
PROTOKÓŁ NR XXXIV/14
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530 do godz. 1830. 
W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecni byli: radna Halina Klimaszewska – Sadłoń i radny Krzysztof 
Mróz , na posiedzenie spóźnił się radny Zbigniew Paradowski). Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja 
Lewandowska – Adam otworzyła obrady i stwierdziła ich prawomocność.  Przywitała przybyłych na posiedzenie 
radnych, sołtysów oraz pozostałych gości. Zebrani uczcili minutą ciszy śmierć Burmistrza Zdzieszowic Dietera 
Przewdzinga. Następnie Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  porządek 
obrad : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia ( lub nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie         funduszu 
sołeckiego w 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami         
komunalnymi oraz ustalania  wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za         gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego         do uzyskania wsparcia w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do         uzyskania wsparcia w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla         osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania        „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020, 

13. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi        oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2014 roku, 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów         
Alkoholowych i narkotykowych w 2013 roku, 

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami, 

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
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18. Zakończenie obrad.  Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą 
na  wprowadzeniu do porządku obrad punktu” Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska”. Wójt przypomniał, ze radni w tej sprawie mieli spotkanie, dyskutowali na 
ten temat i każdy miał się zastanowić. Zaznaczył, że osobiście uważa, że warto przystąpić do Stowarzyszenia  aby 
kiedyś nie zarzucono im, że można było coś uzyskać ale radni już na starcie z tego zrezygnowali. Zdaje sobie 
sprawę z tego, że będzie to kosztowało więcej pracy, ale jeżeli gdzieś jest jakaś iskierka, że można coś skorzystać 
to może warto. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych a 4 radnych wstrzymało się od głosu. 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 XXXIII Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia ( lub nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie         funduszu 
sołeckiego w 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami         
komunalnymi oraz ustalania  wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za         gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego         do uzyskania wsparcia w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do         uzyskania wsparcia w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla         osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania        „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020, 

13. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2014 roku,

15. ” Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia          Aglomeracja Opolska 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów         
Alkoholowych i narkotykowych w 2013 roku, 

17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami, 

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 

19. Zakończenie obrad.  Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie. 

AD. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy. Protokół XXXIV Sesji został przyjęty jednogłośnie (12 
głosów za ). 
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AD. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, Radny Roman Kopij przypomniał, że Pan Wójt miał 
podać radnym informację o wartości odtworzeniowej. Wójt poinformował, że opierając się na aktualnie 
obowiązujących przepisach, to okazuje się że jest tak enigmatyczne rozwiązane, że ustalenie zwrotu kaucji 
a ściślej mówiąc rewaloryzacja kaucji pozostaje w gestii sądu pod warunkiem, że kaucja była wpłacana po 
1994 r. W związku z tym, że ten Skarżący wpłacił kaucję przed 1994 r. to pozostaje do zwrotu. Jeśli więc kwotę 
kaucji przeliczy się biorąc pod uwagę denominację czyli obcięcie czterech zer, to pozostaje do zwrotu 1,50 zł.  
Wójt poinformował, że rozpatrywali wszystko, brali pod uwagę różne możliwości  wypłaty  kaucji i najbardziej 
odpowiednią wydaje się oparcie na wyroku NSA, który wypowiadał się w identycznej sprawie. Biorąc pod 
uwagę, że tam była kaucja w wysokości 75 tys. zł i sąd  uznał, ze należy zwrócić kaucje w wysokości 1.500 zł. 
W związku z tym uznają, ze jest to jeden wyrok od początku do końca zamknięty a jest jakaś proporcja 
pomiędzy  podanymi kwotami 75.000 a 1.500, kwota kaucji , którą wpłacił Skarżący została przeliczona 
i Skarżący otrzyma pismo, ze  kwota została przeliczona z propozycja wypłaty tej kwoty w wysokości 320 zł.  
Jeśli Skarżący nie zaakceptuje tej kwoty to będzie miał możliwość iść do Sadu aby sprawę rozpatrzyć, bo tylko 
Sąd jest władny do określenia waloryzacji kwoty w każdej indywidualnej sprawie. Przewodniczący Komisji 
Gospodarczo – Budżetowej poinformował, że Komisja miała posiedzenie w poniedziałek i nie wypracowała 
swojego stanowiska z uwagi na brak dostatecznych informacji w tej sprawie. Przewodnicząca Rady Gminy Pani 
Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że po przeanalizowaniu skargo przez poszczególne Komisje  
zostało  przygotowane uzasadnienie do projektu uchwały dot. rozpatrzenia skargi a następnie odczytała to 
uzasadnienie.  Radny Jerzy Imbiorski zwrócił się z pytaniem do Pani Radcy Prawnej czy radni mają dociekać 
czy był dokument potwierdzający wpłacenie kaucji czy nie. Radca  Prawny Pani Maria Przywara 
odpowiedziała, że nie przedstawi dokumentu, którego nie ma. Jeżeli chodzi o kaucję, to jest dokument pośredni 
ponieważ w decyzji jest adnotacja, ze mieszkanie zostanie zasiedlone po wpłaceniu  kaucji. Zaznaczyła, że 
jakiego, takiego dowodu wpłaty kaucji nie ma, ale jeżeli ten człowiek zasiedlił mieszkanie, to należy sądzić, że 
kaucję uiścił aczkolwiek potem w umowie jest  zapis, że kaucja została wpłacona.  Należy więc sadzić, że 
kaucja została wniesiona , bo inaczej nie miałby takiej umowy.  Zaznaczyła, że na podstawie posiadanych 
dokumentów i stanowiska Komisji, które obradowały takie uzasadnienie zostało wypracowane ale  to jest 
kompetencja Rady, jeśli radni uznają, że trzeba uzasadnienie to zrobić inaczej to  mogą tak zrobić.  Radny Jozef 
Sukiennik  stwierdził, że Skarżący dokonał pewnej wpłaty , potem była denominacja, co spowodowało że 
Skarżący stracił dużo pieniędzy i dlatego też teraz otrzymałby  te 350 zł.  Uważa, że jest to kwota symboliczna. 
Zaznaczył, że Pani Radca prawny twierdzi, że nie ma dowodu wpłaty ale jest to określone w zawartej umowie 
o najem mieszkania. ( Na obrady przybył radny Zbigniew Paradowski). Wójt wyjaśnił, że chodzi o to, że nie ma 
dowodu wpłaty jeżeli chodzi o wkład mieszkaniowy, bo nie było takiej potrzeby ani nie było żadnego 
dokumentu, że wkład był wpłacany. Jeżeli chodzi o kaucję, to jest to odnotowane w dokumentach, które 
Skarżący przedstawił. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jeśli Skarżący nie będzie się zgadzać 
z proponowaną kwotą, to w każdej chwili może iść do sądu, może sąd zasądzi taką samą stawkę a może inną 
wyższą stawkę, trudno jest w tej chwilo cokolwiek na ten temat powiedzieć. . Radny Roman Kopij  stwierdził, 
że na posiedzeniu Komisji mówił o odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury w podobnej sprawie gdzie Pan 
Minister  powołuje  się na pogląd Sądu Najwyższego w uchwale z 26 września 2002 r., gdzie mówi, ze należy 
zrewalizować te kaucje  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o skargę to jest jedna 
sprawa a jeśli chodzi o wielkość wypłaty to jest druga sprawa. Jeśli Skarżący nie zgodzi się na proponowaną 
kwotę wyliczoną wg. 

