
                                                          Protokół Nr XXXI/13 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 21 listopada  2013r. 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1800. W posiedzeniu udział wzięło 14  radnych ( nieobecny był radny Krzysztof 
Mróz, radny Roman Kopij spóźnił się na posiedzenie.). 
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 XXX 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 zmieniającej uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia  
       26 kwietnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania   
       i odpłatności za usługi opiekuńcze,  
  7. Informacja z przebiegu inwestycji  i remontów  w 2013 r. oraz  planowane inwestycje 
      w 2014 r. 
  8. Analiza wniosków dotyczących planowania budżetu na 2014 r.  
  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami, 
 10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
 11. Zakończenie obrad.  
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXX Sesji został przyjęty  jednogłośnie 13 głosów za ).  
Ad.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
Na posiedzenie przybył radny Roman Kopij. 
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 XXXI/184 /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 ( 14 głosów za)    podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXXI/185/13. 
Ad.6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice  
           z dnia  26 kwietnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków  
           przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze,  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
najniższe wynagrodzenie wzrasta do 1680 zł. i wiąże się to ze zmianą stawki za usługi 
opiekuńcze. Godzina takiej usługi będzie wyższa o 1 zł. i będzie wynosiła 16 zł. W związku z 
tym  zaistniała potrzeba zmiany uchwały.  
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Zaznaczyła, że współpraca z placówką świadczącą usługi opiekuńcze układa się bardzo 
dobrze, pracownicy OPS są  zadowoleni ze współpracy. Póki nie przekroczą limitu 14 tys. 
euro to będą z tych usług korzystać. 
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 XXXI/186/13. 
Ad. 7. Informacja z przebiegu inwestycji  i remontów  w 2013 r. oraz  planowane  
           inwestycje w 2014 r. i  8. Analiza wniosków dotyczących planowania budżetu na   
          2014 r.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że każdy radny otrzymał zestawienie zadań 
inwestycyjnych na stan 9 listopada br.  
Poinformował, że z Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na inwestycje to kwota 68.880 
zł., na dzień dzisiejszy wydano 65.900, zł. Zostały jeszcze niewielkie środki w Tułowicach 
Małych na zakup sprzętu z uwagi na to, ze udało się taniej kupić krzesła. W Skarbiszowicach 
zostało jeszcze 500 zł. z zakupu stołów.  
Jeśli chodzi o dział 600, są to inwestycje drogowe, to na zaplanowane 250 tys. zł. jest wydane 
około 248 tys. zł. Zostały środki na bieżące drobne remonty.  
Na baraki z zaplanowanych 76 tys. zł wydano 75.941 zł. W tej chwili czekają na dostawę 
baraków, jest wykonana ława fundamentowa, robione są przyłącza. 
Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to na zaplanowana kwotę 52.700 zł. 
wydano 51.000. W tej chwili jest do wglądu wyłożone studium. Za jakiś czas będzie 
podejmowana uchwała o zatwierdzeniu planu.  
Jeżeli chodzi o budowę parkingu koło Urzędu Gminy to zaplanowane środki zostały 
wykorzystane prawie w całości.  
Środki  przeznaczone na chodnik i zatokę parkingowa koło szkoły także zostały wydane w 
całości. Odnośnie gospodarki ściekowej to zostały jeszcze środki przeznaczone na 
udrażnianie rowów i może uda się wykonać część rowów przy ul. Sportowej i Jaśminowej.  
Trwają jeszcze prace związane z wycinka drzew.  
W ramach środków przeznaczonych na zakup usług  remontowych na obiektach komunalnych 
zostało jeszcze zlecone wykonanie daszku na budynku Ośrodka Zdrowia. Środki zostały 
wykorzystane w całości.  
Odnośnie budowy PSZOKU to będzie w najbliższych dniach podpisane rozstrzygniecie  
przetargu. Część  prac uda się wykonać w tym roku a resztę w przyszłym roku.  
Trwają jeszcze rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim  w związku z budowa Centrum 
Wędkarskiego i Rekreacji w Tułowicach Małych. 
Są jeszcze środki przeznaczone na boisko sportowe w Szydłowie oraz środki na zwrot 
kosztów budowy kanalizacji zgodnie z ugodą sądową. 
Następnie Wójt omówił przedłożone radnym zestawienie zadań na rok 2014.  
Zaznaczył, że życzeń było na ponad 6 mln. zł. Niestety Gminę stać tylko na wykonanie części  
zgłoszonych potrzeb.  
Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa kanalizacji na osiedlu, nowych 
przepompowni i doprowadzenia z osiedla i z części Tułowic ścieków do oczyszczalni. 
Inwestycja jest szacowana na 500 tys. zł. Będzie możliwość otrzymania  na tę inwestycje 
kredytu z WFOŚ na  preferencyjnych warunkach 
Drugą dużą inwestycja będzie budowa drogi betonowej, inwestycja jest jednak pod znakiem 
zapytania z uwagi na trudności z otrzymaniem dofinansowania z uwagi, że woj.. Opolskie 
otrzymało dużo mniejsze środki na dotacje do inwestycji niż  było przewidziane. . Na dzień 
dzisiejszy inwestycja jest na drugim miejscu w rezerwie do otrzymania dofinansowania.  
