
                                                         Protokół Nr XXIX/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 26 września  2013r. 
   
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło 13  radnych ( nieobecni byli: radna Halina 
Klimaszewska – Sadłoń i radny Jerzy Imbiorski ). 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 
stwierdziła ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów i oraz pozostałych gości. Następnie 
przedstawiła  porządek obrad : 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
      3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
       w Opolu, 
   7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013 r. 
   8. Analiza  wpływów i wydatków  dotyczących gospodarki śmieciowej za lipiec i sierpień  
       2013 r.  
   9. Informacja o organizacji  roku szkolnego 2013/2014 
 10. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach      
       sprawdzianów i egzaminów.  
 11. Informacja z działalności Komisji Rady za I półrocze br.  
 12. Informacja Sołtysów  o istotnych dla sołectwa sprawach w I półroczu 2013 r.  
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 15. Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam   zgłosiła wniosek o zmianę 
porządku obrad polegającą na  wprowadzeniu do porządku obrad punktów: 
- podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/10 Rady Gminy Tułowice z 13 grudnia  
  2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo –  
  Budżetowej 
- podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/5/10 Rady Gminy Tułowice z 13 grudnia  
  2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej 
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 XXVIII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
       w Opolu, 
   7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/10 Rady Gminy Tułowice z 13 grudnia  
       2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo –  
       Budżetowej 
   8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/5/10 Rady Gminy Tułowice z 13 grudnia  
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       2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej 
   9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013 r. 
 10. Analiza  wpływów i wydatków  dotyczących gospodarki śmieciowej za lipiec i sierpień  
       2013 r.  
 11. Informacja o organizacji  roku szkolnego 2013/2014 
 12. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach      
       sprawdzianów i egzaminów.  
 13. Informacja z działalności Komisji Rady za I półrocze br.  
 14. Informacja Sołtysów  o istotnych dla sołectwa sprawach w I półroczu 2013 r.  
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 17. Zakończenie obrad. 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie (13 głosów za ). 
Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
Radny Frederic Coppin stwierdził, że ogólnie zgadza się ze zmianami do budżetu, dokumenty 
zawsze są dobrze przygotowane. Ma jednak dwa pytania. Pierwsze dotyczy środków 
przeznaczonych na zdjęcia z lotu ptaka. Takie zdjęcia to jest bardzo dobry pomysł, ale uważa, 
że  nie jest na to czas, są inne rzeczy dotyczące promocji Gminy, np. przeznaczyć te pieniądze  
na zachęcenie do zakupu mieszkań, do zachęcenia ludzi aby zamieszkali  w Tułowicach. W 
tym roku jest wzrost sprzedaży mieszkań o 7% ale trzeba pamiętać, że w 2010 r. w 
porównaniu z rokiem 2013 to było -32% a wykonanie w 2011 r. -39%. Wolałby aby te 
pieniądze były przeznaczone także na zachętę  inwestorów. Powinno być zachęcenie do 
działalności na strefie ekonomicznej. Można wykonać plakaty i umieścić je na strefie i na 
autostradzie.  
Drugie pytanie dotyczy środków przeznaczonych na przycinanie  drzew i krzewów, jest to 
kwota 5.000 zł. Chciałby wiedzieć czy w tych środkach mieści się także wniosek 15 
mieszkańców ul. Szkolnej o przycięcie drzew, który został przekazany do Urzędu Gminy. 
Była odpowiedź, że mina będzie się starała rozwiązać ten problem.  
Stwierdził, że bardzo dobrze jest, że zwiększane są środki na utrzymanie zieleni, wyliczył, że 
od 2010 r. środki te się zwiększają.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa wyjaśnił, ze na zdjęcia  jest w budżecie przewidziana kwota 
3 tys. zł. Za te pieniądze to wielkiej promocji nie jest w stanie zrobić.  Wydaje mu się , ze 
najlepsza promocją jaka jest, to jest jutrzejsze spotkanie, kiedy do Tułowic przyjeżdżają 
najważniejsze osoby z województwa, dotyczące działalności przemysłowej w Tułowicach z 
perspektywą na przyszłość. W poniedziałek przyjeżdża Prezes strefy, wiec wydaje się mu, ze 
jest to tez jakiś kierunek w stosunku do działalności. Myśli, że najlepszą formą promocji dla 
nich wszystkich to będzie zrobienie drogi Betonowej. Wtedy można będzie powiedzieć, że są 
tereny, jest do nich dostęp, będzie też kanalizacja i woda a także skrzyżowanie i droga. Wie, 
że inwestor jak przyjeżdża, to przede wszystkim patrzy czy ma wodę,  czy ma prąd, czy ma 
gaz itd. Natomiast czy jest plakat, to chyba nie jest najpotrzebniejsze.  
Jeśli chodzi o utrzymanie zieleni to rzeczywiście  dają środki głownie na wycinkę. Aby 
zacząć  pielęgnować drzewa np. na ul. Szkolnej te  wszystkie lipy, aby je dobrze przyciąć to 
musi być specjalistyczna firma ze sprzętem. Przycięcie drzew na jednej ulicy kosztować 
będzie kilkanaście tysięcy, pozostaje pytanie czy to jest najważniejsze.  Na cmentarzu 
ewangelickim jest zagrożenie połamania się kilku suchych drzew i trzeba je wyciąć, trzeba też 
wyciąć te drzewa, które stwarzają zagrożenie mienia. Stwierdził, ze w przyszłorocznym  
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budżecie można ująć znaczące środki na przycięcie jednej ulicy ale co wtedy powiedzieć 
mieszkańcom innych ulic. Trzeba by może zdecydować, że trzeba będzie przycinać drzewa 
po kolei na  wszystkich ulicach ale to by była znacząca kwota. Wójt zaznaczył, ze w środkach 
na utrzymanie zieleni są także ujęte środki przeznaczone na koszenie terenów gminnych, 
pielęgnowanie  trawników  i przycinkę drzew. Te 5 tys.  Jest przeznaczone na wycięcie drzew 
stwarzających największe zagrożenie.  
Radny Tadeusz Basztabin  zaznaczył, ze firma ścinająca drzewa powinna być bardziej 
kontrolowana, bo prace wykonuje  niedokładnie, na boisku w Ligocie ścięto drzewo 
pozostawiając  jeszcze dość wysoki pień, powinni to ściąć przy samej ziemi. 
Wójt stwierdził, że pracownik za to odpowiedzialny sprawdzi to.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie  przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących 
się  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXIX/173/13. 
Ad.5. 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  przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się  
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXIX/174/13. 
Ad.6. Podjęcie 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 ( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXIX/175/13. 
Ad. 7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/4/10 Rady Gminy Tułowice z 13 
grudnia  2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji 
Gospodarczo –  Budżetowej 
Przewodnicząca rady Gminy przypomniała, ze sprawa była omawiana na posiedzeniach 
Komisji. Pan Frederic Coppin chciałby przejść do Komisji Społecznej natomiast Pan Jerzy 
Imbiorski wyraził chęć przejścia do Komisji Gospodarczo – Budżetowej.    
Radny Frederic Coppin poinformował, że wyraził chęć przejścia do Komisji Społecznej ale 
nie może być tak, że zamyka temat nie mówiąc co ma na sercu.  
Chciałby podziękować Pani Alicji za odpowiedź na list, i ma kilka uwag, które postara się 
wyjaśnić. Chciałby też podziękować Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo _ Budżetowej  
za wypowiedz na komisji  oraz radnym, że go poparli i potwierdzili, że faktycznie należy 
zmienić sposób pracy Rady Gminy, mocować relacje z organem wykonawczym i podnosić 
wartości naszej Rady Gminy, zostaje jeszcze rok kadencji ale to może pomóc  następnej 
radzie gminy. 