- przedstawionego stanowiska NSA to może iść do sądu. Stwierdził, że to są indywidualne sprawy i jego 
zdaniem każdy powinien z taka sprawą iść do sądu. Radny Józef Sukiennik stwierdził, że chciałby aby Pan 
Skarżący Inie poczuł się pokrzywdzony, żeby nie było potem, że to Rada, bo Rada nie ma kompetencji do 
ustalania kwoty. Rada ustala tylko czy skarga jest zasadna czy niezasadna. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały 
i w wyniku głosowania przy 8 głosach za, 4 wstrzymujących się i jednym przeciwnym  podjęto w tej sprawie 
uchwałę Nr XXXIV/205/14. 

AD. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że projekt uchwały był obszernie omawiany na 
posiedzeniach Komisji, zapytała czy sa jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/206/14. 

AD. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przewodnicząca Rady Gminy 
przypomniała, że wieloletnia prognoza finansowa jest odzwierciedleniem zmian w budżecie. 
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W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania   przy 11 głosach za , 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XXXIV/207/14. 

AD. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia ( lub nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2015 r. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (13 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/208/14. 

AD. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/29/14. 

AD. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania przy 11 głosach za i 2 przeciwnych podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/210/14. ( Obrady opuścił 
radny Jerzy Piędzioch). 

AD. 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 
2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/211/14. 

AD. 11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 
2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania wsparcia 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/212/14. 

AD. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020,

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/213/14. 

AD. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora Wójt 
poinformował, że znacząca większość gmin województwa opolskiego przystąpiła do programu Opolska Karta 
Rodziny i Seniora. Zwrócił uwagę na zapis paragrafu 2 uchwały, który mówi, że opolska karta Rodziny 
i Seniora będzie wydawana mieszkańcom Gminy Tułowice, posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom 
zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom  
wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok 
życia i mieszkają w województwie opolskim. W Urzędzie Gminy będą zbierane podania ze zdjęciem 
i przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego w celu wydania karty. Karty będą do odbioru w Urzędzie Gminy. Na 
dzień dzisiejszy mieszkańcy będą uprawnieni do korzystania ze zniżek jakie są w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego. Natomiast jakie zniżki będzie można uzyskać w Tułowicach, to Gmina będzie uzgadniała 
zarówno ze sklepami jak i z różnymi podmiotami. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/214/14. 

AD. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami Bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2014 roku, Wójt Gminy Pan Wiesław 
Plewa poinformował, że zgodnie z prawem jest obowiązek podejmowania co roku takiej uchwały. Uchwala 
wymaga konsultacji z różnymi firmami oraz zawierania umów z instytucjami zajmującymi się wyłapywaniem 
i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 
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W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/215/14. 

