyroki 
eksmisyjne ale często mają małe dzieci, bądź tam występuje jakaś niepełnosprawność, 
choroba, długotrwałe bezrobocie i już takim osobom przysługują lokale socjalne. To nie są do 
końca wpływy, które realnie wpłyną. Tam się zakłada  kwoty, które nie wpłyną i m.in. koszty 
egzekucji, które czasami są równe a bywa, że są na pewnym etapie większe niż egzekwowana 
kwota. Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładam budżetowym i nieegzekwowanie  tych 
kwot jest uszczupleniem finansów publicznych i pociąga za sobą jeszcze określone skutki. 
Wracając do przepisu to jest tak: W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności 
uchwały o zatwierdzeniu taryf „ bo przecież ta uchwała niezależnie od tego w jaki sposób 
zachowa się Rada ona i tak wędruje do Nadzoru Wojewody i Nadzór Wojewody również  
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sprawdza pod względem zgodności z prawem sporządzenia tego wniosku „albo 
niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu 
wodociągowo- kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego 
W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia 
taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w Zycie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.  
Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej wybranej lub wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- 
kanalizacyjnemu”. Wyjaśniła, że zatwierdzając stawki jeśli rada uważa, że te stawki są 
nadmiernym obciążeniem dla mieszkańców, to podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty. Są 
takie gminy na Opolszczyźnie. Zaznaczyła, że w Gminie Tułowice mamy taka komfortową 
sytuację, że przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zaopatruje w wodę i odprowadza 
ścieki z terenu całej gminy. Są takie gminy, że na ich terytorium działa kilka przedsiębiorstw, 
bądź odwrotnie jedno przedsiębiorstwo  zaopatruje kilka gmin. Zasobność portfeli 
mieszkańców i też zasobność budżetów poszczególnych gmin jest różna i to samo 
przedsiębiorstwo przedstawia stawki dla całego terenu swojej działalności, natomiast rady 
poszczególnych gmin uznają  czy taką podwyżkę zdotować czy nie. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej 
prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty. Jeżeli rada gminnie podejmie uchwały w terminie 
45 dni od daty złożenia wniosku, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po 
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Zaznaczyła, że takie są 
przepisy. 
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że wydaje mu się, że radni nie dyskutują o tych 10 
groszach podwyżki tylko dyskutują bardziej o organizacji i ilości osób, ilości funduszu 
osobowego w Gospodarce Komunalnej. To jest kolejna sprawa, że najczęściej nie przykładają 
do tego reki jako0 radni na temat podwyżki. Ta uchwała nie przechodzi od lat a i tak się 
uprawomocnia  w sensie przeczytanego przepisu. Wydaje mu się, że sprawę trzeba 
przedyskutować, może na konkretnej Sesji, jak  spokojnie doprowadzić do sytuacji żeby była  
zmiana organizacyjna w ZGKiM. Bo radni takie maja sygnały, radni maja kontakt z 
mieszkańcami i rozmawiają o tym. Mieszkańcy mówią, ze przyjdzie kolejna podwyżka 
ścieków i wody a ciekawe czy fundusz osobowy z ZGKiM się zmieni, okazuje się, że nie.  
ZGKiM nie prowadzi teraz gospodarki śmieciowej, Pan Dyrektor tłumaczył, że ludzie , którzy 
byli zatrudnieni w tym sektorze teraz wykonują inne prace. Rozumie, ze ludzie ci są tam 
potrzebni, bo uzasadnienie jest takie, że wykonują teraz prace remontowe. Jednak przeciętny 
mieszkaniec o tym nie wie, mówi tylko, że jest tam przyrost zatrudnienia. Wie, że ten przyrost 
zatrudnienia nie jest prawdopodobnie w usługach  tylko w administracji. Wie też, że mówią o 
konkretnych osobach ale jednocześnie też o rodzinach, tak jak powiedział radny Andrzej 
Wesołowski, że to dotyka  ludzi. Gdyby Pan Dyrektor powiedział, że w tym roku 
poszczególne osoby Ida na emeryturę, ale nie będzie zwiększał zatrudnienia i przyjmował na 
to miejsce kolejnej osoby, to radni to uzasadnienie przyjmą, i na przyszły rok będą to 
kontrolować. Stwierdził, ze nie będzie podpowiadał rozwiązań, bo to nie są ani jego 
kompetencje ani jego działka ani jego sprawa. Sygnalizuje tylko to, o co chodzi radnym i 
mieszkańcom. Wyraźnie podkreślił, ze radni nie mówią o tych 10 groszach podwyżki, bo te 
10 groszy najprawdopodobniej nie ratuje sytuacji ale wzbudza wiele kontrowersji, dyskusji. 