Nie będzie uzasadniał drugi raz, bo każdy dostał jego pismo i myśli, że wszystko jest jasne.  
Chciałby tylko dodać, że głównym celem jego pisma  było wyrażenie niezadowolenia  na 
sposób podjęcia decyzji dotyczącej podwyżki wynagrodzenia Wójta, które zostało ustalone 
nie według jego zasad moralnych  i nie zgodnie z definicją radnego, którą szanuje. 
Jeżeli chodzi o ustalenie poziomu wynagrodzenia , przykro jest, ze Wójt nie rozumiał celu 
jego pisma. Nie rozumie też, dlaczego dostał bezpośrednio od Pana Wójta do reki kopertę z 
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wydrukiem RMUA ZUS. Nawet tego dokumentu nie czytał i oddal go od razu.  
W każdej firmie czy gminie, Szef, Wójt , Głowna Księgowa czy Skarbnik wie, czy stać czy 
nie na podwyższenie wypłaty, jeśli szef chce zarobić więcej to sam wie, że stać budżet aby 
dać te pieniądze. Radny Frederic Coppin stwierdził, ze nic do tego nie ma i Inie interesuje go 
ile Wójt naprawdę zarobi. Jednak jako radny Komisji Budżetowej  powinien otrzymać co 
najmniej mały projekt  z kosztami oraz wyszczególnieniem obecnych zarobków i planowanej 
podwyżki oraz uzasadnienie finansowe, jaki jest poziom dochodów, poziom rozchodów i 
poziom wydatków. Co daje fakt, że w Gminie jest dobrze wprowadzona ustawa śmieciowa 
jeśli budżet ma na przykład duży deficyt.  
Podnoszenie wynagrodzenia musi być uzależnione  od informacji finansowej gminy, na 
przykład zastanowiłby się na  tak teraz po dostarczeniu wyniku budżetowego za I półrocze 
2013 r. gdzie wydatki wynoszą 47% a wykonanie dochodu 53%, że poziom zadłużenia na 1 
mieszkańca Tułowic  spada. Nawet jeśli niestety koszt administracji  publicznej na 1 
mieszkańca rośnie. 
Nie rozumie co się stało, bo kilka tygodni temu Pan Wójt mówił do niego Przyjacielu a teraz 
czuje się jak wróg nr 1, co zrobił złego , ze Pan Wójt Tag go traktuje. 
Ma tylko nadzieję, ze ten incydent nie będzie miał wpływu na jego prace  i relacje z Wójtem, 
i ze teraz wszystko nie będzie na nie, ale obawia się że jednak tak będzie ze względu na dwie 
poruszone sprawy.  
Przykładem jest prośba o dostarczenie dokumentów  dotyczących hałasu w mieszkaniu 
Państwa Małolepszych, gdzie pisał pismo do Urzędu a nie do zarządcy budynku czy ZGKiM.  
Czy Pan Wójt nie mógł przekierować tego pisma do ZGKiM  zamiast czekać 14 dni  z 
odpowiedzią, a ta sprawa jest bardzo ważna. 
Drugim przykładem jest wniosek do budżetu na 2014 r. dotyczący wiaty i sprzętu sportowego 
dla Tułowic Małych, już dostał odpowiedź, że nie będzie to możliwe.  
Od kiedy Wójt tak szybko decyduje, że coś nie będzie robione, przecież jeśli radny przekona 
całą radę, uzasadni wniosek i przedstawi ewentualne źródła finansowania to wniosek musi 
być wykonany jeżeli jest taka wola rady gminy przez głosowanie budżetu gminy, zmiana 
budżetu lub zmiana  długoterminowej prognozy finansowej oraz analiza  wniosków 
względem priorytetu.  
Radny  Frederic Coppin stwierdził, ze w ogóle nie rozumie dlaczego już tak szybko dostał 
odpowiedź, bo to był wniosek do budżetu na 2014 r. i nie potrzebny był ton listu którego 
fragment cytuje” Serdecznie dziękuje za przypomnienie mi pragnień mieszkańców Tułowic 
Małych, których sam osobiście wysłuchałem będąc na tym samym spotkaniu co Pan”. 
Naprawdę apeluje do Pana Wójta o współpracę i aby Pan Wójt zrozumiał, że nie jest sam w 
Gminie, że musi się liczyć z radnymi i pomysłami innych osób a nie kierować się polityką, że 
jeżeli to nie jest jego pomysł, to jest zły pomysł.  
Radny Frederic Coppin poinformował, że na dzisiaj i na następną Sesję przygotował roczne 
analizy m.in.  . analizę stawek podatków lokalnych , analizę budżetową  porównawczą 2010 
r., 2011 r.2012 r. i 2013 r., różne wnioski i pomysły oraz wskazówki do budżetu na 2014 r. i 
dalsze lata. 
Nie chciałby aby te prace były traktowane z góry negatywnie i że każda uwaga z jego strony 
będzie również traktowana negatywnie.  
Zaznaczył, ze chce tylko pomagać gminie, dużo pracuje, nawet kosztem życia rodzinnego. 
Nawet jeżeli nie jest słuchany to przynajmniej jest w zgodzie z własnym sumieniem.  
Wracając do odpowiedzi Pani Alicji, to rozumie, ze był okres wakacyjny  ale prosiłby Panią 
Przewodniczącą aby bardziej pilnowała postęp pracy komisji  i upominała się gdy terminy  
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realizacji zamierzonych zadań są przekraczane oraz aby wymagała aktualizacji planu pracy, 
bo rozumie, że czasu może brakować albo wystąpią inne przyczyny , które  nie pozwolą  
wykonać planu pracy. 
Jeżeli chodzi o przedstawienie skutków finansowych związanych z proponowaną  zmiana 
wynagrodzenia Wójta, to przeprasza  ale takiej informacji nie ma, były tylko pytania w 
trakcie Sesji o koszty a odpowiedź była taka, że  będzie to 1015 zł i może będzie brakować 
środków na ZUS bo jest rezerwa 3000 zł.  
W protokole cytuje Panią Skarbnik, która mówi, ze myślała, że radni zdecydują się na więcej 
a przecież dyskusji na ten temat nie było. Nawet nie myślał ani przez sekundę, ze taki 
wniosek będzie na Sesji. Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej też może 
powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji żadne stanowisko nie zostało ustalone. Do 
dzisiejszego dnia nie zna kwoty podwyżki i na co się decydowali i dlatego głosował na nie.  
Jeżeli chodzi o przedkładanie uchwał, to nie o to chodziło, chodziło mu znowu o sposób 
decyzji, brak konkretnej dyskusji, brak czasu na zastanowienie się , bo przecież na 
posiedzeniu Komisji  był dwa dni przed Sesją i jeszcze bez  ważnych dokumentów jak 
wykonanie budżetu i bez opinii RIO za I półrocze 2013 r.  
Jeżeli chodzi o wolę innych radnych, to nigdy nie będzie mówił, ze nie szanuje decyzji 
radnego, faktycznie każdy wyraża swoją opinię  poprzez głosowanie. Nawet nie rozmawia i 
nie komentuje głosowania  innych radnych, bo jakim prawem miałby powiedzieć, że ktoś był 
na TAK czy NIE. 
A w tej sytuacji żadnej odpowiedzi nie mógł wybrać, bo nie miał żadnych konkretnych 
informacji.  
Jeżeli chodzi o plan pracy, wie , ze można organizować nadzwyczajne spotkania ale tego nie 
wymaga, wymaga natomiast aby co najmniej plan pracy był kontrolowany  przez Panią 
Przewodniczącą Rady, ustalane terminy i wymagane rozliczenie  i sprawozdanie, nic więcej i 
bardzo dziękuje, że dzisiaj właśnie istnieje taki punkt w porządku obrad. 