100 tys. zł. jest przewidziane na wyrównanie alejki i ogrodzenie na cmentarz. 
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Jest tez przewidziane 50 tys. zł. na przebudowę Remizy w Goszczowicach. Kwota ta nie 
wystarczy ale będą czynili starania o dofinansowanie inwestycji.  
Następnie Wójt szczegółowo omówił przedłożone zestawienia.  
Zaznaczył, że jeżeli w trakcie roku będą dodatkowe lub niewykorzystane środki  to będą się 
zastanawiać na co je przeznaczyć.  
Poinformował, że w 2013 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki.  
Radny  Józef Sukiennik zapytał co zostało wykonane za 42 tys. zł. przeznaczone na budowę 
PSZOKU.  
Zaznaczył też. Ze bardzo ważna sprawą jest budowa kanalizacji na osiedlu. Dowiedział się z 
wypowiedzi Wójta, ze na te inwestycję ma być zaciągnięty kredyt z WFOŚ. Zapytał na jaki 
procent ma być udzielony ten kredyt.  
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o PSZOK to następujące kwoty już zostały wydane na: 
- opracowanie gospodarki odpadami na PSZOK -  5.289 zł, 
- opracowanie karty informacyjnej odpadu          -  3.936 zł. 
- mapy dla celów projektowych                           -   1.230 zł.  
- wypisy i mapki                                                   -      127 zł.  
- opracowanie projektu PSZOK                           -   5.166 zł.  
- zakup części kontenerów                                    - 27.127 zł.  
- wycinka drzew i krzewów pod PSZOK             -      627 zł.  
Zaznaczył, że każda złotówka związana z funduszem śmieciowym jest ewidencjonowana.  
Poinformował, że przetarg na wybrukowanie placu został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym. 
Poinformował też, jakie zadania związane z budowa PSZOKU są jeszcze do wykonania.   
Zaznaczył, że w styczniu będzie już można przeliczyć  środki i może okaże się, że będzie 
możliwość obniżenia opłaty śmieciowej. 
Zaznaczył, że w obecnej chwili jest około 15 tys. zaległości z opłatami śmieciowymi.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że jeżeli chodzi o pożyczkę z WFOŚ na 
budowę kanalizacji to procent jest uzależniony od 6 miesięcznego wiboru i jest to nie mniej 
niż 2,45%. Jest tez możliwość umorzenia 20% pożyczki.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że radni otrzymali już projekt budżetu na 2014 r., dzisiaj 
radni otrzymali zestawienia zadań inwestycyjnych bieżącego roku i na przyszły rok. Zgadza 
się ze stwierdzeniem Pana Wójta, że można ubolewać, że nie możemy się rozwinąć na szerszą 
skalę, taka jakiej byśmy oczekiwali. Zaznaczył, że niepokoi go sprawa pójścia w kierunku 
inwestowania tak jakby wizualnego, pojedynczego a mniej dla ludzi. Ma na myśli wydatki 
planowane w kwocie 400 tys. zł.  na budowę tkz. czworaków. Jest to budynek w którym będą 
mieszkania komunalne, nie socjalne. Zdaje sobie sprawę, że jest duże zapotrzebowanie na 
mieszkania socjalne, a będą budowane mieszkania komunalne. 400 tys. zł. na 4 mieszkania 
komunalne. Zapytał komu takie mieszkania będą przydzielane. Pan Wójt przekazał 
informację, że będą to mieszkania dla ludzi starszych , którzy mieszkają na wyższych piętrach 
na zamianę. Zwolnione w wyniku zamiany mieszkania będzie można sprzedać. Ma jednak 
obawy co do tego, na jakich zasadach te mieszkania będą potem sprzedawane, bo znajdą się 
na pewno ogromne potrzeby ludzi, którzy stoją w kolejkach i trudno będzie Komisji 
Mieszkaniowej i Panu Wójtowi trzymać się tego, że tylko zamiana i ta zamiana ma być taka, 
żeby Gmina nie straciła. Uważa, ze te 400 tysięcy można wydatkować na potrzeby 
mieszkańców ulic. Wiadomo, że ogromne zaległości są z remontami, było w tej sprawie dużo 
wniosków. Komisja Budżetowa przedstawiła sprawozdanie z przeglądu tych ulic.  Wie, ze 
postawienie takiego budynku to jest wizualnie piękna sprawa, kolejna inwestycja bez 
zaciągania kredytów. Postawienie budynku zadowoli co najwyżej czterech mieszkańców a 
przekazując te środki na drogi można zadowolić dużo więcej mieszkańców. Za takie 
pieniądze można naprawdę przyjrzeć się potrzebom remontowo – budowlanym dróg.  
