
                                                         Protokół Nr XXX/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 24 października  2013r. 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1730. W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych. 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 
stwierdziła ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów i oraz pozostałych gości. Następnie 
przedstawiła  porządek obrad : 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 nadania nazwy ulicy w Tułowicach.  
   7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy  
       Tułowice na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających  
       azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013 – 2032”.    
 10. Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,  w  których jest  
       wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.  
 12. Sprawozdanie z przeglądu cieków wodnych w Gminie Tułowice.  
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 15. Zakończenie obrad. 
Wójt Gminy  Pan Wiesław Plewa  zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na  
wprowadzeniu do porządku obrad punktu: 
- podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
   transportowych.  
Przypomniał, że informował już o tym na posiedzeniach Komisji.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 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 XXIX 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 nadania nazwy ulicy w Tułowicach.  
   7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
   8. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
       transportowych.  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy  
       Tułowice na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających  
       azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013 – 2032”.    
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 11. Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,  w  których jest  
       wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.  
 13. Sprawozdanie z przeglądu cieków wodnych w Gminie Tułowice.  
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
 15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
 16. Zakończenie obrad. 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXIX Sesji został przyjęty przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się.  
Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXX/178/13. 
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 ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/179/13. 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach.   
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że zasadą wyboru nazwy ulicy  jest to, że 
nazwę wybiera sobie ten, który pierwszy stawia dom przy tej ulicy.  
W związku z tym, że jest już osoba, która chce rozpocząć budowę a potrzebny jest adres, 
złożyła propozycję aby te ul. nazwać ulica „Stawową. Argumentowała to tym, że ta część 
Tułowic związana jest z jakimiś elementami i tal. ul. Zamkowa ma zamek, ul. Pocztowa ma 
pocztę, ul. Szpitalna miała kiedyś szpitalik a ul. Stawowa będzie przy stawie.  
Wójt stwierdził, że nazwa jest do przyjęcia i prosił o podjecie uchwały. .  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/179/13. 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że tak jak przedstawiał na posiedzeniu 
Komisji podwyżka podatków na przyszły rok jest znikoma, bo niektóre stawki są podnoszone 
o 1 czy 5 groszy za 1 m2 co w skali nie jest dużo. W Gminie Tułowice nigdy nie 
przyjmowano górnych stawek ogłoszonych przez Ministra, proponowane stawki są także 
niższe od proponowanych przez Ministra.  
Podkreślił, ze wiąże się to z dwukrotna utrata dochodów bo traci się to co miałoby wpłynąć z 
wyższych podatków a drugi raz  Minister o tyle zmniejsza subwencję. Jest to trudna decyzja 
bo wiąże się z utrata dochodów dla Gminy.  
Radny Frederic Coppin poinformował, że nie zmienia swojego stanowiska, które przedstawił 
na posiedzeniu Komisji  bo popiera proponowane stawki  podatków. Chciałby tylko 
przedstawić swoje uwagi, widzi, ze podatek jest mniejszy niż podane stawki przez Ministra 
Finansów. Wyliczył, że wzrost dochodu z tytułu podwyższenia stawek to kwota około 50 tys. 
zł. Uważa, ze te pieniądze należy traktować jako dodatkowe pieniądze  z uwagi na płynność 
naszego budżetu. Kiedy oglądają wskaźniki budżetu to jest czym się pochwalić, bo jest 
znaczny wzrost dochodów z tytułu podatków na przestrzeni ostatnich lat.  



- 3 - 
 
Poinformował o ile wg jego wyliczeń wzrosły dochody z tytułu poszczególnych podatków.  
Zaznaczył, że poziom dochodów na jednego mieszkańca w 2012 r. wyniósł  2.509 zł. Na 
dzień dzisiejszy jest już  około 2.872 zł. Jest to wzrost dochodów na mieszkańca Gminy 
Tułowice o około 363 zł. Spada też poziom zadłużenia na jednego mieszkańca.  Przeglądając 
budzie widać, że dochody rosną  a wydatki spadają.   