AD. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że okres finansowania nowego programu jest na lata 2015 – 
2020, jest to szmat czasu i nigdy nie wiadomo kiedy ktoś stwierdzi, ze dobrze, ze gmina tam należy, bo można 
cos zyskać. Trudno przewidzieć co będzie kiedyś ale być może warto. Radni wiedza jaka to jest forma 
organizacyjna i wiedza komu i za co będą płacone składki. Trzeba jeszcze czekać czy walne zebranie przyjmie 
nasza Gminę do Aglomeracji. Radny Roman Kopij zapytał jakie z tego będą wymierne korzyści, co Gmina 
z tego będzie miała.  Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od tego, co będziemy chcieli robić i na co nas 
będzie stać. Jest przeznaczona na Aglomerację określona pula środków, wiadomo, że w większości te środki 
pójdą na miasto ale może w którymś momencie uda się przyłączyć i coś tam skorzystają. W tej chwili 
nie można powiedzieć na co te środki pójdą i jakie będą projekty, ale kiedyś może okaże się, że warto było 
przystąpić. Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze nie ulega wątpliwości, ze aby był projekt to trzeba będzie mieć 
własne pieniądze, my jesteśmy Gminą najmniejszą, biedną i nie mamy za wiele środków. W Aglomeracji będą 
realizowane inwestycje drogie, będzie grupa ludzi, która będzie projekty sprawdzać, zaakceptuje projekt bądź 
nie zaakceptuje a pieniądze swoje trzeba będzie wyłożyć. Jest tutaj dużo niejasności, Pan Dyrektor Aglomeracji 
przedstawił radnym pewne założenia Aglomeracji ale nie jest to tak do końca jasne jak to będzie funkcjonowało 
w związku z czym oświadczył, ze jest przeciwny przystąpieniu do Aglomeracji. Dyrektor Tułowickiego 
Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze była na spotkaniu z Panem Dyrektorem Krzysztofem 
Początkiem, który jasno powiedział, że nie będą tam miały miejsca indywidualne projekty danej gminy, gminy 
musza się gromadzić w jakieś takie stowarzyszenia i jeśli kilka gmin będzie miało wspólny pomysł np. 
doprowadzenie bezprzewodowego Internetu na terenie  całej Aglomeracji, to wtedy każda gmina będzie musiała 
zmierzyć swoje możliwości finansowe i zdecydować czy przystępuje do tego projektu. Jeżeli wszystkie gminy 
będą miały pomysł aby budować ścieżki rowerowe, które połączą wszystkie miejscowości z terenu Aglomeracji 
to do tego przystąpią, a jeżeli nie , to nie przystąpią. Gminy będą mogły współdziałał w każdej dziedzinie. 
Stwierdziła, że jej zdaniem warto przystąpić do Aglomeracji. Radny Tadeusz Basztabin stwierdził, ze warto 
przystąpić bo może kiedyś będzie taki projekt połączenia ścieżki pieszo – rowerowej miedzy Małymi 
Tułowicami a Wydrowicami aby był tam bezpieczny przejazd. Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, 
że jeżeli ktoś się dobrze wsłuchiwał w wypowiedz Pana Dyrektora Aglomeracji to wie, że nie są to pieniądze, 
które się zabiera gminom, to jest rezerwa, którą stworzyła Unia Europejska na Aglomerację. Jeżeli Gmina 
nie przystąpi do Aglomeracji to odcina sobie drogę  na jakieś zadania, które gminy wymyślą.  Na pewno 
większość środków pójdzie na Opole ale będą tez takie zadania z których Gmina Tułowice też będzie mogła 
skorzystać. Stwierdziła, ze nie zgadza się, że jesteśmy biedna Gminą, bo na budżet 17 mln zł prawie 3,5 mln 
idzie na zadania inwestycyjne. To nie jest budżet gminy biednej. Jeżeli chodzi o składkę, to wytłumaczyła, że 
stowarzyszenie powstaje na takiej samej zasadzie jak powstawało stowarzyszenie  „Bory Niemodlińskie”. Aby 
to stowarzyszenie mogło być zarejestrowane i mogło jakieś środki przydzielać, to musiało najpierw wykazać, że 
będzie miało własne środki na utrzymanie biura. Tak samo to stowarzyszenie w chwili obecnej zbiera składki 
i pisze projekt na to aby to stowarzyszenie miało pulę pieniędzy na działalność. Po rozliczeniu budżet państwa 
zwróci 85% tych środków.  Uważa, że nie trzeba odcinać tej drogi, bo może jest szansa aby się na coś załapać.   
Wójt poinformował, że w skali dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca  jest prawie takki jak średnia w kraju.  
Radny Roman Kopij  stwierdził, że  to nie będą projekty indywidualne  tylko wspólne, to jak Gmina nie będzie 
mogła zrobić swojego projektu to co.  Radny Józef Sukiennik poinformował, że po wysłuchaniu dyskusji 
zmienia zdanie i będzie głosował za przystąpieniem do Aglomeracji.  Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, 
że również uważa, że nie należy obcinać tych korzeni, idą w przyszłość, mają młode pokolenie, za jakiś czas 
będzie znowu nowa Rada, być może będzie miała nowe pomysły wiec może trzeba spróbować to zrealizować. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały 
i w wyniku głosowania jednogłośnie (12 głosów za )podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/216/14. 

AD. 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i narkotykowych w 2013 roku, Radni do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili zastrzeżeń. 

Id: 07E8E431-08A5-44F3-A206-9F160AD2EB37. Uchwalony Strona 5



AD. 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa 
poinformował o wydanych zarządzeniach. Zarządzenie z 30 stycznia dotyczy zamówienia publicznego na 
budowę sieci sanitarnej i budowę przepompowni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w Tułowicach. 
Poinformował, że jest to na osiedlu. Połączą ścieki idącę od strony Biedronki, przeprowadzą je przez ogródki 
działkowe, doprowadzą na wysokość dawnej rzeźni i stad prześlą wszystko do oczyszczalni. Następne 
Zarządzenie dotyczy ogłoszenia publicznego na przebudowę drogi gminnej wraz z skrzyżowaniem ul. 
Betonowa w Tułowicach. Mówił już jak przebiegały przetargi, przedstawiał wyniki. Obecnie sprawdzają 
dokumentację, wysłali kilka pism o uzupełnienie ale zasadniczo można powiedzieć, ze żadna z firm, która dała 
najkorzystniejszą ofertę nie ma takich braków, które mogłyby być powodem unieważnienia  przetargu.  Wójt 
Gminy Pan Wiesław Plewa zaznaczył, że jeśli chodzi o wydarzenia, to: 

- odbyło się spotkanie w Przedszkolu w Tułowicach w sprawie 6-latków, spotkał się z rodzicami dzieci 
sześcioletnich, które pójdą do szkoły, wytłumaczył na czym to polega. Dzieci, które ukończą sześć lat do 
końca czerwca br. mają obowiązek pójścia do, natomiast rodzice dzieci które skończą 6 lat w II półroczu 
maja wybór czy pozostawić dziecko w przedszkolu czy posłać do szkoły. 

- 7 lutego została podpisana umowa z komenda Miejska Policji na patrole. 