Jeżeli chodzi o wnioski, których radni nie są adresatami, to rozumie i dziękuje za informację o 
postanowieniu NSA,  ale tez myśli, że nic nie szkodzi aby wnioski, które nie są adresowane 
do rady gminy, na przykład wniosek mieszkańców w sprawie przycięcia koron drzew, został 
przekazany do radnych przez biuro rady, jeżeli radny wyraził taka wolę.  
Uważam, że wnioski mieszkańców ulicy, obszaru gdzie radny został wybrany przez 
wyborców, powinne być do dyspozycji każdego radnego w biurze rady.  
Chciałby wiedzieć, czy istnieją bazy danych wpływu wniosków od mieszkańców, z 
podziałem na datę wpływu i datę odpowiedzi, przewidywana data realizacji, wartością 
szacunkową  realizacji tego wniosku i data ostatecznego wykonania.  
W podsumowaniu chciałby prosić o dalszą współpracę z gmina a nie o walkę z wiatrakami. 
Jeżeli ta współpraca nie jest możliwa, to znaczy, że nie wszyscy jednakowo pojmują definicje 
radnego, i ze dobry radny dla organu wykonawczego w Tułowicach, to taki radny, który nic 
nie mówi, nic nie pisze, nic nie działa i mówi TAK  na każde żądanie organu wykonawczego. 
Takiej definicji nie uznaje i nigdy nie będzie uznawać, dopóki jego wyborcy będą mu ufać.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że wszyscy, którzy go znają, to wiedzą, że 
nigdy nie rozmawiał na temat aby mu dać większe wynagrodzenie, nie było to  również w 
jego interesie. Nie zgadza się, ze stwierdzeniem, że nie było bieżącego rozliczenia bo co 
kwartał radni dostają sprawozdanie, które można na bieżąco prześledzić, na każda Sesję radni 
dostają zmiany  budżetowe. Stwierdzenie, że ktoś czegoś nie miał i nie dysponuje wiedzą o 
sytuacji budżetowej gminy jest nie na miejscu. Wójt zwrócił się do radnego Frederica 
Coppina, że jak ma problem, to niech przedzwoni i umówi się na spotkanie  na którym pewne 
rzeczy będzie można wyjaśnić. Jeśli jednak  pisze pismo, to Wójt musi na to pismo 
odpowiedzieć, wtedy może źle zinterpretować pytanie i na nie odpowiedzieć. 
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Wójt stwierdził, że sytuacja związana z tą bulwersującą jego podwyżką była po udzieleniu 
absolutorium, więc to nie była tylko ocena Pani Skarbnik, to wypowiedziały się przeróżne 
gremia, w tym wypadku to najważniejsze Regionalna Izba Obrachunkowa o stanie budżetu 
Gminy.  Zaznaczył, ze ustawa o samorządzie stworzyła pewne kryteria, stworzyła organ 
jakim jest Rada  i organ wykonawczy jakim jest Wójt. Stwierdził, ze nie wyobraża sobie aby 
każde pismo jakie otrzyma aby je kserował i dawał do publicznej wiadomości aby każdy 
radny się z nim zapoznał, niestety tak to zostało stworzone.  
Uważa, że oprócz tych zadań statutowych, które ma każdy radny , nie stoi na przeszkodzie 
aby spotykali się częściej, to jest tylko kwestia chęci i organizacji.  
Zaznaczył, ze Komisja Gospodarczo – Budżetowa jest co jakiś czas przez niego zapraszana 
aby przedyskutować sprawy ważne dla Gminy, często jada w teren i oglądają różne tereny i 
obiekty aby potem podjąć najlepszą decyzję.  
Nie są to decyzje tylko Wójta ale pewnymi rzeczami jako gospodarz steruje, radni jednak 
maja dużą szanse wypowiedzenia się i nigdy nie było tak, ze starał się zrobić coś komuś na 
złość.  
Ostatnio było spotkanie Komisji Społecznej z Sołtysami na które został zaproszony i pewne 
sprawy sobie wyjaśnili. Jeśli jest zapraszany na posiedzenie Komisji to stara się zawsze  w 
nim uczestniczyć.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pisma które wpływają do Wójta nie są w 
kompetencji  radnych. Jeżeli wpływa pismo od mieszkańców do rady Gminy to jest odczytane 
na Sesji, nie czytane są tylko anonimy.  Pisma te nigdy nie zostają bez  odpowiedzi.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania przy  12 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w 
tej sprawie uchwałę Nr XXIX/176/13. 
Ad. 8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/5/10 Rady Gminy Tułowice z 13 grudnia  
       2010 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy  12 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXIX/177/13. 
Ad.9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013 r. 
 Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu Nr 355/2013 z 6 wrzesnia2013 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013 r. Opinia jest pozytywna.  
Radni do przedłożonej informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2013 r. 
nie wnieśli zastrzeżeń.  
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minut przerwy. 
Ad. 10. Analiza  wpływów i wydatków  dotyczących gospodarki śmieciowej za lipiec i 
sierpień 2013 r.  
Wójt poinformował zebranych, że  wpływy  wyniosły 117.928 zł a wydatki 152.121, 34 zł.  
W bilansie wychodzi – 34.193 zł.  I jest to związane z tym, że około 43 tys. zł. zostało 
wydane już pod kątem inwestycji „ Pszok”. Zostały zakupione pojemniki za około 27 tys. zł. 
Jest już zrobiony projekt, Są też opracowane zasady gospodarki odpadami. Złożone są 
wnioski o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie karty informacyjnej odpadów. Po 
otrzymania zatwierdzonych dokumentów będą się jeszcze w tym roku zastanawiać ile mogą 
zrobić .  
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała jakie są zaległości w płaceniu. 
Wójt odpowiedział, że około 29 tys. zł, już poszły pierwsze upomnienia, nie występują od 
razu z decyzja tylko są upomnienia, bo może ktoś zapomniał albo z jakichś przyczyn zwleka z  
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płatnościami. Dlatego woli najpierw wysłać upomnienie, bo decyzja  wiąże się już z pewnymi 
konsekwencjami.   
Radny Józef Sukiennik zapytał jaki jest procent  ogółu płacących. 
Wójt odpowiedział, ze około 19% osób nie zapłaciło.  
Radny Andrzej Wesołowski poinformował, ze na osiedle ludzie przywożą worki śmieci - 
styropian i wysypują do śmietników komunalnych. Osoba ta bała się, ze tego nie zabiorą mu 
spod posesji. 
Prosił aby przekazać mieszkańcom informacje , że tego typu śmieci można przywozić do 
ZGKiM, bo są tam pojemniki na tego typu odpady.  
Radny Jerzy Piędzioch zaznaczył, że rozumie, że z przedstawionych danych finansowych, 
one są w tym momencie najistotniejsze, biorąc pod uwagę to, że inwestują teraz w Pszok, to 
jak będą  pod koniec roku analizować  środki przeznaczone na gospodarkę  śmieciową , to 
może będzie szansa na obniżkę stawki opłaty śmieciowej jaką płacą mieszkańcy..  
Wie, że Pan Wójt może przewidywać jeszcze jakieś dodatkowe sprawy ale w tym momencie 
jak będzie Pszok i kubły to co można jeszcze robić. Pozostaje jeszcze tylko kwestia 
ściągalności opłaty, koszty egzekucji.  Myśli, że osoby zatrudnione do obsługi ustawy 
śmieciowej to dają sobie radę i nie należy przewidywać , że trzeba będzie zwiększyć fundusz 
osobowy. 