Jeżeli chodzi o wartości zaległości to wg niego rosną bo było 4.181 tys. zł. na koniec 2012 r. a 
na I półrocze było już 281 tys.  
Udział w podatkach dochodowych spada bo zarobki mieszkańców nie rosną.  
Zaznaczył, ze popiera wniosek Wójta dotyczący stawek podatków na 2014 r. a uzyskanie z 
podwyżki środki proponuje przeznaczyć na wykonanie przedstawionych do budżetu 
wniosków radnych. Uważa, że te środki należy przeznaczyć na kontakty  z firmami, pomoc w 
sprawie komunikacji – dowóz pracowników, powiększenie miejsc parkingowych, pomoc dla 
policji – dodatkowe patrole, monitorowanie terenu Gminy. Zaznaczył, że ważna jest także 
polityka mieszkaniowa.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w tym roku nie ma już podatnika, który 
płacił znaczny podatek a  różnica – wzrost podatku - nie jest  w stanie  pokryć nawet części 
wpływów z utraconego podatku. Liczy jednak na to, ze może na tym terenie coś powstanie i 
następny podatnik wejdzie na rynek.  
W związku z brakiem dalszych  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/180/13. 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.  
Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś poinformowała, że zasada ustalania  
podatków jest taka sama jak przy stawkach podatku od nieruchomości. Minister Finansów 
ogłasza maksymalne stawki, których nie można przekroczyć.  
W  myśl art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górna granica stawek kwotowych 
obowiązująca w danym roku podatkowym ulega corocznie zmianie. W tym roku wskaźnik 
wzrósł o 0,9 % i w związku z tym stawki zostały przeliczone o 0,9%. Na terenie naszej 
Gminy nawet te stawki wzrastają o trochę mniej bo obliczając je zastosowali inna zasadę i 
najpierw wszystkie stawki zostały zsumowane i podzielone przez ich ilość czyli przez 12. 
Wzrost wynosi 0,49% to jest średnio o 10 zł. na każdym środku transportowym na rok. 
Radny Roman Kopij przypomniał, ze swoje zdanie  przedstawił na posiedzeniu Komisji i 
będzie się upierał aby tych stawek nie przyjmować, bo patrząc na to jaki z tego zostanie 
uzyskany dochód, to jest on bardzo mały. Jest też pismo zrzeszenia kierowców o 
niepodwyższanie podatku, nad którym  radni przeszli do porządku dziennego  nawet się nie 
zastanawiając, że te osoby chcą coś działać. Uważa, że Gmina powinna być otwarta na 
transport to może znajdzie się jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał otworzyć jakąś bazę 
transportową. Prosił aby się nad tym zastanowić, bo nie będzie z tego tytułu większych 
konsekwencji w budżecie ani znacznych zmniejszeń subwencji  bo nie jest to znaczna kwota. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że w związku z otrzymanym pismem  stawki 
zostały zmniejszone o połowę tego co można było podwyższyć. Uważa, że trzeba wszystkich 
traktować jednakowo. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że tak jak  informowała radnych Pani 
Kierownik Referatu Podatkowego gdyby podwyższyć o całą stawkę to byłaby to średnio 
kwota 17 lub 18 zł. W związku z otrzymanym pismem, zostało to wzięte pod uwagę i 
zaproponowano podwyżkę o połowę tej kwoty.  
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W tym roku stawki nie poszły znacznie w górę ale obawia się, że w przyszłym roku stawki 
będą znacznie wyższe. Jeśli w tym roku nie będzie  podwyżki, to w przyszłym roku te 
podwyżki mogą być znacznie wyższe.  
Radny Frederic Coppin stwierdził, ze podatek od środków transportowych  został na półrocze 
wykonany w kwocie 28.543 zł., zapytał czy to znaczy, że na koniec roku będzie to kwota 56 
tys. zł.  
