
   
                                                          Protokół Nr XXXII/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 19 grudnia  2013r. 
BLS 100244 0,58,06 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1200  
do godz. 1500. W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych ( na obrady spóźnił się radny 
Tadeusz Basztabin). 
 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 XXXI Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
   7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wydatków  niewygasających z upływem roku  
       budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2014 r.  
   9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
       Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 r.  
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami, 
 12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
 13. Zakończenie obrad.  
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXXI Sesji został przyjęty  jednogłośnie 14 głosów za ).  
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Przewodnicząca Rady Gminy pani Alicja Lewandowska – Adam przypomniała, że na  
wspólnym posiedzeniu Komisji sprawa skargi była szczegółowo omówiona. Został w tej 
sprawie przygotowany projekt uchwały.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXII/188 /13. 
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że zmiany opisane są szczegółowo w 
wniosku o podjecie uchwały, jeśli są jakieś pytania to odpowie.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXII/189 /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 ( 14 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXXII/190/13 
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Ad.7.  Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wydatków  niewygasających z upływem roku  
           budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXXII/191/13 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2014 r.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę nr 446/2013 z 11 grudnia 2013 r. 
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu nt. opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 r. Opinia jest pozytywna.  
Radny Michał Szumega  stwierdził, że Komisja Gospodarcza spotyka się z Wójtem i jak są 
wolne środki to ustalają co będzie robione. Nie jest to tak, ze cos jest wymyślone przez Wójta 
bez porozumienia z komisja. Zaznaczył, ze w całości zgadza się z przedłożonym projektem 
budżetu i popiera go.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że budżet nigdy nie zadawala wszystkich. Jak co 
roku oczekiwania są większe niż środki. 
Uważa, że budżet jest stabilny, potrzeby jednostek organizacyjnych są zabezpieczone.  
Zaznaczył, że  budżet jest ciągle zmieniany, w ciągu roku mogą pojawić się dodatkowe 
środki. 
Wójt poinformował, że najważniejszym priorytetem inwestycyjnym jest przebudowa 
kanalizacji na osiedlu w Tułowicach. Po przetargu będzie wiadomo jakie środki będzie trzeba 
na to przeznaczyć . Ważna sprawa jest także budowa drogi, jest to jednak uzależnione czy uda 
się pozyskać środki ze „schetynówki”, jeśli takich środków nie będzie to  trzeba będzie się 
wstrzymać z budowa drogi. Będą się wtedy zastanawiać na co wolne środki przeznaczyć.  
Radny Andrzej Wesołowski  stwierdził, ze budowa boiska w Szydłowie ciągle się przesuwa. 
Wójt wyjaśnił, że jeśli uda się zdobyć środki to będzie radnych prosić aby boisko budować.  
 W związku z brakiem  dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 11 głosach za, 1 przeciwnym i 2 
wstrzymującym się    podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXII/192/13 
Na obrady przybył radny Tadeusz Basztabin. 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę nr 447/2013 z 11 grudnia 2013 r. 
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu nt. opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Opinia jest pozytywna.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się    podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXII/193/13 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
             Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 r.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXXII/194/13 
Ad.11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami, 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jeśli chodzi o  zarządzenia , to takim 
ważnym jest Zarządzenie Nr 259 z 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach w rejonie cmentarzy. Zaznaczył, że zmiana 
studium, która w tej chwili dobiega końca jest pierwszym krokiem. Drugim krokiem jest 
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, chodzi głównie o rejon cmentarza, który jest  
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naglącym problemem. Do zmian ujętych w studium trzeba powołać Komisję Urbanistyczno-
Architektoniczną, która się wypowie na temat projektu tego zagospodarowania.  
Posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia. Opinia Komisji z drobnymi uwagami jest 
pozytywna.  
Jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności Wójta miedzy Sesjami, to każdy takie 
sprawozdanie otrzymał . Jeżeli są jakieś pytania to odpowie na nie. 
Wójt poinformował także, że 2 grudnia został zaproszony na spotkanie w Opolskim Centrum 
Rozwoju Gospodarki podsumowującej działalność Klubu 150. Jest to taka liczba 150 
najważniejszych inwestorów na Opolszczyźnie. Było to mile spotkanie. Wójt poinformował, 
że jest po rozmowie z Firmą Kay Aluminium, która chciałaby do tego przystąpić ze względu 
na możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z innymi inwestorami w różnych branżach.  
Wójt uczestniczył także w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej, na którym oceniano także 
projekt „pszoku” ale głownie sprawa dotyczyła cmentarza.  
Wójt poinformował, że studium do planu zagospodarowania jest  wyłożone do wglądu i 
ustalony termin debaty nad studium, o czym było zawiadomienie w prasie. Zaznaczył, ze 
frekwencja była znikoma co może świadczyć o tym, ze nie ma z tym większych problemów. 
13 grudnia Wójt uczestniczył w spotkaniu w Instytucie Śląskim z przedstawicielami Urzędu 
marszałkowskiego w sprawie rozliczenia dotacji na inwestycje w Tułowicach Małych. Został 
już podpisany aneks do umowy o którą wystąpili już w kwietniu. Następnie poinformował na 
jakich zasadach było prowadzone dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania. 