- 17 lutego buło spotkanie z Panią Magdalena Dudą – Oleksy w sprawie grupy żłobkowej, 

- 24 lutego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami na ul. Betonowej. Spotkanie odbyło się w związku 
z budowa ul. Betonowej i miało na celu kwestię uzgodnienia wjazdów do zakładów. W Starostwie 
Powiatowym w opolu odbyło się spotkanie na temat pomocy humanitarnej Ukrainie. Wójt uczestniczył też 
w spotkaniu NT. „Powrót do zatrudnienia”. Poinformował, ze Wojewódzki Urząd Pracy stworzył taki 
program. „Powrót do zatrudnienia”, który polega na tym, że powstaje instytucja opiekuna dziennego. 
Poinformował, że na następnej Sesji będzie przygotowany w tej sprawie projekt uchwały. Następnie wyjaśnił 
na czym taka praca będzie polegać. Wójt poinformował także, że zastanawia się nad utworzeniem 
w przedszkolu grupy wczesno przedszkolnej dla dzieci 2,5 letnich. Wójt poinformował o przeprowadzonych 
remontach w przedszkolu w czasie ferii oraz o udziale rodziców w tych remontach..  Poinformował też 
o przebiegu prowadzonych inwestycji - PSZOK. Na obrady przybył radny Jerzy Piędzioch. Radny Jozef 
Sukiennik zapytał czy spotkanie Wójta z przedstawicielem firmy Domus  było związane z budynkiem 
czterorodzinnym, który ma powstać.  Wójt odpowiedział, ze ten projekt wykonuje firma z Katowic natomiast 
firma Domus projektuje planowaną inwestycję w Szydłowie. Radny Józef Sukiennik zapytał o rozprawę 
sądowa w dniu 6 lutego.   Wójt wyjaśnił, że Sad najwyższy uchylił wyrok Opolski do ponownego 
rozpatrzenia, ponowne rozpatrzenie się odbyło, wyrok miał być ogłoszony za tydzień, Sąd się wstrzymał od 
ogłoszenia wyroku bo będzie potrzebował jeszcze jakieś materiały. Do chwili obecnej nie wiedzą jakie to 
maja być materiały, czekają na wezwanie sadowe co trzeba jeszcze uzupełnić. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przejście do następnego punktu 
porządku obrad. 
 AD. 17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że bardzo 
ładnie została wykonana droga do Pani Adamczewskiej. Zwrócił się z pytaniem czy ścieżka od ulicy Gruszkowej 
do cmentarza mogłaby być naprawiona, bo jak jest mokro to nie bardzo się da tam przejść.  Wójt odpowiedział, że 
teraz przy tej drodze trwają inwestycje budowlane , po ich zakończeniu będą myśleć o zrobieniu tam drogi. Radny 
Józef Sukiennik zapytał jak wygląda sprawa rozbudowy cmentarza.  Wójt odpowiedział, ze w najbliższym czasie 
będzie przeprowadzona debata nad studium, jeśli nie będzie zastrzeżeń, to na następną sesję planuje się uchwalenie 
studium i zaczną się prace w celu przygotowania do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Pani 
Zając zapytała czy jest jakakolwiek możliwość komunikacji autobusowej miedzy Tułowicami a Opolem, bo w tej 
chwili nie ma żadnej komunikacji, ludzie mają wielkie trudności z dojazdem, bo szynobusy , które jeżdżą 
przepełnione. Zapytała też na jakiej zasadzie działa komisja Mieszkaniowa przyznająca mieszkania komunalne. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że jeśli chodzi o komunikację  to kiedyś taki dylemat  braku 
komunikacji wyszedł w Szydłowie. Ustalono, że w sklepie będzie wyłożona lista aby ludzie którzy chcą jeździć 
autobusem wpisali się na te listę. Wpisały się tylko dwie osoby. Nikt nie będzie otwierał linii komunikacyjnej jeśli 
nie będzie wiedział, ze będzie miał ruch. W tej chwili to wszyscy przyjadą pod warunkiem, ze ktoś im musi 
zapłacić. Komunikacja miejska jaka idzie do Komprachcic i do Dąbrowy to są kwoty 250 tys. zł.  Zaznaczył, ze 
wszystko jest możliwe tylko kto za te kursy zapłaci i ile będzie tych ludzi. Istnieje zawsze możliwość, że ktoś może 
podjąć działalność gospodarczą i otworzyć jako dowóz  busa. Jeśli ktoś wykupi bilet miesięczny, to ten kto 
organizuje transport może jeszcze uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale to musi być 
przedsiębiorca, który się o to stara .Wójt zaznaczył, że może jedynie wystąpić do PKS Opole czy do PKS w Brzegu 
z zapytaniem jaki będzie kurs, żeby ludzie mogli jeździć.  Radny Zbigniew Paradowski poinformował, że jeśli 
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będzie 15 osób chętnych do stałego przejazdu  to może w ciągu miesiąca otworzyć linię do Opola. Pani Zając 
stwierdziła, że trzeba jeździć pociągiem i słuchać tego, co ludzie mówią. Z tego, co się orientuje, to PKS Opolski 
kiedyś przedstawił jakąś propozycję, która została odrzucona ze względu na to, ze miał być LUZ czy coś takiego. 
Wójt wyjaśnił, że PKS Opolski wystąpił w konkursie na przewóz dzieci a to nie ma nic wspólnego. Poinformował 
taż, że kiedyś wystąpił z propozycja otwarcia linii LUZ i też nie znalazł zainteresowania, nikt mu nie mógł 
zagwarantować ilu będzie chętnych. Stwierdził, że jeśli będzie większa ilość chętnych to można zapytać jaki to jest 
koszt . Sołtys Szydłowa Pani Ewa kapłon stwierdziła, ze ludzie wolą jeździć pociągiem bo jest to mniejszy koszt 
niż przejazdy autobusem.  Wójt poinformował, że jeżeli takie osoby , które chcą jeździć autobusem się zgłoszą, to 