Skarbnik Gminy poinformowała, że podatek jest płatny w dwóch ratach, w lutym i we 
wrześniu. Niektóre osoby płacą podatek w całości  jednorazowo w lutym. Może to być całość. 
W tym roku  kilka środków transportowych zostało wyrejestrowanych. W tej chwili nie ma 
danych ale po przerwie może powiedzieć jak ten podatek wygląda.  
 Radny Roman Kopij zapytał ile środków będzie mniej w budżecie jeśli nie będzie podwyżki 
podatku od środków transportowych.    
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że budżet będzie mniejszy o 7 tysięcy zł. na co składa się 
kwota która nie wpłynie  z tytułu podatku i kwota z tytułu zmniejszenia subwencji przez 
Ministra Finansów.  
Radny Zbigniew Paradowski zapytał ile jest środków transportowych w Gminie.  
Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś odpowiedziała, że jeśli chodzi  o osoby 
fizyczne to samochodów jest 21 a jeśli o osoby prawne to jest 10 samochodów.  
Radny Frederic Coppin zapytał o która subwencje chodzi i zapytał czy dobrze rozumie zasady 
obliczania poszczególnych subwencji.  
Wójt wyjaśnił, że  subwencja dla gminy składa się z następujących części: z części 
wyrównawczej w której występuje kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, z części 
równoważącej oraz z części subwencji oświatowej. Występuje także czwarta część, to jest 
roczna wplata do budżetu tkz. „janosikowe”, ta część w naszej Gminie nie występuje. 
Radny Józef Sukiennik przypomniał, że niedawno Pan Wójt sporządził  listę wniosków, 
życzeń, co należałoby w Gminie zrobić dobrego dla  społeczności tej Gminy. Podejrzewa, ze 
każdy radny jakieś wnioski składał, tylko aby je zrealizować to muszą być pieniądze. Prosił 
aby potem radni nie mieli pretensji, że jego wnioski nie przeszły bo zabrakło środków. 
Uważa, że przy omawianej podwyżce nie chodzi o duże pieniądze, bo jest to kwota około 10 
zł. na jednym środku transportowym, nikogo tutaj nie skrzywdzą. Jednakże za te pieniądze 
można wykonać jakieś drobne zadania . Przypomniał, że kiedyś prosił o pomalowanie pasów 
na parkingu przy ul. Elsnera. Zostało to wykonane za około 1.500 zł. Jest teraz porządek i 
samochody stoją tak jak powinne.  Trzeba było jednak znaleźć na to środki.  
W związku z brakiem dalszych  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących się  podjęto 
w tej sprawie uchwałę Nr XXX/181/13. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla  
           gminy Tułowice na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.   
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/182/13. 
 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów  
               zawierających  azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013 – 2032”.    
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/183/13. 
Ad. 11. Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,   
             w  których jest  wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie  
              użyteczna.  
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni otrzymali pismo w tej sprawie w 
materiałach na Sesje i zapytała czy ktoś chciały w tej sprawie zabrać głos.  
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Tadeusz 
Cwynar poinformował, że przedmiotowe prace są wykonywane w ZGKiM, wykonują to co 
trzeba ale nie cieszą się  jak takie osoby przychodzą  a cieszą się jak odchodzą. Jest to pewna 
pomoc ale niektórzy się boją, cos robią ale praktycznie 80% dokumentów jest odsyłanych do 
Sędziego, bolidzie się nie stawiają do odpracowania kary.  
Jest współpraca z Sadem.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 
Prezesa Sadu  Rejonowego w Opolu dotyczące opinii o współpracy z ZGKiM dotyczącym 
wykonywania  kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie  użyteczna.  
Ad. 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że informacja z Urzędu Skarbowego do dnia 
Sesji nie dotarła, jeżeli taką informację otrzyma to poinformuje o tym radnych na następnej 
Sesji.  