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Sygnalizował to Panu Wójtowi, pytał czy radni na poszczególnych Komisjach też ta sprawę 
zauważali, otrzymał tyko sygnał, że radny Józef Sukiennik zaniepokoił się małym wyjściem 
w stosunku do potrzeb jakie radni zgłaszali, szczególnie w Tułowicach. Zaznaczył, że też to 
zauważa, popiera to i miedzy innymi wyraża swoje stanowisko aby zrezygnować z budowy 
czworaków a te 400 tysięcy przeznaczyć na potrzeby bieżące remontowo-budowlane, 
inwestycyjne szczególnie na drogi. Stwierdził, że Pan Wójt zawsze prosi aby spiąć budżet i 
obiecuje, że potem będą poszczególne kwoty przesuwać ale przekonał się, że jak coś jest już 
zaopiniowane, zaklepane i ujęte w planie to w zasadzie  już się tego nie przesuwa. 
Przesunięcia jakich się dokonuje to są w zasadzie tylko drobne zmiany budżetowe, jeśli 
pojawia się jakieś pieniądze, to Pani Skarbnik już ma tyle dziur do załatania, że radnym 
praktycznie nic nie zostaje do dyspozycji. Prosił radnych o zastanowienie się spokojnie do 
Sesji, na której będzie uchwalany budżet  nad przedstawioną propozycją. Zaznaczył, ze 
zgodzi się z decyzją większości ale porusza te sprawę jako szef Komisji Budżetowej, bo leży 
mu na sercu  dobro wielu mieszkańców, a przy ulicach mieszka wielu ludzi, natomiast z 
bloków przeprowadzi się do nowych mieszkań tylko niewielka ilość rodzin  
Wójt poinformował, że idea postawienia budynku była taka, że mieszkania w nowo 
wybudowanym budynku będą tylko na zamianę dla osób starszych, które mieszkają na 
wyższych piętrach w budynkach komunalnych. Rodziny te muszą oddać zajmowane obecnie 
mieszkania aby dostać  mieszkanie w nowym budynku.  W ten sposób można  odzyskać 
mieszkania w blokach a także mieszkania na strychach w budynkach komunalnych. 
Mieszkania na poddaszach można będzie wtedy przeznaczyć na mieszkania socjalne. 
Przypomniał, że było założenie aby środki ze sprzedania budynku szkoły w Szydłowie 
przeznaczyć na budowę mieszkań. W tej chwili Gmina płaci dla  SM za czynsz za osoby dla 
których nie ma mieszkań socjalnych. Za jakiś czas może się okazać, że Gmina będzie płacić 
wysokie kwoty za hotel  w którym będą umieszczane osoby eksmitowane z prawem do lokalu 
socjalnego.  
Radny Tadeusz Basztabin zauważył, ze w projekcie budżetu została ujęta kwota 30 tys. zł. na 
oświetlenie, na oświetlenie ulicy  przy nowo wybudowanych domach w Ligocie Tułowickiej.  
Wójt odpowiedział, ze w tej chwili jeszcze nie ustalono gdzie oświetlenie będzie robione, 
ustalenie tego  to jest sprawa na późniejszy okres.  
Radny Józef Sukiennik  stwierdził, że Pan Wójt przedstawił sprawę budowy czworaków, ale 
budowa tych czworaków miała rozwiązać problem osób, które mogą  a nie płacą czynszu.  
W wyniku dyskusji radni wyjaśnili Panu Sukiennikowi, że chodzi o dwie różne sprawy, zakup 
baraków  na mieszkania socjalne i budowę mieszkań komunalnych. 
Radny Józef Sukiennik poinformował, że popiera wypowiedz radnego Jerzego Piędziocha, co 
do zastanowienia się nad budową mieszkań komunalnych – czworaków. 
Radny Jerzy Piędzioch wyjaśnił, że baraki są już zakupione i trwają prace związane z 
podłączeniem do nich mediów, baraki są przeznaczone na mieszkania socjalne. Natomiast 
czworak jest to już komfortowy budynek. Obawia się tego, że te mieszkania otrzymają osoby, 
które z różnych względów będą to mieszkanie musieli dostać. W tej chwili inwestycja w 
mieszkania nie jest żadną inwestycją dla Gminy, bo stracimy piękną działkę , gdyby to był 
interes to w Tułowicach byliby już deweloperzy i budowali mieszkania.  
Uważa, że za niedługo nie będzie problemu z mieszkaniami, bo rodzin ubywa, dzieci jest 
coraz mniej, ludzi, którzy chcą inwestować w budynki tez jest coraz mniej.  
Zaznaczył, że jest za barakami, bo jak coś ulegnie zniszczeniu, to nie jest to wielka kwota, a 
dać mieszkanie, wybudować za pieniądze gminne na gminnej działce, to trzeba jeszcze do 
kosztów budowy dodać wartość działki. Poinformował, że byłby za tym wtedy, gdyby Pan 
Wójt miał gwarancję, że dostanie zwrot mieszkań w blokach, bo wtedy by się to 
rekompensowało. Znając życie wie, że będzie ciężko tą sprawę załatwić.  Radny Roman  
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Kopij stwierdził, ze takie mieszkania są potrzebne w Tułowicach. Na poprzednich Sesjach 
radni zdecydowali, że sprzedają mieszkania, pozbywają się ich. Był przeciwny aby 
sprzedawać niektóre mieszkania, bo kiedyś będzie problem z mieszkaniami socjalnymi. 