17  grudnia została podpisana w Sądzie Rejonowym w Opolu ugoda pomiędzy Gminą 
Tułowice a Panią Suchodolską. Gmina zobowiązała się zapłacić za dokumentację, która 
przedstawi Pani Suchodolska, która zobowiązała się zrezygnować z dalszych roszczeń. 
 Wójt poinformował, ze było wie spotkań w Przedszkolu oraz z Dyrektorem Przedszkola, 
dotyczyły one  odejścia obecnej Pani Dyrektor na emeryturę oraz  powołania nowego 
Dyrektora przedszkola. Wójt przypomniał, że był ogłoszony konkurs na Dyrektora 
Przedszkola i nikt się nie zgłosił w związku  z tym miał dwie możliwości. Mógł przyjąć osobę 
nie zatrudnioną w Przedszkolu, która ma odpowiednie kwalifikacje do sprawowania takiej 
funkcji i powierzyć jej stanowisko na 5 lat albo powierzyć stanowisko pracownikowi tej 
jednostki na okres np. do końca sierpnia 2014 r. W tym czasie ogłosić następny konkurs.  
Z uwagi na to, że Wójt rozmawiał ze wszystkimi pracownikami przedszkola i nikt nie wyraził 
zgody  na przyjęcie funkcji dyrektora zdecydował się  przyjąć do pracy pracownika i 
powierzyć mu na okres 8 miesięcy to stanowisko.  
Poinformował, że na następnej Sesji będą już do podjęcia uchwały dotyczące zmiany planu – 
teren cmentarza. 
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu jest dużo punktów 
na temat podpisania aktów notarialnych. Prosiła o informacje w tej sprawie.  
Wójt poinformował, że jest to okres sprzedaży mieszkań w związku z kończąca się bonifikatą  
na wykup oraz  są tez sprawy związane z wykupem lub zamiana działek w związku z 
poszerzeniem cmentarza. Wójt zaznaczył, że podpisał tez umowę notarialna na wykup gruntu 
koło krzyża w Skarbiszowicach.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że kilka Sesji absorbowała radnych sprawa pani 
Suchodolskiej, prosił Wójta o szersze naświetlenie sprawy. 
Wójt odpowiedział, że została podpisana ugoda, po uprawomocnieniu się zostanie do końca 
roku wypłacona Pani Suchodolskiej ustalona kwota. Zaznaczył, że takie rozwiązanie sprawy 
proponował 2 lata temu ale Pani Suchodolska się nie zgodziła tylko założyła sprawę sądową.  
Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że na temat budżetu wypowiadał się na posiedzeniu 
Komisji i nie chce się powtarzać. Chce tylko zwrócić uwagę na taka rzecz, ze na dzisiejszej  
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Sesji radni dwa razy głosowali nad ta sama sprawą, bo w punkcie 6 radni głosowali nad 
zmiana wieloletniej prognozy finansowej, gdzie wszyscy byli za tym aby określone 
propozycje były akceptowane. Pół godziny później  radni zagłosowali prawie jednogłośnie  o 
180 stopni. Jest to ciekawostka, która chciał zaznaczyć.  
Poinformował, że rok 2013 był dla mieszkańców Szydłowa bardzo ważnym rokiem ze 
względu na 100-lecie Kościoła i Dożynki Gminno-Parafialne. W imieniu swoim i wszystkich 
organizatorów podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tych obchodów. 
Radny Jerzy Imbiorski podziękował Panu Wójtowi za wzięcie pod uwagę potrzeb 
Goszczowic i prosił o dalsze, żeby zbierał pieniądze na te remizy i aby sportowców gonił.  
Nadmienił że chodnika w Ligocie i w Skarbiszowicach nikt nie obiecywał, to niech Pan Wójt 
zrobi go w Goszczowicach i zadanie będzie wykonane. 
Pani Gala Przewodnicząca Rady Rodziców w GZSZ zapytała Pana Wójta czy szkoła w tym 
roku dostała dodatkowe pieniądze na sfinansowanie obchodów 50-lecia szkoły. 
Wójt  odpowiedział, że dostała.  
Pani Gala zapytała w jakiej wysokości i kiedy były przekazane. 
Skarbnik Gminy Pani  Bożena Gaska odpowiedziała, że w sprawozdaniu, które Pan radny 
otrzymał a wie, że Pani Gala pracuje w księgowości u Pana Coppin, prosiła aby sobie 
sprawdziła jaka była subwencja a jakie środki poszły. Wie, że zostały uruchomione środki na 
ZUS, które były zarezerwowane do wpłacenia zaliczki w grudniu ale po szkoleniu okazało 
się, ze mają być wpłacone dopiero w styczniu. O ile dobrze pamięta była to kwota 25 tys. zł. 
jeżeli chodzi o różne zakupy,  ale dokładnie może powiedzieć  na następnej Sesji. Jeżeli 
chodzi o inwestycje to była to kwota około 50 tys.. Chodnik i zajezdnia koło szkoły była 
zrobiona za gminne pieniądze 
Pani Gala stwierdziła, że analizowała zarządzenia i uchwały Rady Gminy i niestety nie 
znalazła tam dodatkowych pieniędzy dla szkoły. 
Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeżeli chodzi o inwestycje, to żadna jednostka nie prowadzi 
inwestycji. Inwestycje są prowadzone na budżecie gminy. 
Pani Gala poinformowała, że wyczytała w budżecie Gminy, że środki z subwencji oświatowej 
idą na opłatę kosztów dowozu uczniów do szkół.  
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o budżet oświaty czyli tkz. subwencję oświatową to ona 
nie jest przypisana tylko na oświatę, mógłby te środki przeznaczyć na inną inwestycję i nikt 
by nic nie powiedział.  
Pani Gala stwierdziła, że subwencja oświatowa wyłącza zadania związane z dowozem 
uczniów. 
Wójt odpowiedział, że nie wyłącza. Zaznaczył, że Gmina Tułowice jest jedna z nielicznych 
gmin, które oprócz subwencji jeszcze dokłada środki dla szkoły ale w większości gmin z 
subwencji oświatowej część środków przeznacza się na oświetlenie czy budowę chodników.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał, kto opłaca oświetlenie z lamp przy „Biedronce” 
Wójt odpowiedział, że to sprawdzi. 
Radny Frederic Coppin zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik , co ma wspólnego, że Pani 
Gala pracuje u niego. Zaznaczył, że pani Gala pracuje u niego jako księgowa ale jest ona 
wolna, samodzielna osoba. On umie oddzielić sprawy zawodowe od pracy radnego i w pracy 
nie rozmawia o sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego. Chciałby aby nie było 
tak, że oni w pracy robią jakieś konspiracje, Pani Gala jest Przewodniczącą Rady Rodziców i 
robi co chce. Prosił aby nie łączyć tych dwóch spraw.  
Skarbnik Gminy stwierdziła, ze nie była to z jej strony żadna złośliwość, bo radni dysponują 
dużą ilością materiałów związanych z budżetem Gminy, bo Wójt ma obowiązek przedstawić 
radnym sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne. Po co potem szukać tych danych jak są 
one w sprawozdaniach, które są opiniowane przez RIO. Zaznaczyła, że są to materiały do  
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publicznej informacji i zawsze można je pokazać zainteresowanym osobom. Chodziło jej o 
pożyczenie materiałów. 
Radny Frederic Coppin nawiązał do rozmowy na posiedzeniu Komisji na temat pisma Pani 
Gali, były różne domysły, że np.  ktoś tam mieszał, ze to jest cel polityczny. On nawet nie  
zdążył przeczytać tego pisma. Oświadczył, ze jest radnym Rady Gminy i prosił aby nie 
mieszać tych dwóch spraw, że jest potencjalnym kandydatem na następne wybory a teraz jest 
radnym. Prosił aby tych rzeczy nie mieszać.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, ze jeżeli Pan Coppin wywołał temat, to czuje się w 
obowiązku odpowiedzieć.  Nie wie czy radny Frederic Coppin chroni swoje dobra czy czyjeś 
dobra ale to on powiedział, że ten list, który radni otrzymali, to miał podtekst taki, ze nie 
wiedział o co chodzi. A jak nie wie o co chodzi to się może domyślać wszystkiego. Zapytał 
czemu Pan Coppin chce radnym zamknąć usta w sensie takim, żeby nie poruszać sprawy. Też 
jest radnym i tez mógł powiedzieć co o tym myśli. Prosił aby nie stawiać radnych w sytuacji 
jakiegoś szantażu ustnego, że mają nie wypowiadać się. Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że 
mówił również inne słowa i przyznaje się do tego, wie, że to jest zaprotokołowane, bo z tego 
listu wynikało, że pewna grupa ludzi, która ma pewną władzę i ma te prawa kontrolne stawia 
dyrekcje w takiej sytuacji jakby to kolejny organ kontrolujący sytuację. Dzisiaj tez nie wie o 
co tutaj chodzi w tym pytaniu bo może się tylko domyślać. Może się przyznać do tego, że ten 
list który wczoraj na Komisji odczytywali ma taki podtekst, że zbliża się kolejna kampania 
wyborcza ktoś się chce przypodobać poprzez tam jakieś kolejne działania.  
Takie przypuszczenia może składać i tutaj nikogo nie obraża.  
Radny Roman Kopij stwierdził, że już na posiedzeniu Komisji był zszokowany niektórymi 
wypowiedziami a dzisiaj to już nie wie co o tym myśleć. Jest to jakaś parodia, bo przyszła 
pani i jak każdy obywatel Tułowic zadała pytanie. Nie wie o co chodzi. Wczoraj na 
posiedzeniu Komisji siedział obok Pan Coppin i miał swoja opinie na temat tego pisma , 
krytyczna opinię. Radny Coppin już wczoraj obawiał się, żeby nie mówiono, że go coś z tym 
pismem wiąże, bo sam nie wiedział co jest  w tym piśmie. To, że  Pani pracuje u radnego 
Coppina nie ma nic do rzeczy. Nie można zabronić ludziom przychodzić na Sesje. 
Wójt Gminy stwierdził, ze to, ze każdy radny otrzymuje materiały czy na Sesje czy 
sprawozdania, to jak się ktoś do niego zwróci o pokazanie tych materiałów, to nie ma żadnego 
problemu, można je udostępnić.  