Następnie przedstawiła swoją informację na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez 
radnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała informację 
Wojewody Opolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta i 
Przewodnicząca Rady Gminy. . 
Wójt odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników. 
Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  
Ad. 13. Sprawozdanie z przeglądu cieków wodnych w Gminie Tułowice.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch poinformował, że 
w tym roku szczególnie Gmina wykonała wiele spraw związanych z poprawą funkcjonalności 
przepływu cieków wodnych. Praca Komisji polegała na tym, ze członkowie Komisji zostali 
oddelegowani na konkretne odcinki i z informacji, które odebrał wynika jednoznacznie, że 
prace związane z poprawieniem drożności zostały wykonane solidnie i prawidłowo.  
Następnie przedstawił zestawienie wielkości i kosztów.  
W Tułowicach przy ul. Zamkowej został udrożniony rów, wstawiono 95 m rur, które do tej 
pory nie zostały jeszcze zasypane. Inwestycja kosztowała 15 tys. zł.  
Wójt odpowiedział, ze rury są zasypywane.  
W Szydłowie za boiskiem zostało wykonane otulenie rowu na długości 300 m , prace 
wykonano bez zastrzeżeń.  
W Tułowicach przy ul. Bocznej na odcinku od przepompowni ścieków do torów udrożniono 
ciek wodny  - długość 370 m. za kwotę 3.075 zł.  
W Szydłowie, ul. Sportowa  wyczyszczono 100  m. cieku za kwotę 984 zł. 
W Tułowicach  przy ul. Opolskiej wyczyszczono 350 m. cieku za kwotę 4.305 zł.  
W części Tułowickiej są zaangażowane środki Rady Sołeckiej w kwocie 12 tys. zł.  
Ciek wodny przy przejeździe kolejowym w Skarbiszowicach został udrożniony na odcinku 
300 m. 
Ciek wodny w Tułowicach od ul. Jagodowej w kierunku ul. Jaśminowej został udrożniony.  
Ze względów formalnych nie można było wykonać dodatkowych odcinków ponieważ tam 
jest  znaczne zadrzewienie. Wykonawca nie może ingerować w to zadrzewienie  bo nie 
wjedzie tam sprzętem. Trwają prace związane z przygotowaniem tego odcinka do 
udrożnienia.   
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Jest też  bardzo ważny odcinek od drogi Jaśminowej w kierunku lasu i dalej w kierunku 
Ligoty Tułowickiej,  myśli, że ten odcinek w najbliższym czasie zostanie wykonany.  
Przepust 6m. pod ul. Sportową w Tułowicach został udrożniony. Udrożniony został także 
przepust w Tułowicach Małych na długości 12 m, został tez zrobiony 8 metrowy odcinek za 2 
tys. zł. Ten odcinek był zatkany.  
Pozostałe cieki wodne czekają na oczyszczenia w następnych latach. Bardzo ważne jest 
oczyszczenie cieku w Goszczowicach. 
Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jeśli chodzi o rejestr zarządzeń, to radni 
otrzymali wykaz. Zwrócił uwagę na Zarządzenie nr 237 z 2 października 2013 r. w sprawie  
zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej placu pod „pszok” w 
Tułowicach. Do przetargu przystąpiło 10 firm, przetarg został rozstrzygnięty, oferty były 
przedłożone na kwoty od 120 tys. zł. do około 150 tys. zł.  
Zarządzenie nr 238 z 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko  Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach  oraz powołanie Komisji 
konkursowej. Do 4 listopada jest nabór ofert na ww. stanowisko.  
Zarządzenie nr 244 z 21 października 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu 
budżetu za III kwartał 2013 r.  
Jeżeli chodzi o wydarzenia jakie miały miejsce pomiędzy Sesjami to, 27 września odbyło się 
spotkanie z Zarządem Plastra Drzewnego. W najbliższym czasie jest uroczyste otwarcie tej 
firmy, będą tam przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody, bo jest to pewna 
nowość w działalności. Firma ta jest taką formą organizacyjną, rodzajem spółki działającej na 
tej zasadzie, że te podmioty, które wykorzystują drewno tworzą sobie firmę, która im to 
drewno przygotowuje.  