Decyzja o sprzedaży mieszkań była świadoma. To komu wybudowane mieszkania będą 
przydzielone, to zależy od tego jakie kryterium przydziału będą ustalone.  
Jest ustawa, że gmina musi zabezpieczać mieszkania socjalne dla osób z wyrokiem sądu o 
eksmisji. Jeśli nie ma mieszkań socjalnych to gmina musi płacić czynsz dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej za osobę , która ma wyrok eksmisji ale nikt nie spłaca zaległości, które 
powstały przez wiele lat w związku z tym, że ta osoba nie płaciła czynszu. Jest to duże 
obciążenie finansowe dla SM. Ustawa mówi, ze gmina musi zabezpieczyć lokal zastępczy. 
Teraz SM będzie występowała o lokale zastępcze dla trzech rodzin, są już wyroki sądu  dla 
tych rodzin. Uważa, że mieszkania socjalne będą potrzebne nie tylko dla SM ale i dla ZGKiM 
dlatego jego zdaniem pomysł o budowie mieszkań jest słuszny.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, ze będą to pierwsze mieszkania, które Gmina 
wybuduje od czasu jej postania. Zaznaczył, że  są ludzie, których nie stać na budowę czy 
zakup mieszkania. Od wielu lat zastanawiali się co zrobić z budynkiem w Szydłowie i dobrze 
, że udało się go sprzedać. Poinformował, że SM ma łatwiej bo ZGKiM ma problem z 
eksmitowaniem kogokolwiek, tych ludzi trzeba gdzieś podziać. Uważa, że mieszkania trzeba 
budować. 
Radny Roman Kopij poruszył sprawę cmentarza. Zapytał czy środki ujęte w budżecie to są na 
opracowanie studium do planu na cmentarz czy jeszcze na coś innego. Wójt odpowiedział, że 
umieszczona w budżecie kwota jest przewidziana na zmianę studium dla całej Gminy.  
Do tego doszły jeszcze dwie rzeczy: analiza ekograficzna gminy i ochrona środowiska. Są to 
kolejne elementy niezbędne do zmiany planu. Gmina ma obowiązek co cztery lata analizować 
studium i plan, to robi się to za jednym  zamachem.  
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że obecna Pani Dyrektor Przedszkola z 
końcem roku przechodzi na emeryturę oraz jak wygląda sytuacja w Przedszkolu w związku z 
koniecznością powołania nowego dyrektora . Zaznaczył, że mimo kilkakrotnych rozmów z 
pracownikami Przedszkola  nie znalazł osoby chętnej do pełnienie funkcji dyrektora. 
Wyjaśnił jakie w tej chwili ma możliwości powołania dyrektora. 
Następnie Wójt poinformował, że 25 .10.br. odbyło się uroczyste otwarcie zakładu „Klaster 
drzewny w Tułowicach”, jest to innowacyjna produkcja. 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. 
Trzeba się liczyć, że na drodze prowadzącej do firmy będzie wzmożony ciężki transport  - 
samochody będą przewoziły drewno do przeróbki  do zakładu i przerobione drewno z 
zakładu. Z tego względu liczą na to, że droga betonowa  załatwi problem. 
31.10.br odbyło się spotkanie z Panią Szpronarską, która jest prezesem rodzinnej firmy 
zajmującej się architekturą wnętrz. Pani poinformowała, ze zamierza kupić były szpitalik w 
Tułowicach i sprowadzić się z cała rodzina do Tułowic i prowadzić tu biznes. 
Wójt poinformował, że w świetlicach wiejskich już drugi tydzień są prowadzone zajęcia dla 
dzieci. 
W Opolu w Zarządzie Dróg Powiatowych odbyło się spotkanie w sprawie dróg. Chcieli 
ustalić czy są szanse aby w latach 2014 -2020 były jakieś inwestycje drogowe w Gminie 
Tułowice. Chodniki w Szydłowie i Ligocie Tułowickiej są ujęte w rezerwie, jak się pojawia 
po przetargach jakieś wolne środki to może będą szanse na ich budowę.  
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10 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka rybołówstwa i rekreacji w Tułowicach 
Małych. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.  
Wójt poinformował, że wraz z Panią przewodniczącą rady Gminy i Panią Sekretarz 
uczestniczyli w delegacji w Warszawie na uroczystej Gali Polska 2013. Z nominacji 
Marszałka Województwa  zostali wytypowani do medalu „Inwestor na medal” – inwestor 
obiektów sportowych na rzecz gminy i środowiska. Stwierdził, że było to przyjemne, byli 
jedyna Gminą  z województwa. Była jedna gmina z każdego województwa. Ze strony powiatu 
był powiat głubczycki. 
Przewodnicząca rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że nasza 
Gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Budowniczy polskiego sportu XIV edycja” 
Gmina Tułowice i Wójt Wiesław Plewa otrzymali wyróżnienie „Inwestor na medal”. 
Pogratulowała Wójtowi w imieniu całej Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła Panu Fredericowi Coppin list gratulacyjny za 
otrzymanie obywatelstwa polskiego oraz  tytułu twarzy europejskiego roku obywateli 2013. 