Wójt odpowiedział,  że wielokrotnie już podkreślał, że środki zebrane z opłaty śmieciowej 
mogą być wydane tylko na ściśle określone zadania takie jak: zbiórka i zagospodarowanie 
śmieci, budowa i utrzymanie Pszoku oraz koszty administracyjne. Na stan dzisiejszy mamy 
jednego pracownika wydzielonego z Urzędu Gminy, który zajmuje się gospodarką śmieciowa 
a drugi pracownik jest  w ramach robót publicznych dofinansowany przez  Urząd Pracy. 
W związku z tym te koszty są mniejsze. Będzie  śledzić na bieżąco i  będzie się starać na 
bieżąco informować radnych o sytuacji finansowej  gospodarki śmieciowej. Następnie Wójt 
opowiedział jak będzie budowany Pszok. 
Zaznaczył, ze można było zlecić wybudowanie Pszoku przez firmę odbierającą śmieci ale 
jeśli za jakiś czas firma przestanie odbierać śmieci, bo nie wygra przetargu to co wtedy będzie 
z Pszokiem. 
Wójt zaznaczył, ze na każdej Sesji postara się  przestawić dane finansowe dot. gospodarki 
śmieciowej i jeśli będą jakieś wolne środki to w każdej chwili będzie można się zastanawiać 
nad obniżeniem opłaty . 
Radny Roman Kopij  poruszył sprawy związane ze składowaniem i odbiorem śmieci  na 
terenie wysokiego budownictwa. Stwierdził, ze do tych śmietników śmieci przynoszą także 
mieszkańcy z terenu Tułowic. Zapytał w jaki sposób ma składować  odpady 
wielkogabarytowe i kto ma je wywozić, bo firma  odbierająca śmieci ostatnim razem nie 
zabrała z śmietników SM  gabarytów. Nie wie co ma z tym robić.  
Wójt odpowiedział , ze przy ostatnim odbiorze gabarytów wyszło nieporozumienie. Była już 
przeprowadzona rozmowa z przedstawicielem firmy i pewne rzeczy ustalono. Samochód 
wracał jeszcze raz i zbierał pozostawione  odpady.  
Wójt stwierdził, że odpowiada śmieci, które są przygotowane do wywozu, nikt nie będzie 
wchodzić do śmietników i w mnich grzebać.  
Radni dyskutowali nad sprawa usprawnienia odbioru śmieci a szczególnie odpadów 
wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, ze gabaryty ze śmietników  komunalnych zakład we 
własnym zakresie zabrał do ZGKiM. Jeśli ktoś ma takie odpady, to może zadzwonić do 
komunalni i za opłatą zostanie to zabrane.  
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Radny Frederic Coppin poinformował, że chciałby zobaczyć specyfikacje, bo jak była 
ustalana stawka opłaty 13 zł, to wcześniej radni mieli szkolenie i Pan szkolący poinformował 
radnych, ze w tej cenie są przewidziani straty związane z tym, ze ludzie nie będą płacić.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, ze specyfikacja, która wykonywała 
firma opierała się na przeliczeniu pewnej ilości ludzi, było około 5.400 mieszkańców, na 
dzień dzisiejszy jest tych ludzi 4.300, dużo ludzi ubyło ze względu na wyjazdy za granice, 
wyjazdy studentów itp.  
Na dzień dzisiejszy wpływy są o około 200 tys. zł. niższe niż przewidywano.  
Koszty pracownicze od marca wzrosną, bo pracownik z Urzędu Pracy jest dofinansowany 
tylko do marca 2014 r. potem trzeba będzie zatrudnić pracownika . 
Uważa, ze powinno zróżnicować opłatę za śmieci bio, zwiększyć opłatę dla tych którzy bio 
oddają  lub zmniejszyć dla tych, którzy mają kompostowniki.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że na terenie osiedla jest ciężko wyegzekwować 
segregacje śmieci, bo większość będzie starać się segregować ale zawsze znajdzie się ktoś, 
kto tego robić nie zechce. Łatwiej jest wyegzekwować segregacje  w prywatnych posesjach.  
Trzeba jeszcze czasu aby ludzie nauczyli się kultury segregowania  i będzie  coraz lepiej.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że na terenie bloków komunalnych zakład sprząta śmietniki.  
Radny Roman Kopij zaproponował aby na stronie Gminy zrobić aktywną zakładkę, która 
będzie informowała, że śmieci wielkogabarytowe czy gruz można zawieźć do ZGKiM. 
Pan Pejas poinformował, ze ludzie z Tułowic przynoszą śmieci do śmietników przy blokach.   
Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze wszyscy płaca za śmieci jednakowo i nie ma chyba 
znaczenia, że ktoś wysypuje śmieci  do innych śmietników.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys stwierdziła, ze jej zdaniem problem jest w tym, że jest za 
mało śmietników, za mało kubłów. Na domkach nikt się nie pytał właścicieli czy będą mieli 
miejsce czy będą mieli pieniądze, na to, żeby te swoje posesje doposażyć w ilość 
odpowiednich pojemników. Wszyscy mieli jednakowy czas na to aby się dozbroić w te kubły, 
i zarządcy i mieszkańcy posesji, było na to co najmniej pół roku. Jedni zrobili to, drudzy nie.  
Podejrzewa, ze problem podrzucania śmieci nie dotyczy mieszkańców naszej Gminy, bo 
śmieci są odbierane w każdej ilości od każdego, ale są takie gminy gdzie jest to limitowane  
lub takie gminy, które  nie odbierają odpadów za nieruchomości niezamieszkane. Ludzie nie 
chcąc dodatkowo płacić przywożą śmieci do Tułowic. Zaznaczyła, że podrzucanie śmieci jest 
wykroczeniem i trzeba to zgłaszać do odpowiednich organów.  
Radny Jozef Sukiennik stwierdził, ze nie zgadza się z wypowiedzią Pani Sekretarz , ze 
wszyscy jednakowo płacą, następnie poinformował o incydencie na ogródkach działkowych, 
gdzie ktoś do kubłów wyrzucił gruz z remontowanego mieszkania.  
Zaznaczył, ze na działkach ludzie mają kompostowniki a jednak za śmieci płacą.  
Zwrócił też uwagę na to, że firma Remondis posiada adresy wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy, zapytał czy nie stoi to w konflikcie z ustawą o ochronie danych osobowych.  
Zaznaczył, że jak skończy się kontrakt z Urzędem Pracy to może trzeba  będzie przenieść na 
to miejsce  pracownika z ZGKiM i nie trzeba będzie zatrudniać nikogo z zewnątrz. 
Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości zaniechania poboru opłaty za ogródki działkowe , taka 
jest ustawa i trzeba jej przestrzegać.  
Zaznaczył, ze zostało stworzone dzieło niejednokrotnie koślawe i burzliwe. Ustawa jest źle 
zrobiona ale trzeba to jakoś realizować.  
 Pomijając wszystko, to obojętnie sąd będzie pracownik, czy z ZGKiM czy inny to 
wynagrodzenie i tak trzeba będzie płacić.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy do przyjęcia pracownika będzie ogłoszony konkurs. 
Wójt odpowiedział, ze konkurs musi być.  
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Ad. 11. Informacja o organizacji  roku szkolnego 2013/2014 i Ad.  12. Informacja o 
stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  sprawdzianów i 
egzaminów.  