30 września br. odbyło się spotkanie z Panem Wacławem Krzyżanowskim w sprawie 
zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej w cegielni Szydłów.  
Odbyło się także spotkanie z Prezesem Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, przekazał 
radnym pozdrowienia od Pana Prezesa.  
2 października odbyło się spotkanie z Panem Ćwikli ńskim w sprawie  planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice. Sprawa dotyczy cmentarza. Zostały 
wysłane następne uzgodnienia i jak tylko one wpłyną to w ciągu 30 dni będzie wystawienie 
planu. Ma nadzieję, ze do końca roku studium zostanie przyjęte.  
Zakończona została inwestycja w Ośrodku Wędkarstwa i Rekreacji  w Tułowicach Małych. 
Zostały już dokonane odbiory budynku i w tej chwili trwają przygotowania do otwarcia  
budynku, które jest planowane na 10 października br. Radni otrzymają zaproszenia na tą 
uroczystość. .  
8 października odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu opolskiego, była tam 
dyskusja na temat inwestycji drogowych na etapie powiatu.  
Wójt poinformował, że 16 października uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Neo 
Technology w sprawie nowej linii technologicznej. 
Odbyło się także zebranie Sołtysów i Rad Soleckich z Komisja Społeczna.  
17 października  Wójt spotkał się z panem Komendantem Policji w Niemodlinie. Pan 
Komendant zwraca się do wszystkich radnych gminy z prośbą o wyasygnowanie jeszcze w 
tym roku kwoty 5 tys. zł. jako dotacji dla Policji na nowy samochód.  Wójt zaznaczył, ze jeśli 
będzie taka wola radnych, to na następną Sesje zostaną przygotowane środki i projekt 
uchwały.  
Radny Józef Sukiennik prosił o informacje na temat spotkania w ZGKiM na temat zbycia 
samochodu śmieciarki. 
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Wójt poinformował, ze  odbyło się spotkanie, trwają przygotowania do zbycia 
przedmiotowego samochodu, trzeba dopasować dokumenty. 
Dyrektor ZGKiM poinformował, że śmieciarka ma być zbyta za 20 tys. zł plus VAT.  
Zaznaczył, że oferty były rozesłane ale nie było większego zainteresowania  samochodem 
firm zajmujących się wywozem śmieci. Zgłosiła się jedna spółka komunalna i samochód jest 
sprzedany. 
Ad.  15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Wójt odczytał pismo Urzędu Miasta Opola dotyczące spotkania przedstawicieli Aglomeracji 
Opolskiej z radnymi  z Tułowic.  
Wójt poinformował także, że 10 października została zawarta umowa darowizny pomiędzy 
Gminą Chrząstowice a Gmina Tułowice dotycząca  przekazania dla Gminy Tułowice przez 
Gminę Chrząstowice samochodu pożarniczego marki Jelcz o wartości 6.200 zł.  
Samochód będzie przekazany na stan OSP w Szydłowie. 
Odnośnie gospodarki śmieciowej Wójt poinformował, że wpłaty za lipiec, sierpień i wrzesień 
br. to kwota 194.459,80 zł. Do deklarowanej sumy brakuje 22.329,20 zł.   
Ze względu na to, że część środków została przekazana na  elementy „pszoku”, bilans jest na 
minusie na kwotę 8.289 zł.  Zostało jeszcze kostkowanie placu, jego ogrodzenie i 
doposażenie.  Będzie to rozłożone w czasie.  