Ad.  15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, że wszyscy, którzy budują się w Ligocie to zostawiają 
mieszkania w Tułowicach.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że w Gminie są piękne obiekty sportowe ale prosi aby 
teraz pomyśleć o zwiększeniu środków na sport. Bo od wielu lat środki są takie same a 
wszystko drożeje.  
Wójt odpowiedział, że jak będą wyniki to będą pieniądze.  
Radny Andrzej Wesołowski, że dzieci osiągają wyniki, jeżdżą na zawody i wygrywają.  
Radny Jerzy Imbiorski podziękował pracownikom Wójta za to, że znalazły się drobne 
pieniądze dla strażaków na półkę z wieszakami. Teraz każdy strażak będzie miał swoje 
miejsce na powieszenie munduru. 
Radny Jozef Sukiennik stwierdził, że w projekcie budżetu na 2014r.  nie zostały ujęte wnioski 
radnych, a takie radni składali. Jest to niepokojące i chciał się upewnić, bo Pan Wójt na 
posiedzeniach Komisji powiedział, że w przedłożonym projekcie nie ma inwestycji 
jednorocznych. Zapytał czy Pan Wójt utrzymuje to stanowisko, bo jeśli tak to w wykazie 
wniosków radnych, sołtysów  do realizacji na 2014 r. te wnioski są wypisane i jest ich aż 66. 
Rozumie, ze wszystkich zrealizować się nie da ale przynajmniej te najważniejsze. Chodzi o 
to, że faworyzowany jest Szydłów. Rozumie potrzeby dla Szydłowa ale jeśli chodzi o radnych 
z Osiedla to ograniczyli się tylko do czterech wniosków: 
- poszerzenia części ulicy Elsnera, Wójt napisał, że koszt to około 30 tys. zł.  
- dokonać budowy parkingu samochodowego ul. Ceramiczna 1,3,5, sprawa ciągnie się już  
   druga kadencję , wiadomo, ze plac jest sprzedany Panu Kopczykowi, zapytał czy trwają  
   jakieś działania aby to odkupić, 
- dokonać wyrównania terenu placu pomiędzy torowiskiem kolejowym a pasażem sklepów, to  
   zostało zrobione i bardzo za to dziękuje, zostało tam zapisane 30 tys. zł. a z kolei dokonać  
   utwardzenia  ( 4 pkt) dróg  dojazdowych pomiędzy garażami również jest 30 tysięcy. 
Uważa, ze w poprzednim punkcie, rozplantowanie tego kamienia na placu jest trochę 
 przeszacowane. Bo to jest tylko przywiezienie i rozrzucenie kamienia.  
Wójt odpowiedział, ze to co w tej chwili zostało zabezpieczone, to zostało zabezpieczone na 
już, załatano dziurę. Natomiast docelowo zgłaszane było, żeby zrobić tam taki podjazd z 
kostki. Więc są tam wyliczone środki na zrobienie dwumetrowej ścieżki aby można było 
jechać, zawrócić i wracać po utwardzonym.  
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że wnioski jego zdaniem nie są zbyt wygórowane, 
kwotowo tez to nie wygląda. Bo tak razem to wychodzi około 200 tys. zł. a w projekcie nie 
ma nic na ten temat. Myśli, że tutaj spotka się z aprobata radnych. Chyba, że nie ma racji.  
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Wójt odpowiedział, że radny Sukiennik ma rację, tylko sprawa wygląda tak: Szydłów ma 
utrzymane 15 tys. zł. na chodnik,  kontynuację  dokumentacji i 15 tys. zł. utrzymane na 
boisko. Jest to razem 30 tys. zł. % tys. jest na oświetlenie dodane z funduszu sołeckiego.  
W Tułowicach natomiast jest przewidziana kanalizacja za kwotę 400 tys. zł., cmentarz  jest 
tez dla Tułowic. Jeżeli jest napisane – gospodarka ściekowa, to jest czyszczenie rowów czy 
drobne usługi remontowe na obiektach, czy kontynuacja PSZOKU, to to, że się w Tułowicach 
robi coś znaczącego, bo jest to centrum i tutaj wydatki są największe. Wójt stwierdził, że 
chciałby zrobić wszystko ale trzeba mieć na to środki.  
Radny + Józef Sukiennik zauważył, że jak się nie myli, to za 200 tys. zł. została sprzedana 
szkoła w Szydłowie.  
Wójt odpowiedział, ze tak i te środki są przeznaczone na budowę budynku  mieszkalnego.  
Wójt zaznaczył, że aby można było dyskutować, to jest przedstawiony projekt budżetu, który 
został przesłany do zaopiniowania przez RIO. Projekt jak każda rzecz podlega określonym 
działaniom, można się zapoznać kiedy można go zmienić, kiedy można go zmienić i w jakich 
sytuacjach. Jest to projekt potrzebny do realizacji budżetu, natomiast  ten budżet co miesiąc  
jest zmieniany. Wójt zaznaczył, ze nie jest w stanie przewidzieć co się wydarzy do grudnia  
następnego roku, chyba nikt tego nie może przewidzieć.  