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół poinformowała, że do Gminnego Zespołu Szkół w 
Tułowicach uczęszczało 404 uczniów  uczących się w 18 oddziałach. Szkoła zapewnia swoim 
uczniom profesjonalną opiekę  wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną. Dba o rozwój 
uzdolnień dzieci i młodzieży oraz indywidualizację procesu kształcenia. Realizacja 
wszystkich działań szkolnych jest szczegółowo opracowana w postaci  dokumentów i 
sprawozdań. Zajęcia lekcyjne odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach z 
wykorzystaniem multimedialnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wszystkie 
pomieszczenia szkolne są odmalowane  co wpływa na komfort zajęć. Wykonane zostały nowe 
nawierzchnie w dolnych holach szkoły. Wyremontowano dwie toalety, uczniowie posiadają 
nowoczesne szatnie. W szkole działa świetlica szkolna, zapewniona jest  opieka od godz. 630 
do 1530. Placówka posiada gabinet pedagoga szkolnego  i pielęgniarki. Uczniowie korzystają 
ze wspaniałych obiektów sportowych i maja możliwość uczestniczenia  w zajęciach na 
basenie.  
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala na rozwój własnych zainteresowań.  
Uczniowie szkoły brali udział w różnych konkursach, turniejach sportowych i 
sprawnościowych na szczeblu szkolnym, gminnym,  powiatowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim oraz międzynarodowym – osiągnięcia są różne. Uczniowie uczestniczyli w 
lokalnych i ogólnopolskich akcjach  takich jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
„Góra grosza:, happening uliczny, Spójrz inaczej, Zachowaj trzeźwy umysł, Archipelag 
skarbów, palma wielkanocna, podziel się owocem, dokarmianie zwierząt, wirtualnej adopcji.  
Ważnym działaniem szkoły jest pomoc potrzebującym. Działalność szkolnego wolontariatu 
akcja żonkil-hospicjum to jest życie, wspieranie domowego hospicjum w Opolu, zbiórka dla 
domu matki i dziecka w Opolu-Grudzicach, kolędowanie w zakładzie opieki leczniczej w 
opolu, pomoc dla schroniska zwierząt Mali bracia św. Franciszka. Uczniowie biorą udział w 
wymianach międzynarodowych. Szkoła współpracuje  ze szkołami w Beli, Wendenburgu i 
obecnie ze szkołą z Kałuża.  
Szkoła współpracuje także  z instytucjami takimi jak policja. WOPR, Poradnia 
psychologiczno- Pedagogiczna, Tułowicka Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Publiczne Przedszkole, Zespół Szkół, Nadleśnictwo Tułowice, 
Nadleśnictwo Opole, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Parafia Św. Rocha, 
kurator sadowy, kluby sportowe i z  wieloma  innymi instytucjami., oraz z osobami 
prywatnymi, którzy są również sponsorami szkoły.    
Ważne w procesie edukacyjnym są wyniki. W trakcie roku szkolnego przeprowadzono 
egzaminy próbne testów kompetencji gimnazjum i klas szóstych, wyciągnięto wnioski – 
podjęto realizację wielu działań mających na celu podwyższenie wyników. Stwierdziła, że 
musza jeszcze popracować nad wynikami. Mają wysokie indywidualne wyniki u kilkunastu 
uczniów ale  to ciągle mało bo w skali szkoły wynik jest niski. 
Nasuwa się pytanie dlaczego tak jest, ale powodów jest wiele, brak motywacji do nauki, brak 
zainteresowania przedmiotem oraz to co ostatnio ich dotknęło to euro sieroty. Babcie czy 
dziadkowie nie są w stanie sprostać wszystkim zadaniom, utrudniony kontakt z rodzicami. 
Rodzice starają się dbać o sferę materialną ale to trochę mało, często te dłuższe nieobecności 
powodują powstanie narastających się zaniedbań.  
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół poinformowała, że dbając o poziom szkoła przystąpiła  do 
OPBUT, wprowadzono dodatkowe wewnętrzne testy  kompetencji, objęto pomocą  
pedagogiczną uczniów  wymagających wsparcia . Jednakże na efekty trzeba będzie jeszcze na  
pewno poczekać.  
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Szkoła przystąpiła do  projektów, takich jak: Zrozumieć świat, Liczymy na sukces.  
Projekt Liczymy na sukces był kontrolowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, nie 
było zaleceń pokontrolnych.  
Z projektów pozyskano kwotę 58.391,91 zł.  
Przystąpiono do projektów takich jak: Edukacja ku przyszłości, Żyj smacznie i zdrowo, 
Ekonomia na co dzień, Owoce w szkole, Szklanka mleka, Kampania postaw na rodzinę.  
Obecnie szkoła przystępuje do projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. 
Całość tych zadań realizowana jest przez ponad 40 osobowa dobrze wykształconą kadrę  
pedagogiczną , ofiarnie pracującą  z należytą starannością pracowników administracji i 
obsługi. Jest to bardzo dobry zespół ludzi z którymi wspaniale się pracuje. Potrafią się 
angażować w życie szkoły nie szczędząc czasu prywatnego. Są życzliwi i kompetentni. Wie, 
że może zawsze na nich liczyć.  
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół zwróciła się do zebranych , że są świadkami tych 
wydarzeń, uczestniczą uroczystościach szkolnych, dostrzegają zmiany jakie zaszły w szkole i 
oceniają  te działania bardzo pozytywnie. Podziękowała panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Pani 
Sekretarz Pani Przewodniczącej rady Gminy, radnym kierownikom jednostek, rodzicom za 
pomoc i wsparcie  oraz życzliwość.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam zapytała o wyniki z 
przeprowadzonych egzaminów.  
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół odpowiedziała, ze jeżeli chodzi o wyniki to muszą jeszcze 
nad nimi popracować. Nie są one najwyższe jeśli chodzi o województwo i jeśli chodzi o ich 
szkołę. Wyniki są liczone w skali skalinowej. Jeśli chodzi o klasę VIA to mieli najniższych 
wyników 3, bardzo niskich 2, niskich 4, niżej niż średnie 8, średnich 5, wysokich było tylko 
3. Jest to mało. W klasie VIB było odwrotnie, niskich było tylko 4 a wysokich było aż 8. 
Tutaj  to jest taki poziom młodzieży, z takimi osobami pracują. Musi się jednak pochwalić, że 
jeżeli chodzi o gimnazjum  to mieli nieco inne lepsze wyniki. Jeden oddział wypadł nawet 
wyżej średniej wojewódzkiej, bo mieli 64,9 , drugi oddział miał tylko 46,8 w skali 
procentowej. Ogólnie dało to 56,4 w skali procentowej. Województwo miało 59,5. 
Stwierdziła, że taką młodzież mają, tak pracują , tak im wychodzi. Zaznaczyła, że część 
językowa wyszła o wiele lepiej niż średnia wojewódzka, w pozostałych częściach było trochę 
poniżej średniej wojewódzkiej. Są takie dysproporcje, pracują nad tym, monitorują, robią 
testy wewnętrzne. Jest to coś co dostrzegają jako problem ale tego problemu nie da się 
zniwelować tak od razu.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, ze szkołę mamy piękną, wyremontowaną, 
kolorową ale teraz trzeba jeszcze zadbać o te wyniki nauczania aby były jak najlepsze, myśli, 
ze pani Dyrektor będzie do tego dążyć i sprosta zadaniu. 
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół poinformowała jak wyglądają egzaminy w klasach 1-3. 
Następnie Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że 
dwa razy do roku, po pierwszym półroczu i na koniec roku obok sprawozdania finansowego 
przekazuje do Urzędu Gminy informacje z działalności Przedszkola. Ta informacja nie 
dotyczy codziennej statutowej pracy grup przedszkolnych i nauczycieli tylko tego co robią 
ponad, tworząc dobry klimat pracy i uatrakcyjniają zajęcia.  
W roku szkolnym 2012/2013 do Przedszkola uczęszczało łącznie 140 dzieci tworząc 6 grup 
przedszkolnych. Były to grupy mieszane gdyż w Przedszkolu nie da się tak zrobić aby 
poszczególne grupy były jednoroczne. Były tylko 2 takie grupy. Poinformowała ile dzieci z 
poszczególnych roczników uczęszczało do Przedszkola.  