jest prywatny przewoźnik  który to rozważy i może uda się otworzyć linię.  Odnośnie Komisji Mieszkaniowej Wójt 
poinformował, że jest to ciało społeczne opiniodawcze, do którego należy przedstawiciel ZGKiM jako 
administratora obiektu, przedstawiciel Urzędu Gminy, przedstawiciel Ośrodka pomocy Społecznej i dwóch 
przedstawicieli Rady. Komisja rozpatruje złożone podania i przygotowuje listę osób oczekujących  tych, którzy 
mieszczą się w kategoriach mieszkań socjalnych lub mieszkań komunalnych, ewentualnie osób, które chcą 
zamienić lokal. W razie wątpliwości Komisja ma możliwość wystąpienia o uzupełnienie dokumentacji lub 
przeprowadzenie wizji lokalnej. Następnie Komisja sporządza protokół i ustala listę, która wisi w Urzędzie Gminy. 
Lista jest aktualizowana na każdym posiedzeniu. Jeżeli pojawi się  wolne mieszkanie, to Komisja się zbiera 
i rozważa, kto z osób ujętych na liście mógłby  to mieszkanie dostać. Kolejność na liście nie jest ważna gdyż 
dokumentację trzeba składać co roku. Wójt nadmienił, że niestety priorytet w otrzymaniu mieszkania mają te 
osoby, które mają wyrok z eksmisją i z przydzieleniem przez Gminę mieszkania. I czy to się komuś podoba czy 
nie to trzeba to brać pod uwagę. Następnie Komisja Mieszkaniowa daje propozycje dwóch osób czy rodzin do 
przydziału wolnego mieszkania i Wójt wybiera jedną z nich i przydziela to mieszkanie.  Propozycja komisji nie jest 
wiążąca dla Wójta, jednak zawsze stara się respektować wnioski Komisji. Pani Zając stwierdziła, ze rozumie to tak, 
że Komisja może uznać, że mieszkanie należy się jednej osobie a Wójt może tego nie zatwierdzić i przyznać to 
mieszkanie innej osobie. Zapytała więc jest zasadność bycia tej Komisji. Wójt odpowiedział, że Komisja jest 
ciałem doradczym. Pani Zając stwierdziła, że interesuje ją kwestia otrzymania mieszkania komunalnego, które jest 
w stanienie nadającym się do zamieszkania.  Wójt odpowiedział, że w momencie kiedy przyznaje mieszkanie, to 
przedstawia propozycję aby osoba której to mieszkanie ma być przydzielone zobaczyła je i oceniła czy chce je 
otrzymać w takim stanie , bo mieszkania wymagają remontu. Są ludzie, którzy odmawiają przyjęcia takiego 
mieszkania a czasem się cieszą mimo tego, ze musza je wyremontować. Pani Zając zapytała czy jak ktoś dostanie 
mieszkanie i zakupi własne środki do remontu, to czy ZGKiM jest w stanie z tych zakupionych przez lokatora 
środków wyremontować to mieszkanie, bo lokator nie ma takich możliwości.  Wójt odpowiedział, że na pewno  
określone rzeczy ( niezbędne  remonty – podłączenie wody, kuchenki gazowej, założenie i sprawdzenie instalacji 
elektrycznej itp. )  komunalna jest w stanie zrobić i musi to zrobić natomiast nie można wymagać aby robić remont 
generalny tego mieszkania.   Pani Zając zapytała czy jak podłoga jest w takim stanie, że nadaje się do dezynfekcji 
i wymiany to co z tym zrobić. Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, że ostatnio było posiedzenie 
Komisji Mieszkaniowej i Komisja kwalifikuje poszczególne rodziny do oczekiwania lub do odrzucenia. Po każdym 
posiedzeniu Komisji jest sporządzany protokół i na podstawie protokołu osoby, które nie zostały umieszczone na 
liście otrzymują pisemną informację dlaczego nie zostały umieszczone na liście osób oczekujących na przydział 
mieszkania a jeżeli ubiegający się o przydział mieszkania został umieszczony na liście, to taka lista jest 
wywieszona do wglądu. Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że słuchając ostatnio różnych mediów zastanawia 
się biorąc butelkę wody, co może być w wodzie, co możemy mieć w wodzie, skład chemiczny wody. Teoretycznie 
tak musi być. Okaże się za jakiś czas, że my w tej Tułowickiej wodzie, która mamy super dobrą będziemy mieć 
jeszcze coś w składzie chemicznym dodatkowego. Może to być to jakiś składnik chemiczny. Dlatego chciał się 
zapytać dlaczego funduje się nam coś takiego. Kiedyś nieomal byłoby wysypisko, byłaby biogazownia a w tej 
chwili jest -zaniepokojony i chciałby aby radni wiedzieli o tym. Myśli, że fakt jest znany wszystkim, jest to 
inwestycja która będzie realizowana na terenie Technikum Leśnego. Chciałby usłyszeć dlaczego. Są strony, które 
uczestniczyły w postępowaniu. Może się też okazać, że za jakiś czas nasze dzieci i wnuki tę wodę będą miały 
z domieszką roztworu glikonu. Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział, że w którymś momencie Zespół 
Szkół wystąpił z pismem do Urzędu Gminy o przeprowadzenie tak zwanej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wójt w takiej sytuacji ma obowiązek wysłać wniosek do Sanepidu i wniosek do Ochrony Środowiska. Te 
instytucje maja obowiązek odpowiedzieć czy jest potrzebne opracowanie oceny oddziaływania na środowisko czy 
nie. Z obu instytucji otrzymał odpowiedź , że takiej oceny nie należy przeprowadzać bo prawo nie przewiduje (w 
zarządzeniu w zestawieniu przeciwdziałań niebezpiecznych) budowania pomp cieplnych. 