Radny Józef Sukiennik zwrócił się z prośbą o dokonanie stosownych korekt w tym budżecie 
odnośnie osiedla mieszkaniowego w Tułowicach.  
Wójt odpowiedział, że ten projekt poszedł do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu i teraz nie można go zmienić, bo w tej chwili jest już po czasie jeśli chodzi o korektę. 
To jest projekt , jak zostanie uchwalony, to wszystko można zmieniać w trakcie roku. 
Wójt wyjaśnił, że można zamiast innego zadania wstawić drogę na Elsnera, jest tam kwestia 
mniej więcej 6 samochodów, można teraz zapytać czy dać te 30 tys. zł. dla tych 6 
samochodów. Zaznaczył, że rozmawiał z ludźmi z ulicy Elsnera, powiedzieli mu  kto ma 
garaż a stawia samochód na ulicy. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że najważniejszym wnioskiem jest wniosek o budowę 
parkingu a to była obietnica z kampanii wyborczej, tak tez we wniosku napisał. Skoro sprawa 
z panem Kopczykiem ciągnie się przez 2 kadencje, to chyba to trochę za długo. 
Wójt odpowiedział, ze nie może zmusić Pana Kopczyka do sprzedaży, bo to jest jego 
własność. Zaznaczył, ze Pan Kopczyk chce tam za swoje pieniądze postawić garaże, a Gmina 
chce teren od niego odkupić na parking, może dla tych samych osób i jeszcze za to zapłacić.  
Tak czy inaczej będą tam stały samochody  czy na parkingu czy w garażu.  
Wójt powiedział, że zlecił wycenę tego terenu i czeka na wycenę. 
Wójt stwierdził, ze przynajmniej 15% garaży jest podnajmowanych a samochody są stawiane 
pod blokami.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Budżetowej  
Pan Wójt przedstawił propozycje co do projektu budżetu. Skrupulatnie sprawdził punkt po 
punkcie to co Pan Wójt przedstawił i nie znalazł nigdzie żadnych nieścisłości ani przekłamań. 
Zaznaczył, że na pewno ten budżet nie zadawala wszystkich ale to co Pan Wójt i Pani 
Skarbnik przedstawili na Komisji, to wszystko znalazło się w projekcie budżetu.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że na posiedzeniu Komisji ubolewali nad sprawami 
podległych jednostek, bo ich budżet tez nie został zwiększony a sprawy były naprawdę 
zaawansowane, były już pewne projekty czy tez remonty. Niestety „tak krawiec kraje jak mu 
materiału staje”. Jako członek Komisji Budżetowej tez widział potrzeby zabezpieczenia 
pewnych imprez, takich jak „Palma Tułowicka” czy inne ale okazuje się , że Pan Wójt 
przewidział również takie sytuacje. W TOK są określone środki przeznaczone na 
zabezpieczenie konkretnych imprez i te środki są tak jakby znaczone. Te środki tez nie  
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zostały zwiększone a wiadomo, że potrzeby są różne i nic nie tanieje tylko drożeje. 
Stwierdził, że wiedzą, że ten rok będzie stosunkowo trudny i w wielu sytuacjach trzeba być 
cierpliwym. Oczekiwania radnych są duże, tak jak inni radni trzech radych z nowego osiedla 
prosi o postawienie jednej lampy, ale wiedzą, ze są pewne priorytety. Drogą, która trzeba 
oświetlić wszyscy Ida do Kościoła, jeżdżą tamtędy  , ale trudno trzeba  poczekać, jeśli się nie 
doczekają w tym roku, to trzeba to będzie jakoś mieszkańcom wytłumaczyć. .  
Skulice boczne przy których mieszka już dużo ludzi, są one póki co utwardzone ale za jakiś 
czas można by tam zbudować nawierzchnię i zadowolić wielu ludzi. Zaznaczył, że mimo to 
miło mu było słyszeć innych opinii  i jeśli jest taka potrzeba budowy mieszkań komunalnych  
to się zgodzi z opinią innych radnych nie wyremontują tych ulic. Bo jednak za 400 tys. zł. to 
można by jakieś ulice  wyremontować. Zaznaczył, że domyśla się, że radnego Sukiennika 
zaniepokoiła kwota 800 tys. zł. w Szydłowie w wieloletnich planach na stadion. To nie jest 
kwota na przyszły rok. Jak spłacą zaciągnięte kredyty, których nie jest mało, nie będą 
generować większych środków bo trzeba trochę przystopować i jeśli wszyscy zacisną pasa w 
sensie takim, ze nie rozwiniemy się, to trudno. Wiedza też, że jest to taki rok rozliczeniowo – 
gospodarczy bardzo istotny, bo za niedługo będą wybory. Myśli, że ludzie będą radnych 
rozliczać na zasadach całej kadencji a nie tylko  za ostatnie miesiące. 
Trzeba też patrzeć na opinię zewnętrzną, 600 tys. ewentualnego kredytu, ale to pójdzie na 
konkretny cel, pójdzie ulica Betonowa, co do ulicy Betonowej to tez miał wątpliwości ale 
przekonuje się co do tego. Inwestor, który przychodzi to chce mieć teren w miarę uzbrojony a 
jednym z warunków poruszania się sprzętem jest dobra droga.  