Zaznaczył też, że jest określony okres składania wniosków do budżetu gminy, szkoła 
otrzymała zarys budżetu, odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej na które był zaproszony 
Wójt  i przedstawiciele Rady Rodziców. Na spotkaniu był Wójt, nauczyciele a przedstawicieli 
Rady Rodziców nie było. W związku z tym nikt nie zgłaszał potrzeb o dodatkowe środki dla 
szkoły. Bo może jakieś dodatkowe środki by się jeszcze znalazły.  
W tej chwili środki są już rozdysponowane i nie ma  możliwości dołożenia. Stwierdził, że w 
przyszłości jeśli zaistnieje taka potrzeba to prosił aby taki wniosek złożyć do budżetu w 
określonym terminie. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że jej zdaniem 
cała awantura jest o pewne działania Rady Rodziców. Myśli, że Rada Rodziców powinna 
pomagać Pani Dyrektor  bo do tego została powołana. Jeżeli radni dostają pismo, w którym 
się pisze, ze są takie i takie braki, to wszystkiego naraz zrobić nie mogą. Tułowice są dużą 
miejscowością, są inne potrzeby, nie tylko potrzeby szkoły i dlatego Rada Rodziców  
powinna zrobić bardzo dużo innych imprez, powinna wspomóc szkołę w pewnych 
działaniach i to jest zadanie Rady Rodziców . Nie kontrola, bo kontrolowanie pewnych rzeczy 
należy do innych instytucji, jest to NIK, RIO. Rada Rodziców powinna współpracować z 
Panią Dyrektor bo to jest najważniejsza rzecz aby w tej szkole działo się dobrze. 
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Jeśli  Rada Rodziców będzie nadal robić to co robi, to wygląda na to, że pani Dyrektor nie ma 
nic do powiedzenia w szkole. Myśli, że współpraca Rady Rodziców i Dyrekcji jest w tej 
chwili najważniejsza i do tego trzeba się przygotować i rozmawiać. Jeśli będzie taka 
współpraca to wszystko będzie dobrze. Zaznaczyła, że też niejednokrotnie była 
Przewodniczącą Rady Rodziców w szkołach i wie jakie są zadania Rady Rodziców. 
Pani Gala stwierdziła, że być może Pani Lewandowska- Adam była Przewodnicząca Rady 
Rodziców w takich odległych latach. Od 2007 r. po znowelizowanej ustawie o systemie 
oświaty , która ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu 
szkoły. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni o tym doskonale wiedzą.  
Pani Gala odpowiedziała, że bardzo się cieszy, że Przewodnicząca rady Gminy o tym wie i 
nie przyjmuje do wiadomości, że rodzice nie mogą zwracać uwagi jeśli  uważają, że w szkole 
coś się dzieje źle. Rodzice chcą aby ich wnioski były przyjmowane. 
Przewodnicząca Rady Gminy uznała, że rodzice mogą zgłaszać wnioski ale nie kontrolować 
szkoły. 
Pani Gala odpowiedziała, że pismo napisała nie na złość Pani Dyrektor tylko po to aby ja 
wspomóc , o dodatkowe środki dla szkoły.  
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła, ze nie ma aż tylu środków w budżecie aby na 
wszystko wystarczyło. 
Pani Gala stwierdziła, że tegoroczny budżet jest bardzo obfity i skoro można było pokaźna 
kwotę przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu to dlaczego tych pieniędzy nie można było 
zainwestować w szkołę.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Gmina ma jeszcze inne zobowiązania, są ludzie 
którzy nie mają mieszkań i tez trzeba zwrócić na to uwagę.  
Pani Gala stwierdziła, że wie o tym ale szkole potrzebne są pieniądze. 
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła, że cały czas są potrzebne pieniądze, radni o tym 
doskonale wiedzą i dlatego jest Rada Rodziców, która powinna wyjść z wielką inwencją i 
zacząć tez działać na poczet szkoły. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że chciałby sięgnąć do wczorajszej treści listu czy też 
wystąpienia, które go też poruszyło. 
Zapytał czy wystąpienie (list) Przewodniczącej Rady Rodziców było poprzedzone konsultacja 
społeczną, chodzi o rodziców dzieci szkolnych, czy też konsultacją  z Dyrekcją  Gminnego 
Zespołu Szkól w Tułowicach. O ile konsultacja miała miejsce, to czy sporządzony jest 
protokół i czy sprawy poruszone w wystąpieniu znajdują odzwierciedlenie w protokole o 
którym mowa. 
Z całym szacunkiem ale słuchając Pani wystąpienia daje się zauważyć iż wystąpienie to ma 
charakter niemalże wyłącznie roszczeniowy. 
Ciekaw jest czy Pani Przewodnicząca Rady Rodziców zaznajomiła się z projektem budżetu 
Gminy Tułowice na 2014 r., o ile tak, to nie trudno dostrzec, że w budżecie tym znaczna 
uwagę poświecono potrzebom Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach. W trosce o dobro 
uczniów i ich edukację, co ma odzwierciedlenie w wysokości planowanych wydatków na te 
cele. 
Uważa, że Rada Rodziców nie może stanowić organu kontrolnego nad działalnością szkoły, a 
zadaniem jej jest przede wszystkim należyta współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży 
szkolnej a dyrekcją szkoły. . 