Dzieci spełniających obowiązek przedszkolny było 79 dzieci.  Te, które mieszkały poza 
Tułowicami a odległość od miejsca zamieszkania do Przedszkola przekraczała 3 kilometry  
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miały zapewniony dowóz.  Część rodziców dobrowolnie rezygnowała z takiego dowozu. 
Stawka żywieniowa w ubiegłym roku za trzy posiłki wynosiła 4,20 zł. a za 2 posiłki 3,20 zł.  
Stawka dzienna za zjecie wykraczające ponad podstawę wymiarową wynosiła 6 zł. Opłata ta 
ulegała zmniejszeniu za te dni, kiedy dziecko nie uczęszczało do Przedszkola. Ośrodek 
Pomocy Społecznej refundował koszt posiłków dzieciom, których rodzice mają niskie 
dochody i spełniają określone kryteria. Jednym z zadań Przedszkola jest interesowanie się  
sytuacja materialna dzieci, jeśli zauważają, że rodzice maja problemy, to zachęcają ich do 
korzystania z programu dożywiania.  
Wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych 
wypadków.  Część dzieci jest zwolnionych z opłat za takie ubezpieczenie a ubezpieczone są  
w ramach zniżki, jaką ubezpieczyciel oferuje. 
W przedszkolu w czasie roku bardzo dużo się działo co jest opisane w sprawozdaniu, 
stanowiącym załącznik do protokołu. 
Zaznaczyła, że pracownice Przedszkola pracują z poświeceniem bo bardzo kochają dzieci. 
Przedszkole współpracuje z szeregiem instytucji.  
Następnie Pani Dyrektor poinformowała jak sytuacja przedstawia się w Przedszkolu w tym 
roku. Jakie podjęli zadania i ile dzieci uczęszcza do Przedszkola. Poinformowała, ze w tym 
roku do Przedszkola przyjęła jednego 2,5 latka. Poinformowała także , ze ceny posiłków 
nieznacznie wzrosły.  
Pani Dyrektor poinformowała, ze w tym roku Przedszkole było czynne przez 2 miesiące w 
okresie wakacyjnym zgodnie z oczekiwaniem rodziców i pomimo tego, że rodzice zgłosili 61 
dzieci które miały przez okres wakacyjny chodzić do Przedszkola, to były dni, że 
przyprowadzanych było po kilkoro dzieci. Wygenerowało to niepotrzebne koszty.  
W Przedszkolu jest zatrudnionych 24 pracowników w tym 4 etaty są niepełne. Na 
zakończenie podziękowała wszystkim za wsparcie i pomoc. Poinformowała, że z końcem 
roku przechodzi na emeryturę.  
Radna Anna Janicka  stwierdziła, że Pani Dyrektor GSSZ przedstawiła cyfry ale nie 
powiedziała, że jesteśmy na ostatnim miejscu w powiece i w gimnazjum i w podstawówce.  
Przypomniała, że szkoła w Tułowicach zawsze stała na wysokim poziomie. 
Dyrektor GZSZ zapytała na jakiej podstawie  Pani Anna Janicka twierdzi, że szkoła jest na 
ostatnim miejscu.  
Pani Janicka odpowiedziała, że posiada wykazy ściągnięte  z Internetu.  
Dyrektor GZSZ stwierdziła, że nie wie czy szkoła jest na ostatnim miejscu czy nie, bo wyniki 
są liczone w skali skalinowej. Przedstawiła odpowiednie sprawozdania i stwierdziła, że to są 
dokumenty, które można analizować.  
Tak jak mówiła nie jest zadowolona z wyników i tak jak już mówiła  będą nad tym pracować.  
Stwierdziła, że porównanie  czy to jest pierwsze czy ostatnie miejsce jest krzywdzące. Mają 
potencjał  intelektualny taki jaki mają i pracują z tym. Wszystkie dzieci są nasze i trzeba z 
nimi pracować i pomagać im.  
Radna Anna Janicka stwierdziła, że we wszystkich szkołach dzieci są słabsze i lepsze, a 
wyniki są lepsze. 
Dyrektor GZSZ odpowiedziała, że nie mówiła, że  egzaminy wypadły genialnie, powiedziała, 
że jest w tym zakresie wiele do zrobienia i pracują nad tym. Stwierdziła, że atak na nią 
odbiera jako atak na całe grono pedagogiczne. 
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minut przerwy.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej poruszył jeszcze sprawę wyników 
egzaminów w GZSZ. Stwierdził, że nie chciałby aby ta dyskusja zakończyła się niemiłą 
atmosferą. Zaznaczył, ze jeśli będą dyskutować tylko o wzroście poziomu nauczania, co jest 
bardzo ważną sprawą, to jeżeli jest już tylko ten problem GZSZ, to znaczy, ze jest już bardzo  
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dobrze. Wszyscy pamiętają jakie były dyskusje, jak wiele było problemów tej szkoły. Myśli, 
że te wyniki które uczniowie  klas VI czy  klas III gimnazjum osiągają, to jest  miedzy innymi 
pokłosie wieloletniej niezdrowej atmosfery jaka panowała w szkole, w gronie pedagogicznym 
czy wśród pracowników. Dzieci potrafią obserwować i słuchać o czym  się w domu 
dyskutuje. Te wyniki są i będą jeszcze  takie jakie są ale  możemy oczekiwać poprawy. Radna 
Anna Janicka ma rację, bo trzeba się tym zająć. Prosił Panią Dyrektor aby się nie obrażała, bo 
taka jest jej rola, że trzeba nad wynikami pracować. Zaznaczył, że skala jaka przedstawiła 
Pani Dyrektor jest skalą bardzo ogólnie  porównawczą, ale są źródła do których potrafią 
dotrzeć, i te wyniki nie są takie najlepsze. Stwierdził, że dla niego jako dyrektora to by było 
takie zaskakujące, że wynik w jednej klasie jest wysoki a w drugiej przeciętny, stosunkowo 
niski. Dla Pani Dyrektor jako szefowej nadzoru pedagogicznego jest  to punkt do 
zastanowienia się nad przyczyna takiej sytuacji. Pewnie Pani Dyrektor już to zrobiła, radnych 
to nie interesuje, ale prawdopodobnie to też jest  przyczyna zespołu uczącego, zespołu  
wychowawców, którzy do tej pory pracowali. Teraz zależy już tylko na wynikach, bo baza 
jest już wspaniała, szkoła już ma wszystko to, co mieć powinna. Myśli, że o inwestycjach lub 
jakichś większych remontach w szkole będą prawdopodobnie zapominać, bo pierwszoklasiści 
dostali w szkole takie piękne gabinety i tak dalej. Życzy Pani Dyrektor windowania tych 
wyników. Nawiązał do obchodzonej w szkole niedawno uroczystości, która została 
zorganizowana na wysokim poziomie. Życzył Pani Dyrektor  dobrej atmosfery w szkole.  
Wracając do Przedszkola pogratulował Pani Dyrektor Przedszkola zespołu, z którym pracuje, 
bo dzieci z sentymentem wspominają pobyt w przedszkolu i z sentymentem do niego wracają.  
Stwierdził, że nasze Przedszkole maja bardzo dobra opinie i dziwi się ludziom, że oddają 
dzieci do innych przedszkoli ale każdy ma takie prawo.  