Wójt  poinformował, że w dniu poprzedzającym Sesje w godzinach porannych zrobili objazd 
po wszystkich śmietnikach  w budynkach wielorodzinnych, zrobiono nawet zdjęcia. Musi 
przyznać , że wyglądało tam przyzwoicie. Nie było widać jakichś nadzwyczajnych stert 
śmieci, żółte kubły były przygotowane do wywiezienia, było w nich jeszcze wolne miejsce. 
Trudności  sprawiają jeszcze odpady gabarytowe. Poinformował, że mieszkańcy dostaną w 
najbliższym czasie konta indywidualne dot. opłat śmieciowych oraz kartki z informacja co 
rozumie się pod nazwą  odpady wielkogabarytowe.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że otrzymany przez jednostkę w Szydłowie samochód 
Jelcz jest w dobrej kondycji ale z braku miejsc garażowych stoi na wolnym powietrzu.  
Odnośnie kondycji OSP  to stwierdził, ze jest poprawa, w tym roku po 20 latach Gmina 
Tułowice była reprezentowana na zawodach sportowo- pożarniczych powiatowych, była to 
jednostka OSP Goszczowice. 
Poinformował, jaki sprzęt pożarniczy  w tym roku został zakupiony dla OSP.  
Stwierdził także, że trzeba odpowiedzieć dla Stowarzyszenia Przewoźników, że Rada Gminy 
podjęła decyzję o uchwaleniu minimalnych podwyżek podatków od środków transportowych 
Radny Roman Kopij zapytał o rozprawę sadową  z Panią Suchodolską. 
Poinformował, że przed Sesją otrzymał telefon od Pani  z ul. Ceramicznej w sprawie szumu w 
mieszkaniu, radni znają sprawę, Pani ma pretensje, ze nie dostała odpowiedzi na pismo.  
Stwierdził, ze Pan Dyrektor ZGKiM prosił radnych aby się tym nie zajmowali ale jeśli to ma 
być tak, że radni nie będą się tym zajmować i nikt nie będzie się tym zajmował, to tak nie 
może być.  
Pani dzwoni, że w tej sprawie nic się nie wydarzyło, nie dostała żadnej odpowiedzi. 
Prosił Dyrektora ZGKiM o informację w tej sprawie.  
Wójt Gminy poinformował, że odbyła się rozprawa  z Panią Suchodolską, strona była 
reprezentowana tylko przez adwokata, na rozprawie doprecyzowano czego oczekują od 
biegłego, którego sobie zażyczyli powołać. Okazuje się, że biegły musi zrobić tkz. odkrycia 
glebowe aby stwierdzić czy położone rury mają właściwości takich rur jakie powinne być itp.  
Pani Sędzina stwierdziła, ze trzeba liczyć się z tym, że to znacznie podroży ekspertyzę za 
którą ktoś będzie musiał zapłacić.  
Pani Sędzina zaproponowała polubowne załatwienie sprawy zgodnie z propozycja pozwanego 
czyli Gminy Tułowice.  
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Adwokat nie chcąc sam podejmować decyzji prosił o 7-dniowy termin na podjecie decyzji.  
Jeżeli propozycja nie zostanie przyjęta to zostanie zlecone  zadanie dla biegłego.  
Dyrektor ZGKiM  poinformował, że Pani skarżąca się na szum w mieszkaniu chciała 
dokumenty z odbioru kotłowni i innych  przeprowadzonych kontroli. Będzie przeprowadzony 
przegląd kotłowni i Pani jeśli chce mieć to otrzyma dokument stwierdzający , że kotłownia 
jest sprawna. Będzie jeszcze omawiał ta sprawę z Inspektorem Powiatowym. Stwierdził, że są 
rzeczy, które można zrobić ale są takie że nie można nic zrobić.  
Stwierdził, że co mógł zrobić to zrobił ale mimo szczerych chęci pewnych rzeczy się nie da 
przeskoczyć.  
Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Urszula Kosińska – Bardon 
przypomniała, ze radni otrzymali informację o nowym narzędziu w pomocy społecznej. 