O ile Rada Rodziców uważa, że w Gminnym Zespole Szkół jest źle pod względem poziomu 
nauczania jak tez warunków i wyposażenia szkoły to stwierdza iż Rada nie ma skali 
porównawczej jak było jeszcze nie tak dawno a jak jest teraz i winna dostrzec czyim  
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wysiłkiem zostało to zrealizowane, co mamy obecnie z równoczesnym uwzględnieniem 
poniesionych kosztów. 
Co do spraw wniosków o ujecie w wydatkach budżetu na 2014 r. to należy się dziwić 
dlaczego tak późno o tym jest mowa, a przecież  pani Przewodnicząca  w ostatnim okresie 
była obecna na posiedzeniach Komisji Rady Gminy gdzie toczyła się dyskusja w sprawie  
budżetu o którym mowa i nigdy w tej sprawie nie zabrała Pani głosu a to o czymś świadczy. 
Pani Gala powiedziała, że zgodnie z ustawa o systemie oświaty art. 53 rada rodziców jest 
organem autonomicznym. Ani dyrektor szkoły ani rada pedagogiczna nie mogą wpływać na 
skład rady i jej struktury. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty  rada rodziców 
może występować do dyrektora i organów szkoły , organu prowadzącego czyli Wójta oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych. Oficjalnie występowanie  rady rodziców w sprawach szkoły dla organu 
prowadzącego w porozumieniu z dyrektorem wspomaga jego działania i czyni je bardziej 
skutecznymi. 
Stwierdziła, że nie uważa aby robiła jakąś krzywdę dla szkoły tylko che ją wspomóc. 
Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty   w celu wspierania działalności statutowej 
szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz z 
innych źródeł i zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa ich wewnętrzny 
regulamin, nie jakiś zewnętrzny tylko ich wewnętrzny.  
Finanse rady rodziców. Rada rodziców jako organ autonomiczny samodzielnie dysponuje 
swoimi funduszami, nie ma obowiązku udostępniania zebranych środków na życzenie 
dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej a finanse rady rodziców mogą być kontrolowane 
jedynie przez komisję rewizyjną  czyli wewnętrzny organ rady rodziców oraz przez urząd 
skarbowy.  
Pani Gali stwierdziła, ze jeżeli chodzi o posiedzeniu Rady pedagogicznej, Pan Wójt 
powiedział, że nie była obecna ale niestety w tym dniu nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu 
ale nie pozostała bierna i napisała to pismo. Nie uważa żeby w tym piśmie było coś złego. 
Stwierdziła, że radni skupiają się tylko i wyłącznie na jej osobie uważając, że jest to jakiś 
podtekst polityczny, bo będzie coś obiecywać. Chciałaby aby radni przyjrzeli się trochę 
problemom tej szkoły. Pan Sukiennik mówi, że rodzice zarzucają, że jest niska jakość 
uczenia. Zapytała czy czytał ostatni raport z ewaluacji z Kuratorium. Stwierdziła, że jej pismo 
jest w związku z tym.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni jeszcze nie otrzymali raportu. 
Wójt poinformował, że raport będzie udostępniony w pokoju Rady Gminy wraz z programem 
naprawczym. Zaznaczył, ze w raporcie jest znacząco podkreślone jaka jest dobra baza 
lokalowa i doposażenie. Jest tam również ta baza materialna określona.  
Na spotkaniu z Radą Pedagogiczną Pani Kurator powiedziała, że szkoła jest perełką 
Opolszczyzny. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że szkoła jest coraz ładniejsza i coraz lepiej doposażona. 
Wreszcie po iluś tam latach został wprowadzony do szkoły spokój. Gmina nie może 
wszystkiego dawać dla szkoły, musi tez spłacać kredyty aby móc zaciągnąć nowe na  większe 
inwestycje a nie tylko rozdrabniać się i jeżeli to będzie możliwe, że Gmina będzie mogła to 
dalej będzie inwestować w szkołę. Są tez wioski, które maja potrzeby i też czekają bo nie ma 
pieniędzy.   
Pani Gala poinformowała, że to co napisała to są wszystko problemy jakie otrzymała od 
nauczycieli na spotkaniu z Radą Pedagogiczna w dniu 27 listopada. Nauczyciele mówią, że 
musza prosić o pieniądze jeżeli trzeba wyjechać na zgrupowanie sportowców na zawody ze 
szkoły. Jeżeli mamy tablice interaktywne w szkole to nie trzeba cieszyć się, ze je maja tylko 
ich używać. Niestety nie ma do nich oprogramowania, bo szkoła nie ma pieniędzy na zakup.  
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Czy nie można przeznaczyć jakiejś puli pieniędzy na zakup tych programów i tablice 
uruchomić a nie tylko a nie tylko się cieszyć, że one są.   
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada Rodziców również  po kilku 
zorganizowanych imprezach może wspomóc szkołę.  
Radny Józef Sukiennik zapytał ile pieniędzy uzyskano dla szkoły ze strony Rady Rodziców w 
tym roku, jaka to kwota. 