Tak jak powiedział radny Józef Sukiennik  na ten czas nałożyło się kilka spraw, w związku z 
tym, że jest taka prawda, która im troszeczkę udowodnił, czy przekonał ich radny Frederic 
Coppin, że ta podwyżka nie jest tak do końca dla radnych przekonująca. Radni nie maja 
wystarczających dokumentów ale uważa, że pracownik, który pracuje przy usługach czy przy  
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naprawie jakiegoś sprzętu na wodociągach, czy kanalizacji, to jest ten sam pracownik i ma ten 
sam fundusz osobowy a jak to Pan Dyrektor dzieli, to już jest mniej interesujące dla radnych.  
Radnych generalnie interesuje fundusz osobowy. Teraz czy radni  podejmą uchwałę czy nie, 
to proponowane taryfy i tak wejdą w życie. Apeluje do Pana Wójta i do Pana Dyrektora 
ZGKiM aby jeszcze raz przyjrzeli się temu, co w tej chwili jest w zakładzie. Nie mówi, ze jest 
źle ale może być lepiej.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że rok temu powiedział Panu Dyrektorowi 
ZGKiM, że trzeba zwolnić jedną osobę z biura, za chwilę wśród radnych podniósł się krzyk, 
że wszystkich innych tylko nie tą osobę. Zwrócił się z propozycją aby radni powiedzieli kogo 
ma zwolnić a kogo nie zwalniać. Skoro to jest kompetencja Dyrektora, to on powinien o tym 
decydować, kogo zwolnić ale jak się ruszy osobę, która jest czyimś kolegą to nagle robi się 
wielki krzyk, prosił aby nie robić obłudy.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że jest zatwierdzony schemat organizacyjny i w niektórych 
kratkach są luki. Zakres prac przez 20 lat ZGKiM miał taki sam, teraz odeszły śmieci. 
Wcześniej odeszło kilku pracowników na emerytury lub się zwolniło i ilość administracji 
zmniejszyła się, w to miejsce nikt nie został zatrudniony. Wcześniej było zatrudnionych 36 
osób obecnie jest 32 osoby, już było wiadomo, że odejdzie gospodarka śmieciowa i w to 
miejsce nikt nie został zatrudniony. Są tylko zatrudnione dwie osoby z Urzędu Pracy na kilka 
miesięcy z uwagi na zwiększony obecnie zakres robót. Nie ma tak, że z zakładu odeszły 
zadania a zostali ludzie, którym trzeba płacić,  tych ludzi nie ma bo odeszli już wcześniej.  
Został tylko kierowca, który obecnie spisuje wodomierze, jest on potrzebny jako drugi 
kierowca na koparkę a pozostałych osób, którzy pracowali przy śmieciarce, pracują gdzie 
indziej.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że tu nie chodzi 
o pracowników fizycznych tylko o administrację. Ludziom chodzi o pracowników 
administracyjnych. Zaproponowała aby  zorganizować debatę na temat funkcjonowania 
ZGKiM aby spróbować uzdrowić sytuację, bo jest to w tej chwili kość niezgody w naszym 
społeczeństwie.  
Radny Józef Sukiennik zwrócił się do Pana Wójta z pytaniem, czy jak Rada nie przyjmie 
uchwały to czy będzie to zależało od Wójta , który wyda w tej sprawie zarządzenie czy 
inaczej. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wtedy podwyżka wejdzie z mocy ustawy, Wójt nie 
wydaje w tej sprawie zarządzenia.  
Radny Józef Sukiennik zapytał Wójta czy analizując taryfy  kiedykolwiek korzystał z pomocy 
fachowców, biegłych aby te wyliczenia sprawdzić. Może warto z takich usług skorzystać , bo 
wtedy to zamknęłoby wszelkie dyskusje na ten temat. 
Zaznaczył, że bez względu na to, czy podwyżka jest mała czy duża, to społeczeństwo patrzy 
na ilość zatrudnionych osób na stanowiskach umysłowych. Gdyby to było zrobione inaczej, to 
może nie byłoby takiej dyskusji. Zaznaczył, że Nadzór Wojewody bada czy wniosek jest 
sporządzony zgodnie z prawem ale nie bada czy kalkulacja jest prawidłowo sporządzona. 
Sekretarz Gminy  odpowiedziała, ze to jest kompetencja Wójta. Dyrektor ZGKiM stwierdził, 
że kalkulacje nie są specjalnie tworzone dla wniosku  o zmianę ceny wody czy ścieków. Są to 
wyniki finansowe na koniec roku i w połowie roku, które są przedkładane do sprawozdania. 