Jeżeli będą środki ze „schetynówki” to trzeba będzie brać kredyt, jeżeli nie będzie 
„schetynówki” to ma nadzieję, że środki przewidziane na budowę drogi betonowej przejdą na 
inne zadania. Wtedy radni będą się zastanawiać na co je przeznaczyć.   
Wójt poinformował, ze jeżeli chodzi o boisko w Szydłowie, to podejmą decyzje o realizacji 
dopiero wtedy, jeśli się okaże, że można będzie na ten cel uzyskać znaczące dofinansowanie. 
Do remontu jest też remiza w Goszczowicach ale też trzeba na to uzyskać dofinansowanie. 
Tak tez jest z terenem  otrzymanym od Agencji Rolnej. 
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze alejka do Tułowic Małych została częściowo zrobiona i 
zapytał czy w takim stanie zostanie czy zostaną jeszcze podsypane boki. Wójt odpowiedział, 
że nie mogą być podsypane bo jest to spad na wodę.  
Radny Jerzy Piędzioch zapytał o sprawę składania sprzętu elektronicznego na parkingu przy 
kościele. Stwierdził, że miało to taki niesmak z uwagi na to, że Pan Wójt poprzez swoich 
pracowników zarządził zebranie z tego miejsca tego sprzętu i przeniesienie go na plac pod 
plebanią. Wie, że to była akcja ogólnopolska, szczególnie na Opolszczyźnie rozwinięta. 
Widział to w innych miejscowościach, gdzie ludzie już wcześniej dostarczali sprzęt i sami 
pilnowali, żeby tego nie rozgrabiono. Nie wie dlaczego u nas  podobno jedyna gmina w 
Polsce, która zabroniła składania tego sprzętu. Pan Wójt powiedział, że ze względów 
ekologiczno-środowiskowych, tylko nie jaka jest różnica pomiędzy składowaniem tego na 
parkingu przy kościele a na placu przy plebanii. Chyba tylko taka, ze było utrudnienie  przy 
transporcie a wie, ze tego sprzętu było dość dużo. Ksiądz się oczywiście z tego polecenia 
szybko wywiązał  ale ma żal, ze to w ten sposób zostało potraktowane. Sprawa się oparła 
oczywiście o telefony i do Kurii Biskupiej i do Warszawy. Pan Wójt chyba tez zaciągał 
opinii. Nie wie jakie są sygnały internetowe tej akcji ogólnej ale myśli, że jest to taki  kolejny 
mały epizod ale dużo znaczący, który  niepotrzebnie stał się znowu zadrą  środowiskową.  
Stwierdził, ze zna tylko opinie z jednej strony i prosił o wyjaśnienie  w tej sprawie Wójta.  
Część radnych stwierdziła, że pierwszy raz o tym słyszy. 
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Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys stwierdziła, że tak się właśnie dziwnie składa, że też 
pierwszy raz o tym słyszą, ze podjęli jakiekolwiek działania w tym zakresie. Jedyne co zrobił 
Pan Wójt to towarzysko przy stoliku w małych Tułowicach, kiedy się dowiedział, że Ksiądz 
ogłosił taką akcję, wyraził jakieś swoje wątpliwości co do tego czy to może w ten sposób być 
przeprowadzone i na tym skończyło się jakiekolwiek działanie ze strony Urzędu, 
jakiekolwiek korespondencje z kimkolwiek. Było to tak, że we wtorek do Urzędu Gminy 
wpłynął meil informacyjny na temat działalności od tej firmy, która planowała zbiórkę. Po 
chwili od przesłania tego meila zadzwonił  pracownik tej firmy, który był przerażony bo jako 
jedyne w skali kraju miejsce zbiórki wyznaczono poza terenem kościelnym. Obawy były po 
stronie tego człowieka, stwierdził, ze pierwszy raz spotykają się z tym, ze teren zbiórki nie 
jest terenem należącym do kościoła. Zapytał czy ma odwołać czy przełożyć tę zbiórkę. Pani 
Sekretarz w rozmowie z tym Panem powiedziała, ze skoro jest termin wyznaczony, jak to 
teraz odwołać , żeby informacja trafiła do ludzi, ludzie będą znosili sprzęt, zapewniła te 
osobę, ze pracownicy Urzędu nie będą ingerować w te zbiórkę. W ten sposób sprawa została 
zakończona. W następny dzień Wójt i Sekretarz wyjechali do Warszawy na Galę.  
Wójt dodał, ze na działce gminnej był to nielegalny zbiór, ale nie na tym to polega. W każdej 
innej gminie w której organizowano zbiórkę  to Ksiądz proboszcz zgłaszał się do Wójta czy 
Burmistrza i omawiał szczegóły, co firma musi zrobić i jakie musi mieć dokumenty aby taka 
zbiórkę przeprowadzić. Jest ustawa o utrzymaniu czystości i ustawa o śmieciach i tam jest 
ściśle określone kto za co odpowiada. To była tylko jedna akcja ale takich akcji może być 
więcej i co będzie jak się okaże, ze w wyliczeniach statystycznych braknie nam tych śmieci i 
nie będziemy mieli wykazanych procentów odzyskania. Gmina zapłaci wtedy karę od 5 do 50 
tysięcy złotych. Zgodnie z  ustawą Wójt powinien skontrolować co stało się ze śmieciami, 
gdzie teraz ma ich szukać.  