Radny Roman Kopij poruszył sprawę czynnego Przedszkola przez okres wakacyjny, 
stwierdził, że czasem było pięcioro dzieci i pięcioro nauczycieli. Uważa, że trzeba się 
zastanowić, czy w przyszłym roku warto  aby przedszkole było czynne przez całe wakacje bo 
to generuje koszty i blokuje komuś urlopy. Trzeba się zastanowić jak ten problem rozwiązać, 
może niech rodzice, którzy deklarują, że ich dziecko w tym czasie będzie chodzić do 
Przedszkola zapłaci za to z góry.  
Odnośnie GSSZ Pan Roman Kopij stwierdził, że wspólnie z Panią Dyrektor pracowali przy 
organizacji obchodów 50-lecia szkoły i uważa, że Pani Dyrektor jest super organizatorem i  
dyrektorem. Prosił aby się tak nie denerwować wynikami, bo to nie wina, że w dobie 
Internetu wszystkie wyniki się tak ogłasza, a wie, że są dzieci zdolne ale są i takie, że nic się 
na nim nie wskóra choćby mu nie wiadomo jak tłumaczyć. 
Radny Józef Sukiennik przypomniał jak w szkole było źle a to wszystko rzutowało również 
na dzieci. Trzeba pamiętać co zostało zrobione dzięki Pani Dyrektor aby teraz było dobrze, a 
na wyniki trzeba jeszcze trochę poczekać. Jest zadowolony, że w szkole zaszła zmiana na 
pozytywną.  
Ad.13. Informacja z działalności Komisji Rady za I półrocze br.  
 Przewodniczący Komisji Gospodarczo _ Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch przedstawił 
informację z działalności Komisji Gospodarczo – Budżetowej za I półrocze br., która stanowi 
załącznik do protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz przedstawiła informację z 
działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze br., która stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Anna Janicka przedstawiła informację z 
działalności Komisji Społecznej za I półrocze br., która stanowi załącznik do protokołu. 
Wójt przedstawił  radnym zestawienie zadań  inwestycyjnych i remontów  na rok 2013 na 
dzień 23 września. Jest w nim zawarta każda rzecz, która została zrobiona  oraz koszty. Nie  
wie czy spełniło oczekiwania wszystkich ale zgłaszane zapotrzebowania są też wpisane na 
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2014 r. Jest ich 66 na kwotę około 6 mln. zł.  
Poinformował, że złożony został wniosek na dofinansowanie drogi betonowej. Wyjaśnił jakie 
do tego są potrzebne materiały i projekty. Zaznaczył, że wiele inwestycji jest już wykonanych 
a szereg na ukończeniu a niektóre  jeszcze trwają. 
Następnie nawiązał do spraw związanych z przygotowaniem budżetu gminy na 2014 r.  
Ad.14. Informacja Sołtysów  o istotnych dla sołectwa sprawach w I półroczu 2013 r.  
 Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że dumą i chlubą ich wioski wiaty 
na boisku sportowym. W tym roku została tam położona kostka brukowa. Pod wiaty 
zakupiono stoły i ławki. W tym roku wykonano także ogrodzenia placu zabaw dla dzieci.  
W Goszczowicach organizowano spotkania takie jak:  z okazji Dnia kobiet, z okazji  Dnia 
Strażaka. Był zorganizowany piknik rodzinny przez gości z Ameryki i z Ugandy. Były 
organizowane zawody strażacki. Na boisku był tez organizowany trzydniowy obóz dla dzieci 
z GZSZ w Tułowicach. 
Sołtys Szydłowa Pani Ewa Kapłon poinformowała, że z odpisu sołeckiego została postawiona 
wiata w centrum wsi w Szydłowie, pod która położono kostkę. Na położenie nie starczyło 
środków z odpisu ale z tego tytułu, ze w tym roku dożynki były w Szydłowie, Pan Wójt 
wygospodarował środki  na położenie kostki w kwocie około 2.500 zł.  
Doprowadzono oświetlenie do wiaty i do studni. Studnię wyremontowano ze środków Rady 
Sołeckiej, które zostały zebrane z organizacji festynów i z wypieku ciast. Część prac 
wykonali mieszkańcy. Ze środków Rady Sołeckiej zorganizowano też poczęstunek dla 
korowodu w czasie Dożynek. Ze środków  wygospodarowanych przez Radę Sołecka dla wsi 
zakupiono także  4 parasole, kwiaty do nasadzenia pod świetlicą, drzewko pnące na wiatę , 
ceratę do kuchni i większą wycieraczkę. Przed dożynkami został wykonany podest na boisku 
sportowym, za środki otrzymane z budżetu gminy zakupiono materiały a mieszkańcy podest 
wykonani we własnym zakresie. Odmalowano także wiatę na boisku sportowym. 
Poinformowała także, że opieka nad świetlicą wiejską spadla na sołtysów i trzeba tego 
pilnować. Przed świetlicą są nasadzane kwiaty, teren jest sprzątany i koszony. 
W Szydłowie zorganizowano następujące imprezy takie jak : Sylwester, Biesiada kolędowa, 
choinka dla dzieci, Dzień Kobiet, Festyn z okazji Dnia Matki i dziecka oraz Dożynki 
Gminno- Parafialne.  W promocji wsi czynnie uczestniczą panie należące do zespołu 
Szydłowianki, promują wieś, jeżdżą na różne występy. Ochotnicza Straż Pożarna także bierze 
czynny udział w życiu wsi.  
Sołtys Ligoty Tułowickiej Pan  Tadeusz Basztabin poinformował, że ich miejscowość ma na 
ten rok funduszu soleckiego 8.250 zł.  7.000 zł. Przeznaczyli na projekt chodnika, zostało 
1.250 zł. to do końca czerwca wykorzystali 1000 zł. Za które zrobili spotkanie integracyjne 
dla mieszkańców, Dzień Kobiet i Dzień dziecka. Mieszkańcy spotykają się także pod 
zadaszeniem. Z własnych funduszy mieszkańcy kosza plac zabaw, rondo, parking przy 
moście, remont kapliczki.  
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że ma chyba najmniej do 
powiedzenia bo są najmłodszym sołectwem, maja najmniej możliwości do organizowania 
imprez ale myśli, ze to się niedługo zmieni. Nie było żadnego spotkania bo nie mieli gdzie się 
spotykać. Skupili się na realizacji funduszu sołeckiego, na tyle  na ile mogli go wykorzystać, 
bo większą jego część przeznaczyli na doposażenie budowanej świetlicy. 
Zakupili sadzonki krzewów i drzew, obsadzili plac zabaw oraz  skwery wokół boiska i 
bloków, zakupili materiały, odświeżyli ławki. W czerwcu zorganizowali festyn rodzinny 
połączony z Dniem dziecka. Były prowadzone różne konkursy i zabawy.  
Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze jeśli chodzi o współprace na linii Wójt, 
Sołtysi i Rady Soleckie, to uważa, że jest właściwa, często się spotykają i starają się 
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rozwiązywać problemy.  
Wójt Gminy zaznaczył, że ostatni tydzień był dla niego dość trudny, bo prawie co dnia 
uczestniczył w spotkaniach sołeckich  w sprawie funduszy sołeckich. 
Poinformował, że zebrania przebiegały dość sprawnie, wszystkie propozycje zostały 
przegłosowane i zatwierdzone do realizacji. 
Wójt poinformował, że większym wydarzeniem były Dożynki Gminno- Parafialne, było tam 
wiele gości zagranicznych z zaprzyjaźnionych gmin. 
Uczestniczył tez w Dożynkach w Beli pod Pradziadem.  
Zaznaczył, że nasze zespoły robią furorę w Czechach. Jeżeli chodzi o sprawozdanie do był to 
okres związany albo z ocena projektów albo z realizacja projektów. Takim najistotniejszym to 
jest inwestycja w Tułowicach Małych, dość często tam bywał, jest już na ukończeniu i w 
najbliższym czasie planuje aby tam odbyła się Sesja  lub Komisja. Są też przymiarki do 
nowych projektów. W tej chwili realizuje się projekt na Goszczowie i na Ligotę, realizował 
się projekt na  drogę betonową. Będzie się realizował projekt na Szydłów. To wszystko 
wymaga szeregu spotkań i oceny.  