W związku z tym musiał umorzyć postępowanie z uwagi na brak podstaw prawnych. Każda decyzja zostałaby 
uchylona z mocy prawa.  Wójt poinformował, że jest po rozmowie z powiatem na temat jak to będzie przebiegało 
od strony technicznej. Zaznaczył, że projekt był analizowany, wszystkie służby wypowiedziały się na ten temat. 
Nie ma przeciwwskazań do budowy takich pomp. Odnośnie roztworu glikolu, to nie jest glikol tylko rozcieńczona 
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forma glikolu biodegradowalnego, przynajmniej tak jest w dokumentacji. Wójt poinformował, że jest już 
rozstrzygnięty przetarg i aby rozpocząć inwestycje , firma musi dokonać tkz. odwiertu próbnego, który wykaże co 
jest pod powierzchnią. Po wykonaniu próbnego odwiertu wojewódzki geolog i geolog, który jest z ramienia 
projektu musza uzgodnić jak te strefy poszczególne przebiegają  ewentualnie jakie mogą wystąpić problemy.  
Jeżeli chodzi o stronę techniczna, to w odwierty będzie włożony wąż z rozcieńczonym roztworem (30%) glikolu, 
zgodnie z dokumentacją glikol będzie biodegradowalny czyli rozpadający się w jakimś okresie czasu, 
nie powodujący zakłócenia. Odległość między Technikum a stacją uzdatniania wody to kilkaset metrów, termin 
przepływu to jest kwestia kilkunastu lat aby ta zlewnia była. Wójt zaznaczył, że nikt jednak nie wie co jest pod 
spodem Radny Jerzy Piędzioch poinformował, że rozumie zaniepokojenie radnych, jest również mieszkańcem 
Tułowic ale w momencie kiedy była opracowywana dokumentacja na pompy ciepła nastąpiło najpierw 
przygotowanie tego wszystkiego, także pod względem zagrożenia dla środowiska. Wiadomo dokładnie ze na tym 
terenie na określonej głębokości mamy czerpie wody i dwa lata temu tak jak Pan Wójt powiedział Zespół Szkół 
wystąpił do Urzędu z wnioskiem. Jednocześnie zobowiązano projektanta  do przeprowadzenia wszelkich 
konsultacji niezbędnych do zatwierdzenia i przyjęcia opracowania.  Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, ze był 
przekonany i nadal jest przekonany do tego, że jest to forma bardzo bezpieczna a jednocześnie wie, że jest to 
odległość kilkuset metrów od SUW, w opracowaniu jest podana odległość 1100 metrów. Najkrótsza odległość, 
która gwarantuje możliwość podłączenia pomp cieplnych w stosunku do czerpni to jest 800 metrów. Więc mamy to 
„zagrożenie” jakby trochę oddalone. Zaznaczył, że będzie tam robione  około 100 odwiertów w trzech grupach, 
faktycznie to może być dużo ale jednocześnie do takiego odwiertu wchodzi niewielki przekrój węża 
z rozcieńczonym glikolem. Nie jest to glikol skażony o wysokim stężeniu tylko rozcieńczony – górna granica to 
30%.  Jeżeli w jednym odwiercie jest ubytek roztworu 100mililitrów to automatycznie wszystko się wyłącza. 
Pompy przestają działać. To wynika między innymi z zagrożenia. Przeliczenie jest jeden do tysiąca jeśli chodzi 
o możliwość wpłynięcia 10 gram glikolu. Zaznaczył, że to nie jest pierwsza taka inwestycja na terenie Polski czy 
Śląska. Jednocześnie myśli, że za późno jest w tej chwili rozmawiać na ten temat ponieważ są już przyznane środki 
unijne i to jest inwestycja realizowana razem z Prószkowem, która jest na kwotę około 4,5 mln. zł.  Jest to 
w jednym projekcie. Wiadomo, że jeśli chodzi o założenia projektowe i przydział pieniędzy na projekty to „Mały” 
takich pieniędzy nie dostaje ale „duży” jeżeli jest inwestycja na 4,5 mln. zł. to na pewno taki wniosek jest w stanie 
przejść i ten wniosek przeszedł.  Radny Jerzy Piędzioch zaznaczył, ze co prawda jest „ojcem’ tego pomysłu, 
a realizatorem jego następca na stanowisku Dyrektora ZSZ.   Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, ze tak jak Pan Wójt 
powiedział na początek będą robione trzy próby. Jest to na terenie parku i po zrobieniu prób będzie wiadomo na 
jakiej głębokości jaka jest przepuszczalność i czy strefa ujęcia wodnego, czy jest prawdopodobieństwo mieszania 
się ze strefą wody do której docierają.  Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że myśli, że zagrożenia nie ma żadnego. 
Twierdzi tak nie jako fachowiec ale jako oceniający projekt i przymierzający się do inwestycji. Uważa, że jest to 
sprawa bezpieczna. Stwierdził, że dobrze, że radni czują zagrożenie ale jednocześnie dobrze, że pytają, bo tutaj 
wszelkie wątpliwości są w stanie wyjaśnić. Popiera tez tutaj Pana Wójta, który czując, że będą takie pytania zrobił 
wszystko aby sprawdzić to do końca i myśli, że notatka z rozmów u Starosty będzie notatka wiążącą i uspakajająca.  
Radny Jerzy Piędzioch poinformował,  że inwestycja będzie oddana do użytku pod koniec czerwca a wynikała 
z czystego rachunku ekonomicznego. Obecne nakłady na energię grzewczą ( olej opałowy) są duże , nawet solary 
nie zdają do końca egzaminu, bo w okresie zimowym wspomagają ogrzewanie tylko w niewielkim procencie. 
Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu trzech lat.  Radny Andrzej Wesołowski poinformował, że wszystkie 
materiały na temat inwestycji uzyskał ze strony internetowej Technikum Leśnego. Zaniepokoiła go jeszcze 
informacja, która jest w projekcie geologicznym, że „ze względu na koszty wykonania instalacji geotermicznej 
nie przewiduje się trwałego orurowania otworów”, czyli będzie to tylko taka rura na 100 m wrzucona w ziemię. 
Stwierdził, że te pompy maja taki defekt, że działają tylko do minus pięciu czy sześciu stopni a jak przyjdzie zima 
to z tego nic nie będzie, trzeba będzie dalej ogrzewać olejem. Wójt zauważył, że chyba Pan Wesołowski 
nie doczytał do końca bo tam jest inny sposób zabezpieczenia tego.  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że wszystko może i ładnie wygląda ale jak się 
o tym dowiedział, to udał się do Wrocławia do firm, które opracowują  różne sprawy związane z wydobyciem 
wody, rozmawiał tez z firma z Zabrza. Stwierdził, ze ten glikol, tak jak Pan Dyrektor mówił, się rozcieńczy ale 
generalnie on się nie rozkłada, on się tylko rozcieńczy. Składniki, które zostają w nim, one są i może za 15 lat 
dopłyną lub nie. Jego zdaniem i osób, z którymi rozmawiał najgorszym zagrożeniem jest to, ze  będą przewiercać 
się poprzez złoża wodonośne, które są na głębokości 85 metrów a w przypadku Technikum na 38 metrach, więc ta 
woda będzie 86 otworami połączona z wodami podskórnymi  czwartorzędowymi do trzeciorzędowych. Stwierdził, 
ze byłby spokojny gdyby te pompy ciepła były przewiercane przez czwartorzęd do warstwy izolacyjnej, gdzie 