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że różne firmy jeżdżą i zbierają po wioskach sprzęt, 
może trzeba przeprowadzić kampanie informacyjna  w tym zakresie, bo społeczeństwo o tych 
rzeczach nie wie. 
Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że Ksiądz odczytał ulotkę na której było odgórnie 
napisane, że na parkingu przykościelnym ale nasz parking jest gminny dlatego powstało takie 
niedomówienie.  
Radna Halina Klimaszewska- Sadłoń  poinformowała, że też w tej sprawie rozmawiała dzisiaj 
z księdzem, uważa, ze w przyszłości jeśli będą takie akcje to trzeba się jakoś dogadać.  
 Radny Jerzy Imbiorski poinformował, że przynajmniej raz w tygodniu są podrzucane 
woreczki z informacją, że będzie zbierana odzież dla potrzebujących, ludzie są nieświadomi i 
wystawiają takie rzeczy  a nie zawsze to idzie dla tych potrzebujących. Może trzeba to 
uregulować.  
Wójt wyjaśnił, że ustawa mówi, że za wszystkie śmieci odpowiada wójt, wójt musi się z tego 
rozliczyć i jeszcze musi wiedzieć co się z danymi śmieciami działo. W ustawie nie ma 
wzmianki o tym, że ktoś inny  może uczestniczyć w zbiórce śmieci. 
Radni dyskutowali na temat różnych zbiórek.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys przestrzegła sołtysów przed podpisywaniem i 
oświadczania czegokolwiek co nie wynika z ustawy, bo potem mogą mieć z tego tytułu 
kłopoty. Należy osoby, które przychodzą z jakimikolwiek drukami odsyłać do Urzędu Gminy. 
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zatrudnienia pracownika  w ramach robót 
publicznych. Skarbnik Gminy Pani Bożena Skarbnik wyjaśniła jak wygląda sprawa 
zatrudnienia i wynagradzania tego pracownika, poinformowała też, że po zakończeniu robót 
publicznych trzeba będzie ogłosić konkurs i przyjąć na to stanowisko pracownika, bo jedna 
osoba nie da rady poprowadzić spraw związanych z gospodarką śmieciową.  
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Radny Józef Sukiennik poinformował, że chodzi mu o to aby przyuczyć pracownika z 
ZGKiM aby  prowadził sprawy śmieciowe a nie zatrudniać dodatkowego pracownika. Wójt 
wyjaśnił, że  bez względu na to skąd ten pracownik będzie to trzeba będzie mu płacić, nie 
może być tak aby np. ZGKiM płacił wynagrodzenie a pracownik był zatrudniony w Urzędzie 
Gminy. Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką śmieciowa musi być  
opłacany z funduszu śmieciowego.  
Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała pismo firmy ENIFOKS – wniosek o przejecie 
nieruchomości położonej przy ul. Porcelitowej 4.  
Wójt wyjaśnił jak wygląda sytuacja i historia sprzedaży tego budynku. 
Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że gospodarka nieruchomościami nie jest kompetencją 
Rady Gminy, nieruchomościami zarządza Wójt.  
   Zgodnie z  treścią art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz.U. z  2010 r.  Nr 102, poz. 651 ze zmianami  ) Wójt Gminy posiada 
kompetencje w zakresie gospodarki nieruchomościami.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Opani Halina – Klimaszewska - Sadłoń  odczytała 
pismo Państwa Czermak  dotyczące przydziału mieszkania komunalnego.    
Sekretarz Gminy poinformowała, że mniej więcej rok temu prowadzili korespondencje z 
nadleśnictwem, gdzie Nadleśnictwo występowało o przydzielenie lokalu zamiennego, 
ponieważ do końca 2014 r.    jeszcze  w oparciu o przepisy przejściowe gmina ma obowiązek 
zapewnić lokal zamienny na czas prowadzenia remontu.  Poprosili aby Nadleśnictwo 
wskazało termin w jakim chce ten remont wykonać, ponieważ taki lokal zamienny, umowa na 
najem lokalu zamiennego nie może przekroczyć 12 miesięcy. Do tej pory nie otrzymali takiej 
informacji. Teraz Państwo Czermak zwracają się o przydział lokalu mieszkalnego. Tak 
prawdę mówiąc to oni płacą czynsz do Nadleśnictwa, dom w którym obecnie mieszkają jest 
własnością  Nadleśnictwa i to Nadleśnictwa jest problem, jeśli zechcą wyburzyć to z zasobów 
Lasów Państwowych muszą tym Państwu zapewnić mieszkanie.  
Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że  gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy a 
tym samym przydział mieszkań nie jest kompetencją Rady Gminy.  
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Opani Halina – Klimaszewska - Sadłoń  odczytała 
pismo Urzędu Skarbowego dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
          Protokołowała:   
Teresa Cybuchowska-Balwierz                                    Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                       Alicja Lewandowska - Adam 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 