Rozwieszone zostały informacje, że 10 października o godz. 12 będzie w tej sprawie 
spotkanie z ekspertem. Wysłali także około 20 indywidualnych zaproszeń do osób, których 
przypuszczalnie będzie stać płacić miesięcznie około 20 do 30 zł. a maja taka sytuację, ze 
dzieci pracują a te osoby przez ileś godzin są  w budynku są sami. Na spotkanie przyszło 10 
osób razem z trzema pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo często zdarzają się 
takie sytuacje, że ludzie mówią, ze w Niemczech to mają to, a na zachodzie to mają tak. Jest 
pomysł, który funkcjonuje już w Gdańsku, funkcjonuje już w Opolu. Wchodzi Kluczbork i 
Nysa. Może my jesteśmy mali ale czy my musimy być na samym końcu. Ofertę mieliśmy. 
Jest w posiadaniu pisma  gdzie 10 osób podpisało się, że byłoby to dobre i żeby ewentualnie 
w budżecie gminy zarezerwować jakąś pulę pieniędzy, byłaby to kwota 2.400 zł.  Z tym, że te 
10 osób, które się podpisały, to nie są osoby, które będą chciały  korzystać. Oni podpisali 
petycję, ze to jest dobry pomysł, że kogo na to stać to niechby z tego korzystał ale ich akurat 
nie będzie na to stać.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń wróciła do sprawy poruszonej na Komisjach a 
dotyczącej transportu szkolnego. Zwróciła się do Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i do 
Pana Wójta. Nie mówiła szerzej o tej sprawie z tego względu, że nie bardzo była 
zorientowana, jeden z rodziców coś tam napomknął jaka jest sytuacja dzieci dojeżdżających 
np. z Szydłowa. Wyjaśniła ta sprawę dogłębniej i chciałaby poruszyć sprawę dowozu dzieci. 
Rodzice zwracali się już do Pani Dyrektor i do Pana Wójta, chodzi o to aby przesunąć odjazd 
autobusu o godz. 12 na 13, gdyż dosyć dużo dzieci potem musi długo czekać. Chodzi tylko o 
25 minut. Rodzice mówią, ze autobus jedzie do Goszczowic, później wraca i czy nie może te 
25 minut poczekać żeby zawieźć dzieci z Szydłowa. Jest to dużo dla tych dzieci z Szydłowa, 
które wcześnie wstają , o tym mówili bardzo dużo na Komisji. Pan Wójt odpowiedział 
rodzicom, żeby z ta sprawą zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego. Uważa, że można to 
zmienić, można wyjść tym rodzicom naprzeciw, są tam Panie które pisały pismo do Wójta i 
poruszały sprawę w Szkole na zebraniu. Jest tam czworo dzieci z klas 1-3 i rodzice tych 
dzieci wyrazili zgodę na to aby dzieci czekały do godz. 13. To można w Urzędzie 
Marszałkowskim ustalić , z tego co się dowiedziała tam trzeba czekać dwa miesiące. To 
można tak ustalić, żeby pomóc tym rodzicom aby nie musieli jeździć po te dzieci aby nie 
czekały do godz. 15. Teraz jak przyjadą to już jest prawie wieczór. . Niektóre dzieci są 
słabymi uczniami i wymagają pomocy, idą na korepetycje, pomoc. Zanim to dziecko jest w 
stanie popracować  to już jest wieczór. Czy nie można tym rodzicom pomóc.  
Wójt odpowiedział, ze na ostatnim zebraniu w Szydłowie prosił o przekazanie mu nazwisk 
uczniów, bo nie wie o jakie klasy chodzi. Być może  jest to kwestia przewiezienia raz w 
tygodniu  bo w pozostałe dni w tygodniu maja później. Jak nie ma nazwisk to nie jest w stanie 
powiedzieć, która to jest klasa. Klas jeden- trzy jest razem 6. Do dnia dzisiejszego takiej listy 
nie otrzymał w związku z tym uznał, ze rodzice zrezygnowali. Można dyskutować jak wie o  
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czym, bo w tej chwili nie wie czy chodzi o jeden dzień w tygodniu czy więcej i czy chodzi o 
jedna klasę czy o 6 klas. Jeśli taka lista wpłynie to będą się zastanawiać jak to rozwiązać.  