Pani Gala odpowiedziała, ze niestety maja niezbyt przychylne grono nauczycielskie, które 
zachęca na przykład do zbierania samego komitetu czyli tej składki na działalność Rady 
Rodziców. Następnie zwróciła się do Przewodniczącej Rady Gminy i  prosiła aby pozwoliła 
jej się wypowiedzieć , bo Pani Przewodnicząca nie słyszała o takich sytuacjach, nie zna  
takich sytuacji więc uważa, że  nie powinna się wypowiadać.  
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy Pani Gala do niej się zwraca, czy to Ona ma się 
nie wypowiadać, poinformowała, że za chwile może odebrać jej głos.  
Radny Jozef Sukiennik zapytał Pani Gali czy ten list był konsultowany z rodzicami i z 
dyrekcja szkoły bo Pani Gala na to pytanie nie odpowiedziała.  
Pani Gala odpowiedziała, że z dyrekcją tego nie konsultowała, konsultowała z tymi 
rodzicami, z którymi mogła się skonsultować. Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły 
jest bardzo słabe i chcą różnymi sposobami przyciągać tych rodziców i do szkoły i do 
działalności ale zmienić mentalność rodziców też jest ciężko. Rozpoczyna się nowy rok 
szkolny i słyszała, że w takiej a takiej klasie Pani powiedziała, że nie zbieramy na Radę 
Rodziców. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że nauczycielka nie powinna składek tylko członek Rady 
Rodziców. 
Pani Gala stwierdziła, że nauczycielka jest pedagogiem i powinna angażować rodziców a nie 
być przeciwnikiem działalności Rady Rodziców. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że skoro Pani Gala uczestniczy w posiedzeniach Rady 
Gminy, to skoro była mowa o budżecie to mogła coś wtedy wnieść a Pani nic nie mówiła.  
Pani Gala zapytała kiedy była mowa o budżecie.  
Radny Sukiennik odpowiedział, że w połowie listopada budżet został przedłożony a dyskusja 
była jeszcze wcześniej. 
Pani Gala stwierdziła, że dzisiaj można było nie uchwalać tego budżetu. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że zawsze będzie bronił dobrego imienia szkoły, bo, że 
było źle to wszyscy wiedzą, a leży mu na sercu dobro dzieci aby otrzymały dobre podstawy 
nauczania. Stwierdził, ze jego troje dzieci skończyło tę szkołę i otrzymało dobre wyniki. On 
sam uczestniczył w budowie nowego skrzydła  szkoły więc też jakiś wkład do tej szkoły 
wniósł. Mieszka w Tułowicach już ponad 30 lat i wie jak w tej szkole było a jak jest teraz.  
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze jak słyszy coś takiego, ze zakupiono tablice z których 
nie można korzystać bo nie ma oprogramowania to tego nie rozumie. Jeżeli ma w planie 
określona kwotę pieniędzy na zakup tablic interaktywnych i jest to 10 tys. zł, to nie kupuje za 
10 tys. tablic a o oprogramowanie będzie walczył, tylko kupuje komplet. Niech to będzie 5 
tablic a nie 10. Uważa, że osoby, które robią takie zakupy są niekompetentne i to trzeba 
zmienić.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że uczniowie zbierali pieniądze i sami kupowali 
tablice. Jest na posiedzeniu Pani Dyrektor szkoły wiec niech powie jak to wygląda.  
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała, że postara 
się odpowiedzieć w taki sposób, żeby jej odpowiedź wniosła cos do tej długiej dyskusji. 
Jeśli chodzi o tablice interaktywne, to zostały one pozyskane z programu i rzeczywiście jeśli 
chodzi o oprogramowanie, to dzisiaj nie jest tak, ze wszystkie oprogramowania  trzeba 
kupować. Do niektórych podręczników są płytki, czyli tak zwane oprogramowanie,  
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wystarczy, że się podłączy laptop i można z tego korzystać. Takie same oprogramowania są 
do nauczania języka angielskiego. Stwierdziła, że jej zadaniem jest zawsze bronić nauczycieli 
ale też prawda jest taka, że ten sprzęt pozyskali i  ten sprzęt muszą wykorzystywać w takim 
stopniu w jakim maja możliwości. Nauczyciele też muszą włożyć trochę wkładu własnego, 
nie można też na wszystko czekać, że wszystko im ktoś da. Zaznaczyła, że zna potrzeby  
szkoły ale już dostali dosyć dużo, wypracowali sami dosyć dużo i rozumie to, że nie mogą 
dostać wszystkiego naraz. Stwierdziła, że jest jej miło, że rodzice troszczą się o szkołę ale 
rozumie też budżet i potrzeby, które są. W tej chwili kupują nowe komputery do pracowni, 
przetarg dobiegł końca i nowe komputery będą. W styczniu cała pracownia będzie 
nowoczesna. W tej chwili otrzymali z projektu 50 laptopów, jeśli wiec chodzi o sprzęt to 
wszystko będzie do przodu. To co w tej chwili maja to za rok czy za dwa lata tez będzie jakie 
będzie. Komputery, które maja  tez nie były w stanie pewnych programów obsłużyć w 
związku z tym trzeba się było zdecydować na wymianę.  