Wszystkie dane wynikają z ewidencji księgowej. 
Pan Wójt ma wszystkie dokumenty i sprawdza czy to się zgadza z danymi ze sprawozdania. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że skoro społeczeństwo tak bulwersuje sprawa 
ZGKiM  to może trzeba się zastanowić  nad jakimś innym wyjściem. Może trzeba zaprosić 
kogoś kompetentnego, który się takimi sprawami zajmuje i dowiedzieć się czy w warunkach 
naszej Gminy, czyli ZGKiM, jest dobrym rozwiązaniem czy jest jakaś inna alternatywa.  
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Myśli, że środki na to się jakoś znajdą ale będzie to niezależna obca instytucja zajmująca się 
tym zawodowo, która stwierdzi co jest złe a co dobre oraz przedstawi pomysły jak to 
poprawić.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że pomysł Pana Wójta jest bardzo dobry i należy 
tak zrobić. Następnie  zarządziła 5 minut przerwy. 
Radny Michał Szumega zaproponował aby dalej na ten temat nie dyskutować bo to do 
niczego nie prowadzi, zaproponował aby na tym etapie przegłosować podjecie uchwały. 
Radni przystali na propozycje  radnego.  
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  i zarządziła głosowanie. Za 
podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciwnych było 7 radnych. Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania 
ścieków nie została podjęta. 
 Ad. 11. Podjecie uchwały w sprawie odmowy rozpatrzenia skargi. 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony 
na posiedzeniach komisji. 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXVIII/171/13. 
Ad. 12. 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. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że w związku z tym, że rzekomo 
jesteśmy najdroższą gminą, powiedziała  świadomie ”rzekomo”, bo jak ktoś cos tam napisze, 
zwłaszcza, że nie ma o tym zielonego pojęcia co pisze, to wcale nie znaczy, ze jest to prawdą.  
Wielkie podziękowania w tym momencie należą się Panu Andrzejowi Wesołowskiemu za 
jego dociekliwość, ponieważ tak jak wszyscy bierze czynny udział w pracach Gminy, śledzi 
budżet, sprawozdania i plany i zauważył, że coś tutaj nie gra. Poświecił sporo swego czasu 
żeby dociec dlaczego tak napisano w tej gazecie. Wynikiem tego była korespondencja na 
podstawie prawa prasowego. Pan Wójt wystąpił do Redaktora Naczelnego Nowej Trybuny 
Opolskiej  z pismem. Następnie odczytała treść  pisma w sprawie sprostowania  danych 
podanych w przedmiotowym artykule.   
Radny Andrzej Wesołowski podziękował za docenienie jego działań, stwierdził, że 
spodziewał się takich podziękowań. Zaznaczył, że zajęło mu to trochę czasu ale ma 
wątpliwości czy to sprostowanie coś da, pewnie się ukaże na jednej z ostatnich stron, ludzie 
są wzrokowcami i każdy będzie pamiętał ten pierwszy artykuł. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że  sprostowanie powinno się ukazać tak jak pierwszy 
artykuł. 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przejście do 
następnego punktu porządku obrad.  
Ad. 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  poinformował o kłopotach jakie ma miasto Brzeg w 
związku z ustaleniem zbyt małej opłaty za śmieci . 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała wniosek radnego 
Józefa Sukiennika  o wprowadzenie do porządku obrad XXVIII Sesji  przypadającej na  dzień 
22 sierpnia br. o podjecie uchwały w sprawie poszerzenia części ul. Elsnera w Tułowicach na 
odcinku 100 m. o szerokości 1,5  w miejsce chodnika przy bloku mieszkalnym nr 5.  
Radny Józef Sukiennik poinformował, ze jego wniosek znajduje uzasadnienie, ponieważ 
spotykając się z mieszkańcami tych 10 domków jednorodzinnych położonych po drugiej 
stronie ul. Elsnera. Właściciele tych domków skarzą się na utrudniony dojazd do swoich  
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posesji np. z ziemniakami czy z węglem. Zaparkowane po drugiej stronie ulicy samochody 
utrudniają  wjazd do posesji. Po drugiej stronie ulicy są dwa chodniki, chodzi o to aby jeden 
chodnik zlikwidować i o tyle poszerzyć ulicę. Nie chodziłoby nawet o 100 m. tylko o połowę 
tego.  