nie ma styku ze złożem wodonośnym. Zaznaczył, że każda ingerencja w złoże wody – Prawo wodne jak i Prawo 
Ochrony Środowiska mówi: nie wolno skazać, naruszać, a jeżeli już, to natychmiast odwrócić tą sytuację, bo wodę 
pitna dla ludności należy szczególnie chronić. Stwierdził, że jeżeli zostanie przewierconych 86 otworów, to będzie 
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połączenie trwałe ze wszystkimi złożami. W dokumentacji jest napisane, że w rejonie Technikum są łatwo 
przepuszczalne grunty, jest tam torf, i wody czwartorzędowe są  lub mogą być skażone. W związku z tym jak się 
przeliczy przekrój, to jest dziura 1,8 m średnicy na głębokość 100 metrów. Zaznaczył, że studnia głębinowa, która 
jest w technikum ma wodę na 38 metrach głębokości i jest to ta sama zlewnia co w studniach ZGKiM. 
Poinformował, że napisał pismo do Pana Starosty wyrażając swoje zaniepokojenie. Pan Starosta odpisał to co jest 
w dokumentacji. Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że od miesiąca niespokojnie śpi, bo wie co może być. Jak przy 
wierceniu wody podskórne przedostaną się do złoża wody pitnej, to będzie już za późno. Zaznaczył, że odpowiada 
za jakość wody jak się okaże, że woda jest skażona, to trzeba będzie zamknąć pobór tej wody i cała Gmina zostanie 
bez wody. Radny Jerzy Piędzioch zwrócił się do Dyrektora  ZGKiM, który powiedział, że szkoda, że 
nie poinformował go, że taka inwestycja będzie robiona ale przecież o ocenę oddziaływania na środowisko 
występuje się do gminy i jeśli  były jakiekolwiek wątpliwości, to myśli że wiedział o tym. Trudno występować 
o opinie do ZGKiM  jeżeli  jest to jeden z zakładów, który współpracuje z gminą. Nie chce mówić, ze to Pan 
Dyrektor ZGKiM będzie decydował ale z drugiej strony był taki moment, czekali jakiś czas na tę opinię i Pan Wójt  
ze swoimi służbami sprawdził i słusznie Pan Wójt powiedział, że takie jest prawo. Zapytał Pana Cwynara czy ma 
pretensje, że go osobiście nie powiadomił. Zaznaczył, ze w tej chwili cała dokumentacja jest zatwierdzona również 
prze Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i nie ma wątpliwości. Nie przeszła by ona do przetargu, nie byłaby 
przyjęta przez Urząd Marszałkowski do projektu gdyby nie było zgodności z prawem. Stwierdził, ze oczywiście 
mogą czuc się zagrożeni, wizja katastroficzna jaka pan Dyrektor przedstawił może być w mediach bardzo 
popularna, bardzo modna tylko zapytał Pana Dyrektora ZGKiM gdzie był dwa lata temu jak złożyli wniosek 
o wydanie opinii. Stwierdził, ze Pan Dyrektor ZGKiM był jednym z tych, którzy powinni dbać o to i wtedy 
przedłożyć swoje zastrzeżenia a nie teraz mówić aby wstrzymać inwestycję. Na tym etapie wstrzymania, to tylko 
na drodze postępowania sądowego, a niezależnie od tego czy to postępowanie będzie czy nie to wniesienie do Sądu 
sprawy nie wstrzymuje inwestycji. Jest wyłoniony wykonawca, są zagwarantowane pieniądze. Wie, ze można było 
na etapie jeszcze wcześniejszym mieć wątpliwości, uwarunkować to odwiertami, bo takich nie było. Sam też ich 
nie przewidywał, też nie da głowy co tam jest. Pan Dyrektor tez może powiedzieć, ze oby było dobrze, też ma taka 
nadzieję ale snucie wizji na podstawie tylko opinii. Wrocław nie wygrał przetargu , przetarg wygrał Śląsk 
i podejrzewa, że firmy, które się specjalizują na Śląski maja nie tylko problemy z ujęciami wodnymi ale też 
z odwiertami kopalnianymi i sobie radzą. 
Nikt nie wie co tutaj jest ale na głębokości 52 metrów już nie ma kurzawy, to nie są też piaski przepuszczalne tylko 
tam jest już inne podłoże i jak przewierca to zobaczą. Jeżeli wyniknie jakiekolwiek zagrożenie, to myśli, że Pan 
Wójt tutaj swoją czujnością  będzie  czekał na ekspertyzę co się tam dzieje a myśli też, że Pan Starosta dotrzyma 
słowa. Jeszcze raz stwierdził, ze dwa lata temu był czas na zajęcie stanowiska. 
Pan Tadeusz Basztabin stwierdził, ze bardzo martwi go ta informacja, ze teraz dopiero radni się dowiadują, 
nie wiedzą co to jest ale ile kłopotu jest aby ściąć topolę . Jak Miało powstać wysypisko śmieci to też zapewniali, 
ze wszystko jest bezpieczne i dopiero jak się szum zrobił to zostało zatrzymane. Tak samo może być z tym. Radni 
już tyle czasu są razem i nic nie wiedzieli o tym a później już będzie na to za późno. 
Radny Roman Kopij stwierdził, ze jest to dziwne, bo jak było wysypisko czy spalarnia, to wszyscy mówili, że 
absolutnie bo geologia i tak dal , ze wszystko przyjdzie do naszych studni a gdzie jest Ligota. Teraz się nie boimy 
chociaż to jest bliżej. Jak miała być biogazownia to radni sami krytykowali, ze wszystko pójdzie w wodę. A teraz  
radny Jerzy Piędzioch mówi, że nic nie pójdzie, to nie jest już taki tego pewny. 
Stwierdził, że nie ma pretensji do radnego Piędziocha bo sam jest za postępem i sam wiele innowacji też robi i jest 
za tym aby to miało ręce i nogi i trzeba te źródła odnawialne budować bo skąd nabierzemy tej energii. Tylko, ze to 
na tym etapie gdy wystąpiło Technikum o warunki do Gminy, to wtedy trzeba było geologa zapytać aby się do tego 
odniósł.  Sanepid odpisał zgodnie z ustawa, bo takie jest prawo, tylko myśmy się nie zatroszczyli o to żeby 
uspokoić własne swoje myśli czy ten geolog nie powinien naprawdę wypowiedzieć się w tej materii. Bo to jest 
chyba ważna  postać,  która wie jakie są układy geologiczne. Co można zrobić teraz, chyba ze  jakiś strajk. Trzeba 
się sprawą zająć i sprawdzić to od strony geologicznej dla własnego spokoju bo nie chodzi o to aby komuś 
utrudniać. 
Radny Andrzej Wesołowski poinformował, że wg. informacji z radia to roboty mają ruszyć w marcu, wygrała 
firma z opola, ten odcinek jest realizowany za niecałe 2 mln. zł. a mapka ułożenia tego geo pod spodem itd. 
pochodzi z przed 24 lat . Zaznaczył, ze w Ligocie jest kopalnia, są strzały, ruchy podziemne i nie wierzy, ze ta 
mapka jest jeszcze aktualna, bo przy sąsiedztwie kopalni nie wiadomo czy cos tam się nie zamieszano. 
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze jest w szoku, czuje się jakby oglądała jakiś amerykański film, 
który opowiada co się wydarzy jak będziemy wydobywać gaz łupkowy, co się wydarzy jak wytniemy wszystkie 
drzewa i nagle okazuje się, że taka sytuacja dotyka nas w Tułowicach. Jak słyszała przez szereg poprzednich lat, że 
protesty społeczne, przez protesty społeczne nie wybudowano ferm świńskich, nie wybudowano ferm 
wiatrakowych, to w tej chwili myśli, że tak jak wypowiedział się Pan Sołtys z Ligoty, że tylko protestem mogą 