Stwierdziła, że radni są na bieżąco ze szkołą i tyle co zostało w ostatnim czasie wyłożone  
właśnie dzięki uprzejmości radnych, Pana Wójta i Pani Skarbnik, bo te pieniądze zostały 
przesunięte a nie jest to coś, co się robi po cichu. Jak szkoła obecnie wygląda wszyscy 
wiedzą. Zostały zrobione szafki na ubrania, klasy są wymalowane, ławki zostały zmienione, 
korytarz i dwie łazienki zostały zrobione, drugi korytarz został też doposażony. Te pomoce na 
które starczyło im środków, zostały kupione z budżetu, który mają. Jeśli mają jakiś problem  
to tak jak jej pozwalają przepisy prawa prosi o przesuniecie między paragrafami, dostaje takie 
pozwolenie, przesuwa środki i niezbędne rzeczy kupuje.  
Zaznaczyła, że ze strony Urzędu został zrobiony chodnik, został zrobiony zajazd autobusowy 
i przystanek. Pani Dyrektor zaznaczyła, że obecna funkcję pełni półtora roku i uważa, że jak 
na ten okres to szkoła dostała dosyć dużo. Stwierdziła, że jest to tak, że w miarę jedzenia 
apetyt rośnie. Wie, ze szkoła  ma duże potrzeby ale też uważa, ze małymi kęsami można się 
też najeść.   
Poinformowała, że miło jej jest , że problemy szkoły są dostrzegane. Zgadza się z tym, że 
jakość  kształcenia jest taka jaka jest, został napisany program naprawczy, został on 
skonsultowany i pojęto w tej sprawie uchwałę. Dzisiaj taki program ma przed sobą, 
przedstawi go Panu Wójtowi do zaopiniowania i będą poprawiać to, co jest jakie jest. 
Rzeczywistość jest jednak taka, że „nie święci garnki lepią”, nie każdego da się nauczyć 
wszystkiego, ale próbować trzeba. Nauczyciele są po to, aby  uczyć takimi sposobami, żeby 
był efekt. Ma tego świadomość i mają tego świadomość także nauczyciele. Postara się robić 
tak aby rodzice byli zadowoleni z efektów kształcenia w szkole ich dzieci, żeby organ 
prowadzący był zadowolony, bo nauczycielom tez zależy na tym żeby mówić o nich dobrze. 
Myśli, że jeszcze trochę musza popracować aby zasłużyć na dobre imię ale postarają się robić 
wszystko żeby szkoła była taka jak być powinna i żeby spełnić oczekiwania wszystkich 
partnerów szkoły. W miarę możliwości jakie maja uczynią wszystko aby sprostać tym 
oczekiwaniom. 
Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy Pani Dyrektor odczuwa presję jaka jest na nią wywierania. 
Pani  Dyrektor odpowiedziała, że jest osoba sama w sobie z pazurem, nie pozwoli sobie na 
garb wskakiwać, jest grzeczna do czasu ale jak trzeba to tez potrafi odpowiedzieć. Nie 
chciałaby aby ktoś przekraczał jej kompetencje, bo uważa, że jeśli organ prowadzący dał jej 
określone kompetencje to chciałaby z tych kompetencji korzystać. Jeśli chodzi o potrzeby 
szkoły to je zna, dyskutuje o tym z panem Wójtem i prosi o pewne  rzeczy. Nigdy nie 
przychodzi i nie mówi, że chce, czy że jej się należy, bo wie, że jest któraś w kolejce. Wie, że 
trzeba dużo ale już trochę dostali a nie można wszystkiego na raz.   
Radny Józef Sukiennik zapytał Pani Dyrektor jakie środki szkoła pozyskała z programów. 
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Pani Dyrektor odpowiedziała, ze w tamtym roku szkolnym radni pozwolili na realizacje 
projektu z którego pozyskano około 70 tys. zł. Projekt został rozliczony przez Powiatowy 
Urząd Pracy, nie było zastrzeżeń. Wyglądało to tak, że częściowo pozyskali sprzęt a 
częściowo meble, nauczyciele pracowali za darmo i to wszystko zostało przełożone na 
pomoce, które są w szkole. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze jest to dowód na to, że dyrekcja szkoły stara się dla 
dobra uczniów i dla dobra szkoły. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, że myśli, ze Rada Rodziców również będzie się 
starać i będzie dobrze. 
Pani Dyrektor szkoły poinformowała, że na ostatnim spotkaniu Rady Rodziców gdzie także 
była obecna Pani Przewodnicząca poprosiła o zakopanie jakiegoś toporu . Rada Rodziców 
obiecała, że nawet będzie zabawa karnawałowa, bo takie stwierdzenia padły i że będzie 
wszystko pomyślnie ułożone. Stwierdziła, ze myśli, ze jest to taki burzliwy koniec roku ale 
początek następnego roku musi być przyjazny wszystkim, myśli też, ze z Panią 
Przewodniczącą Rady Rodziców znajdą przyjazną płaszczyznę porozumienia i będą 
uzgadniać wspólne stanowiska jakżeby nie dochodziło do takiej mocnej wymiany zdań.  
Radny Roman Kopij zapytał co z tymi tablicami interaktywnymi.  