Wójt poinformował, że 30 sierpnia podpisał akt notarialny we Wrocławiu na przejecie 
Dworca PKP. Teraz trzeba się zastanowić jak ten obiekt zagospodarować. SA w trakcie 
realizacji Pszoku, został złożony projekt. Trwają działania dotyczące planowanego 
poszerzenia cmentarza.  
Wójt poinformował, że odbył spotkanie z Panem Prezydentem Komorowskim.  
Zaznaczył, że czeka radnych dyskusja nad karta rodziny dla rodzin wielodzietnych i osób 
starszych, trzeba się zastanowić jak to zorganizować.  
Poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie w sprawie działalności firmy 
produkującej plaster drzewny, w sprawie jej działalności. W najbliższym czasie przyjedzie do 
Tułowic przedstawiciel strefy ekonomicznej.   
Poinformował, że wydał szereg zarządzeń i omówił  je. 
Ad.  16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz zapoznała zebranych z 
protokołem z przeprowadzonej kontroli w Tułowickim Ośrodku Kultury w Tułowicach.  
Radny Frederic Coppin poinformował, że na dzisiejszej Sesji mieli być Państwo Małolepszy 
ale ze względów rodzinnych nie mogli przyjść więc przekazali list. Prosił aby ten list 
odczytać. Przewodnicząca rady Gminy poinformowała, że list jest adresowany do radnego 
Frederica Coppin  a następnie odczytała przedmiotowy list. Sprawa dotyczy hałasu w 
mieszkaniu Państwa Małolepszych. 
Dyrektor ZGkiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że dostał pismo od Państwa 
Małolepszych i jeszcze nie zdążył odpisać, a tu już jest list do Pana radnego. Tak jak 
powiedział na Posiedzeniu Rady, zostało usunięte. Po zakończeniu sezonu grzewczego 
wyłączyli kotły, w czerwcu usunęli liczniki. Nie wie jaki jest poziom hałasu teraz bo nie robił 
pomiarów. Dyrektor ZGKiM poinformował, że jest to sprawa wspólnoty mieszkaniowej i 
prosiłby bardzo jako zarządca tej wspólnoty  aby radni i inni nie pośredniczyli w tej sprawie.  
Stwierdził, że takie hałasy SA prawie w każdym mieszkaniu, nie ma ciszy idealnej. Temat był 
omawiany na zebraniu wspólnotowym  ale wspólnota mieszkaniowa tę sprawę przemilczała. 
Dyrektor zaznaczył, że nie może działać wbrew  woli wspólnoty. Poinformował też, że Pan 
Wójt nie nadzoruje jego pracy jako zarządcy. Jest to umowa cywilno – prawna i odpowiada 
on  przed sadem jeśli coś się dzieje. Wykazał, że kotłownia nie ma żadnego wpływu na hałas.  
Były robione pomiary, były wykonane wszystkie przeglądy. Prosił radnych aby się wyłączyli 
z tego, bo nie jest to sprawa dla Rady.  
Radny Roman Kopij  stwierdził, że radni nie chcą się w to angażować ale Państwo 
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Małolepszy dzwonią do nich prosząc o pomoc. Uważa, że trzeba znaleźć przyczynę hałasu i 
ja usunąć.  Dziwi się, że wspólnota wydała pieniądze na ekspertyzę, bo trzeba tam było pójść 
i się wsłuchać co jest nie tak i usunąć przyczynę.  
Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że myśli, że Pan Dyrektor ZGKiM zrobi wszystko 
aby sprawę załatwić pozytywnie.  
Pan Jerzy Piędzioch przypomniał Sesje na której poruszana była sprawa ul. Bocznej, kiedy  
Pani Suchodolska zwróciła się do Rady  z prośbą aby nie traktować po macoszemu tej ulicy i 
jej mieszkańców. Wraca do sprawy, bo było zapytanie do Pana Wójta jak się kształtuje 
możliwość poszerzenia tej ulicy w ramach wykupu części z posesji działek budowlanych od 
Pana Gali. Pan Wójt na Komisji wyjaśniał, że powołał biegłego, który wycenił powierzchnię i 
była propozycja Pana Wójta w stosunku do właściciela tych działek o wykupienie.  Biegły 
wycenił działkę jako działkę rolniczą. Każdy doskonale wie, że nikt nie zgodzi się na cenę 
biegłego proponowana przez Urząd  o sprzedanie działki budowlanej za cenę działki 
rolniczej, bo to jest różnica. Pan Wójt udowadniał, że taka sama cena wykupu na drogę była 
w Ligocie Tułowickiej. Sprawa jest jednak trochę inna, bo chodnik w Ligocie Tułowickiej był 
prowadzony na terenie typowo rolniczym. Tam nie było jeszcze wyznaczonych działek, tam 
nie było inwestycji budowlanych, które prowadzi Pan Gala, działki zostały już sprzedane w 
pewnej części i w związku z tym zwrócił się do Wójta z prośbą aby jeszcze raz zweryfikował 
swoje stanowisko w stosunku do możliwości pomocy mieszkańcom na ul Bocznej. Bo jeżeli 
będą opierać swoje stanowisko tylko, ze nic nie robią, bo ta droga jest za wąska i nie 
odpowiada parametrom drogi gminnej, to będą dalej dreptać w tym samym miejscu 
oczywiście zgodnie z prawem. Tu już nie chodzi tylko o Panią Suchodolską, bo ona działa w 
imieniu wszystkich mieszkańców, bo tam buduje się już kolejny budynek.  
Stwierdził, ze go to nie przekonało, bo jak było pytanie Pana Bojkowskiego o zaproponowana 
cenę wykupu, bo jak rolniczą to Pan Gala na pewno się nie zgodzi. Za chwilę problem będzie 
jeszcze większy bo tamte budynki zostają ogrodzone zgodnie z własnością i zwężą ulicę. 
Jeżeli wtedy coś zechcą zrobić to trzeba będzie zrobić wykup ogrodzeniami i będzie drożej. 
Jako radny  tego rejonu ma na te sprawę inne spojrzenie i apeluje aby tematu nie odsuwać na 
zasadzie „ bo nie chce się zgodzić, bo za ta cenę się nie zgodzi. 
Zaznaczył, że sprawę przejęcia kanalizacji traktuje osobno, bo tam trzeba czekać , bo sprawa 
jest w sądzie. Ale sprawa drogi można się zająć. Wiadomo, ze kwota 12 tys. zł dla Gminy jest 
kwotą nieznaczna ale dla właściciela jest to znaczna kwota. 
Prosił Pana Wójta o przemyślenie sprawy.  Wójt odpowiedział, że dysponuje środkami 
publicznymi. Jest wycena biegłego  a jeżeli ktoś nie zgadza się z proponowana ceną to może 
złożyć swoją ofertę  i można to przedłożyć na Radzie, czy Rada znajdzie na to pieniądze i czy 
to jest najważniejsze. Wójt zapytał jak to będzie w stosunku do tych, którzy oddają za darmo 
cześć swojej działki budowlanej aby Gmina zrobiła kiedyś drogę.  
W następnym roku będą określone środki na remont i budowę dróg i jeśli Rada uzna , ze 
trzeba przeznaczyć środki na wykup, to wykona to zadanie. Sam jednak nie może podjąć 
decyzji wbrew wycenie biegłego. Zaznaczył, że od tego terenu  właściciel płaci podatek rolny 
a nie od działek budowlanych. 
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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