Radny Andrzej Wesołowski poruszył sprawę basenu. W budżecie zostały przeznaczone 
środki na dofinansowanie wejść dzieci na basen. Jakoś nie było problemu żeby niemodlińskie 
dzieci wystartowały od drugiego tygodnia września. Przyobiecano rodzicom, że wystartujemy 
od października ale parę dni temu słyszał, że od listopada. Mamy na miejscu wszystko, mamy 
basen, mamy chętnych rodziców, dofinansowanie do wstępów. Pieniądze leżą i okaże się, że 
nie zostaną wykorzystane. Na dzień dzisiejszy nie wie, czy ktoś wie, kiedy te dzieci pójdą na 
basen. 
Dyrektor Szkoły Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, ze prowadziła w tej sprawie 
rozmowy i sprawa jest uzgodniona. Problem jest w tym, ze dzieci nie mogą chodzić na basen 
w czasie godzin lekcyjnych, bo podstawa programowa mówi o realizacji innych godzin. 
Natomiast Panie będą chodzić w swoim czasie wolnym. Panie w klasach jeden – trzy ustaliły 
już sobie dogodny czas i to ma nastąpić w takim czasie jak mówi Pan Wesołowski. 
Uzgodnienia są  jak najbardziej aktualne i tutaj się nic w tej materii nie zmieni. Panie z klas 1-
3 deklarowały, że chodzić będą wiec uważa, ze będzie tak jak było planowane. W ubiegłym 
półroczu Panie też chodziły, pomagali rodzice i myśli, że teraz też tak będzie.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że w ubiegłym półroczu dzieci chodziły na basen w 
ramach zajęć lekcyjnych. Rodzice są zainteresowani tylko chcieliby wiedzieć kiedy to ruszy. 
Dyrektor Szkoły stwierdziła, że owszem duża cześć rodziców jest zainteresowana 
chodzeniem dzieci na basen ale są także tacy rodzice, których dzieci nie korzystają z basenu 
bo są uczulone na chlor. W czasie zajęć jak inne dzieci korzystały z baseny, to dzieci 
uczulone na chlor zostawały w świetlicy szkolnej. Rodzice tych dzieci mieli pretensje, że te 
dzieci nie korzystają z lekcji wychowania fizycznego, tylko musza siedzieć w świetlicy. Aby 
wszystkie osoby były zadowolone to zajęcia na basenie będą po zajęciach obowiązkowych. 
Korzystanie z basenu będzie dodatkowa ofertą.  
Radny Józef Sukiennik podziękował za organizację imprezy „ Pożegnanie lata”, bo taka się 
odbyła pod wiatą, sołtysowi z Tułowic Panu Andrzejowi Reszka, za organizacje, bo naprawdę 
było wspaniale, pośpiewali, pograno na harmoszce, potańczono, naprawdę było fajnie. 
Chciał też podziękować Pani Prezes Ogrodów Działkowych Halinie Kopij, że razem to 
zorganizowali, naprawdę to się udało, osoby, które tam były są zadowolone i prosiły o 
przekazanie  podziękowań organizatorom.  
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że z programu telewizyjnego dowiedział się, ze Pani 
Dyrektor TOK otrzymała nagrodę Wojewody Opolskiego. Prosił Panią Dyrektor TOK o 
więcej informacji na ten temat.  
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik sprostowała, że była to nagroda Marszałka 
Województwa Opolskiego w kategorii zasłużonego dla krzewienia kultury. Dowiedziała się, 
że została nominowana do tej nagrody przez Muzeum Wsi Opolskiej.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
Na tym protokół zakończono. 
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