Dyrektor szkoły odpowiedziała, że oprogramowanie wygląda w ten sposób, są to tablice 
interaktywne. Z tych tablic można korzystać na takiej zasadzie, ze można wejść w Internet, 
można sobie określony program ściągnąć ale można tez powiedzieć, ze takiego programu nie 
ma i żeby szkoła kupiła. Część programów jest. Jeśli będą środki z nowego programu to na 
pewno kupią część programów.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że to też zależy od pomysłowości tego, 
kto prowadzi zajęcia czyli od inwencji nauczyciela. 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że ma nadzieję, 
że w przyszłym roku współpraca między dyrekcją a radą Rodziców będzie układać się 
pomyślnie. 
Radny Frederic Coppin zapytał Pana Wójta  o sprawę obcinania drzew na ul. Szkolnej, czy 
jest szansa aby to zrobić.  
Drugie pytanie skierował do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej, 
bo wie, ze będzie skarga do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, czy dostarczył 
badania hałasu dla Państwa Małolepszych. 
Do Pani Radcy Prawnej zwrócił się z pytaniem czy przewodniczący rady gminy ma prawo 
zabierać głos dla radnego czy dla gościa jeżeli nie zakłócił porządku obrad.  
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o wycinkę, to dostali pozwolenie i maja na to środki. W 
tej chwili wybrali firmę i wycinają te drzewa, które powodują zagrożenie. Do końca roku 
wytną te drzewa, które były zgłoszone jako drzewa niebezpieczne, pochylone itd. Natomiast 
przyjmą w budżecie określone środki na działalność gospodarki ochrony środowiska i 
leśnictwa i następnie ogłoszą  nabór ofert. W tym czasie wystąpiła do Gminy Energetyka o 
wyrażenie zgody  na przycięcie tych drzew. Nie wiadomo w jakim zakresie oni to zrobią. 
Jeżeli oni to zrobią za darmo to potem tylko się uzupełni te drzewa, które zostaną pominięte. 
Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar odpowiedział, że odpisał dla Pana Małolepszego, że 
ZGKiM posiada badania, protokoły odbioru dozoru technicznego kotłowni, wszystkie badania 
hałasu i wszystkie inne dokumenty i może je przedłożyć wszystkim instytucją kontrolującym. 
Zaznaczył, ze Pan Małolepszy nie jest dla ZGKiM stroną aby mu przedkładać dokumenty. 
Jeżeli zwróci się o to instytucja kontrolująca o przedłożenie tych dokumentów, to zostaną one 
przedłożone. Jeżeli taka instytucja stwierdzi, ze coś jest nie tak, to niech da zalecenia, bo on 
jest w tej chwili bezsilny. Stwierdził, ze szanuje Pana Małolepszego ale może twierdzić, że on 
się na tych dokumentach nie zna.  
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Radca Prawny Pani Maria przywara  poinformowała, że odnosi się do Statutu Gminy który w 
paragrafie  22 ust. 5 mówi, ze przewodniczący rady gminy może udzielić głosu osobie nie 
będącej radnym. W następnym paragrafie mamy, że przewodniczący rady czuwa nas 
sprawnym przebiegiem obrad a zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi radnych oraz osób  
uczestniczących w sesji. Następny ustęp: przewodniczący rady może czynić radnym uwagi 
dotyczące tematu, formy, czasu trwania wystąpienia a w szczególnych przypadkach może 
przywołać rozmówcę „do rzeczy”. Ust. 3: jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo 
zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji 
przewodniczący rady przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie doszło do 
skutku może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego w protokole. 
Następny ustęp mówi, że te postanowienia o których czytała odnoszą się odpowiednio do 
osób zaproszonych spoza rady i do publiczności. 
Radna Halina Klimaszewska- Sadłoń poinformowała, ze w imieniu Pani Przewodniczącej 
chciała podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział w akcji „ 
Szlachetna paczka”. Wszystkim, którzy się w sposób fizyczny czy materialny przyczynili do 
wsparcia tej akcji serdecznie dziękuje. Następnie przeczytała certyfikat i podziękowania dla 
darczyńców.  
Dyrektor Przedszkola pani Barbara Rybotycka zwróciła się do wszystkich zebranych  i 
poinformowała, że w związku z przejściem na emeryturę  jest ostatni raz na Sesji jako 
Dyrektor Przedszkola. Złożyła serdeczne podziękowania Panu Wójtowi za wspaniałe warunki 
pracy, Pani Skarbnik za czuwanie nad finansami Przedszkola, Pani Sekretarz i Pani Radcy 
Prawnej, które ją wspierały gdy miała jakieś problemy z punktu prawnego oraz radnym, że 
nigdy nie usłyszała złego słowa pod swoim adresem ani pod adresem swojej placówki. Starała 
się jak mogła kierować placówkami w których pracowała. Następnie poinformowała o 
przebiegu swojej pracy zawodowej. Podziękowała kierownikom jednostek za współpracę, 
która układała się bardzo dobrze. 
Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady podziękowała Pani Barbarze Rybotyckiej 
za 40 lat pracy w przedszkolu. 
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska złożyła wszystkim życzenia z okazji 
świąt Bożego narodzenia i Nowego Roku.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
Na tym protokół zakończono. 
 
           
 

Protokołowała:   
Teresa Cybuchowska-Balwierz                                     Przewodnicząca Rady Gminy 
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