Id: 07E8E431-08A5-44F3-A206-9F160AD2EB37. Uchwalony Strona 9



wstrzymać to i doprowadzić do tego żeby zbadano, wstrzymać pracę. Może trzeba pójść z tym do Sądu, niech Sąd 
rozstrzygnie. Stwierdziła, że nie ma dzieci ale chciałaby jeszcze te 30 lat pożyć i pić zdrową wodę. 
Stwierdziła, że nie mają wiele do powiedzenia bo decyzja jest wydana, wszystkie kwity są ale uważa, że pieniądze 
z Unii będą mogły być wykorzystane w innym terminie, ale należałoby to wszystko zbadać. 
Radny  Jerzy Piędzioch zwrócił się do Pani Heleny Wojtasik, że jest radną powiatową i wiedziała już o tym dawno, 
bo było głosowanie nad przydziałem środków w budżecie, więc nie może się czuć teraz zaskoczona i nawoływać 
do protestowania.  Jeśli nie rozumiała, to trzeba było się dopytać. 
Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że hasło było ogrzewanie ekologiczne, a jak mówi się o ekologii to rozumie, że 
jest to czysta sprawa, nie znała technologii budowy. Stwierdziła, że nie musi się na wszystkim znać.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to sprawa poważna i myśli, ze przede wszystkim musieliby 
zaprosić na spotkanie Pana Starostę z ekspertami i niech pewne rzeczy wyjaśni.  Radny Andrzej Wesołowski 
zaznaczył, że spotkanie musiałoby być zorganizowane bardzo szybko, bo za miesiąc to przy sprzyjającej pogodzie  
inwestycja będzie skończona.  Przewodnicząca rady Gminy stwierdziła, że to trzeba zorganizować w przyszłym 
tygodniu. Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska odczytała uchwałę Nr 690/213 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu z 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Tułowice.  Opinia jest pozytywna. 

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
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