Wójt zapytał czy to jest teren gminny czy wspólnoty.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że podjecie tego typu uchwały nie 
należy do kompetencji Rady Gminy, aby poszerzyć ulicę. Droga jest określona w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli teren za droga należy do 
wspólnoty mieszkaniowej, to nie można nikogo zmusić aby swój teren przekazał pod budowę, 
na poszerzenie drogi. Szerokość drogi również jest określona  w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Jest wielkość działek, trzeba dokonać innych podziałów. Nie widzi tego aby 
Rada Gminy miała dokonać podjęcia uchwały w tym zakresie, może ewentualnie 
zasygnalizować problem, ale to tez nie jest do uregulowania w uchwale. Ewentualnie kwestia 
uregulowania ruchu na tej drodze, inne zorganizowanie ruchu na tej drodze,  to jest zupełnie 
inna kwestia, ale nie poszerzenie drogi.  
Wójt poinformował, że sprawdzi czyj to jest teren. Radny Krzysztof Mróz zaproponował aby 
wspólnota, jeżeli to należy do wspólnoty, podjęłaby decyzję aby zamiast poszerzenia drogi na 
miejscu trawnika zrobić sobie parking, wtedy droga zostaje i jest przejezdna.  
Sekretarz Gminy stwierdziła, że wystarczyłby tam zakaz parkowania,  myśli, ze rozwiązałoby 
to problem. Wtedy jednak  mieszkańcy tych domów  również nie mieliby możliwości 
zaparkowania na drodze, musieliby wjeżdżać do siebie a nie parkować na parkingu. 
Radny Józef  Sukiennik stwierdził, że Gmina nie dysponuje wystarczającą ilością miejsc 
parkingowych. Zapytał jak w razie potrzeby ma tam dojechać straż czy pogotowie . 
Następnie zapytał Dyrektora ZGKiM, który jest zarządcą wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 
Elsnera 5  czy ten grunt należy do wspólnoty czy nie.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że grunt za chodnikiem przy drodze jest krawężnik, który 
jest  granicą terenu należącego do gminy  i terenu należącego do wspólnoty. Trawa i następny 
chodnik są własnością wspólnoty.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że jednak chodnik przy drodze jest gminny i można go 
wykorzystać na poszerzenie drogi. Dyrektor ZGKiM stwierdził, że na tym chodniku 
samochody parkują.  
Radny Józef Sukiennik zaznaczył, że jest taka rzecz, że to co zgłosi dla dobra mieszkańców „ 
bierze w Łeb”. Złożył wniosek na chodnik przy ul. Opolskiej, były jakieś perturbacje, miało 
to być zrobione, nagle już nic tam się nie będzie robione. Parking przy ul. Ceramicznej 1-3 od 
śmietnika do śmietnika, jest to własność Pana Kopczyka, nie wie jak sprawa została 
rozwiązana a bardzo długo się ciągnie a już miało być. Obietnica wyborcza , nie jest to 
zrobione. 
Lampa  na ul. Elsnera to wiadomo jak jest, jest to teren wspólnoty. Pasy parkingowe przy 
Elsnera zostały wykonane, za co podziękował. Czyli przynajmniej po części problem na ul. 
Elsnera został rozwiązany bo samochody stoją prawidłowo, przedtem różnie to było i 
zajmowało więcej miejsca. Drogi dojazdowe do garaży, tez nie zostało zrobione a ludzie 
płacą podatki większe, chodzi o te trzy garaże. 
Wydzielenie stosownych miejsc do wyprowadzania psów, tez nie zostało zrobione. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że zostaną zamówione tablice. Wójt poinformował, że będą 
też chodziły patrole szczególnie po osiedlu i pilnowały psów. 
Radny Józef Sukiennik poinformował, że skoro ten chodnik o który pisze, o który należałoby 
tę ulicę poszerzyć należy do Gminy, to wnioskuje aby te ulicę poszerzyć.  
 
 



- 13 - 
Zaznaczył, ze prosi o to, o co prosi ale kajać się i błagać nikogo nie będzie. Będą jeszcze inne 
wnioski, a te stare również powiesi na tablicach, niech ludzie wiedzą. Sesje są jawne, 
wypowiedzi radnych są jawne, wnioski są jawne. 
Wójt poinformował, że na trzech ostatnich Komisjach konsultował pewne rzeczy w celu 
podjęcia decyzji. W związku z tym, ze zdarzyło się tak, ze każda Komisja miała inne zdanie a 
ostateczna decyzja należy do niego, to podjął następujące decyzje:  
-decyzje o sprzedaży samochodu,  
- w przyszłym tygodniu zaczyna się na osiedlu remont kanalizacji i burzówki, bo uznał to za  
  bardzo istotne, 
- zostanie wykonane pokrycie asfaltem odcinka ścieżki do  Małych Tułowic. 
Jeśli zostaną jakieś pieniądze to powiadomi o tym radnych niech wybierają na co je 
przeznaczyć. 
Radny Józef Sukiennik jeszcze raz prosił o poszerzenie drogi o szerokość chodnika ze 
względów bezpieczeństwa, bo jak się coś stanie to kto weźmie za to odpowiedzialność. Wójt 
poinformował, że  każe zakupić znak zakazu postoju i postawić  w tym miejscu, wtedy będzie 
tam bezpieczny fragment drogi. 
Radny Józef Sukiennik dodał, żeby Wójt także wtedy wskazał gdzie te samochody mają 
parkować.  
Wójt wyjaśnił, że zapewnienie parkingu nie jest obowiązkiem Gminy. 
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała o przebiegu 
przygotowań do organizacji Dożynek Gminnych w Szydłowie i planowanym przebiegu 
organizowanych  Dożynek Gminnych.  
Zaprosiła wszystkich do udziału w Dożynkach. 
Radny Józef Sukiennik zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy  z prośbą o 
przegłosowanie zgłoszonego wniosku. Zaznaczył, że chodnik jest własnością Gminy i 
wnioskuje o poszerzenie tej jezdni o szerokość tego chodnika, skoro dalej jest teren 
wspólnoty, to w to nie wnika. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła, ze Pan Sukiennik złożył wniosek o zmianę 
porządku obrad a zmianę porządku obrad radni głosowani na początku, wówczas nikt tego 
wniosku ustnie nie zgłosił. Jeśli ma być podjęta uchwała  to do wniosku trzeba dołączyć 
projekt uchwały, która ma być podjęta i ewentualnie skutki finansowe. Jest to wszystko 
zgodnie ze Statutem.  Projekt uchwały nie został dołączony do wniosku, projekt nie został 
ujęty w porządku obrad w momencie gdy porządek był ustalany, dlatego  myśli, że ta sprawa 
może być przedmiotem obrad  na kolejnej Sesji ponieważ w tej chwili nie spełnia wymogów 
formalnych w postaci załączenia projektu uchwały, która ma być przedmiotem głosowania.  
Radny  Józef Sukiennik stwierdził, że to nie jest tak, bo jest wniosek i powinien być 
przegłosowany.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wniosek wpłynął już po wysłaniu materiałów do 
radnych, był jednak niekompletny ( brak projektu uchwały)  więc uznała, ze zostanie 
przedyskutowany w punkcie interpelacje, zapytania radnych , wolne wnioski. 
Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony i spełni wymóg formalny to zostanie wprowadzony do 
porządku obrad następnej Sesji. 
Wójt poinformował, ze każdy radny ma prawo wnieść swoje poprawki do budżetu ale jeżeli  
występuje z uchwałą, która generuje  koszty, to musi przedstawić propozycję skąd te środki 
wziąć, czy zabrać z innego zadania i jakie to mają być środki. 
Jeżeli  Wójt ma wykonać uchwałę to musi wiedzieć skąd wziąć pieniądze i jaki to jest koszt. 
Przewodnicząca rady stwierdziła, ze trzeba się nad sprawą poszerzenia drogi zastanowić, 
może tak jak mówił Pan Wójt wystarczy tylko postawić znaki zakazu parkowania i cały 
problem się rozwiąże.  
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Jeżeli wnioskodawca będzie się nadal upierał  przy swoim wniosku to prosi aby uzupełnił 
wniosek i zostanie on wprowadzony do porządku obrad następnej Sesji. 
Radny Michał Szumega stwierdził, że prościej by było aby Pan Sukiennik złożył taki wniosek 
do następnego budżetu.  
Radny Krzysztof Mróz  jako radny z Szydłowa  zaprosił wszystkich do Szydłowa na Dożynki.  
Następnie zebrani dyskutowali na temat  korowodu dożynkowego, organizacji i przebiegu  
uroczystości.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska - Adam odczytała pismo Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasów i 
Ekologii dotyczące ochrony przyrody i gospodarki w lasach państwowych i wypełnienia 
przez radnych ankiety w tej sprawie. 
Odczytała również pismo radnego Frederic Coppin dotyczące oświadczeń majątkowych 
umieszczonych na stronie BIP Urzędu Gminy. Dane jednego radnego są przypisane dla 
innego radnego.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  przeprosił za zaistniałą pomyłkę, wyjaśnił, że pomyłka 
nastąpiła w momencie skanowania, skaner powtórzył stronę. Jest to czysto techniczna 
pomyłka. 
Na zakończenie Wójt omówił sprawy związane z przyjazdem delegacji zagranicznych na 
Dożynki. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 
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