
                                                          Protokół Nr XXXV/14 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 3 kwietnia  2014r. 
 A LS100274 – 276  
Posiedzenie odbyło się w sali na stadionie  w Tułowicach i trwało od godz. 1530  
do godz. 1830. W posiedzeniu udział wzięło 14  radnych ( nieobecny był radny Roman Kopij). 
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 
stwierdziła ich prawomocność.  
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów oraz pozostałych gości. 
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 XXXIV Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy Tułowice na 2014 rok. 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
       Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
   9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy powiat Dolina 
       województwo Iwanofrankiwskie. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
        W Tułowicach. 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego  
       w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014-2020, 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  
       opiekuna. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt 
      dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.  
16. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013r. 
17. Ocena przebiegu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży Zima 2014. 
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami 
19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
20. Zakończenie obrad.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek  o zmianę porządku obrad polegającą na  
wprowadzeniu do porządku obrad punktu” Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad dziennym opiekunem zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
Stwierdził, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji a uchwała taka jest niezbędna 
do tego aby program mógł działać. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  
o zgłoszony wniosek  porządek obrad . 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za).  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXXIV Sesji został przyjęty przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się.  
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Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przypomniała, że  skarga 
Pani Marii K. była omawiana na posiedzeniach Komisji,  zostało  przygotowane uzasadnienie 
do projektu uchwały.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za, 1 wstrzymujących się   podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXV/217/14. 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że  skarga 
Pana Stanisława D. była omawiana na posiedzeniach Komisji, zostały przygotowane 
stanowiska Komisji oraz  przygotowano uzasadnienie do projektu uchwały.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za, 1 wstrzymujących się   podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXV/218/14. 
Ad. 6Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że  skarga 
Pana Tadeusza B. była wnikliwie omawiana na posiedzeniach Komisji i zostały 
przygotowane stanowiska Komisji.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały. 
Radca Prawny Pani Maria Przywara stwierdziła, że nie ma uzasadnienia na piśmie.   
W związku z brakiem uzasadnienia na piśmie  Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut 
przerwy w celu przygotowania takiego uzasadnienia.   
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała przygotowane uzasadnienie do uchwały. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 
głosowanie uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za, 1 wstrzymujących się   
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXV/219/14. 
Ad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że projekt 
uchwały był  omawiany na posiedzeniach Komisji.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  poinformowała, ze w uchwale są tylko dwie zmiany: 
Pierwsza zmiana dotyczy przeniesienia opłaty , która dokonuje Gmina na konto zapłaty 
zaśmieci. Normuje się ten przepis aby był zgodny z działem, rozdziałem i paragrafem. 
Druga zmiana dotuczy pomocy dla Ukrainy. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za i  1 wstrzymującym się podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXV/220/14. 
Ad.  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  
            Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  poinformowała, że powyższa kwota jest już ujęta w 
planie ogólnym budżetu. W związku z tym, że chcieliby rozpocząć prace i sfinalizować 
sprawę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska , skąd  można otrzymać 
pomoc na realizację budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w Tułowicach, ul. Ceramiczna. 
Zaznaczyła, że po załatwieniu niezbędnych formalności planują, że pożyczka zostanie  
uruchomiona od 1 lipca. Zaznaczyła, że pożyczka ta jest  korzystna gdyż jest możliwość, że 
dwie ostatnie raty  mogą być umorzone do 20%.  Oprocentowanie pożyczki nie jest niższe od 
2,45%, myśli, że jest to korzystna pożyczka 
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W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 
głosowanie uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 14 głosów za, )   podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXV/221/14. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy powiat Dolina 
       województwo Iwanofrankiwskie. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  razem z innymi gminami powiatu opolskiego 
zamierzają dostarczyć pomoc rzeczową dla szkoły dla dzieci upośledzonych oraz dla przedszkola, 
za transport i dystrybucję będzie odpowiadał Starosta. Myśli, że będzie to pomoc niezbędna dla 
dzieci w szczególnych warunkach. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 
głosowanie uchwały i w wyniku głosowania przy 13 głosach za i  1 wstrzymującym się  
podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXV/222/14. 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  w związku z planowanym przystąpieniem do 
remontu świetlicy w Goszczowicach trzeba znaleźć lokal zastępczy do przeprowadzenia wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 
głosowanie uchwały i w wyniku głosowania   jednogłośnie ( 14 głosów za, )   podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXV/223/14. 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
        W Tułowicach. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  jest to uchwała porządkująca, . która wynika z 
przekazania dla Kierownika OPS  obowiązków  dotyczących  ustalania uprawnień do dodatków 
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy 
odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały i w 
wyniku głosowania   jednogłośnie ( 14 głosów za, )   podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XXXV/224/14. 
Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu  
            osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014-2020, 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
uchwalony wieloletni  program osłonowy wymaga doprecyzowania pewnych kwestii. W 
poprzednich latach było to szczegółowo doprecyzowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Z 
powodu zmian, które zaistniały w przepisach w bieżącym roku, szczegóły niektórych procedur 
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania  są uprawnieniem gminy.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy 
odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały i w 
wyniku głosowania   jednogłośnie ( 14 głosów za, )   podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XXXV/225/14. 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że  w związku z realizacją projektu  
organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod nazwa „Powrót do zatrudnienia”  powstała 
instytucja opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Aby wszystko było zgodne z obowiązującym 
prawem  potrzebna jest zmiana w Statucie OPS, który tym zadaniem będzie się zajmował. 
Radny Andrzej Wesołowski zapytał ile dzieci może być pod opieka takiego opiekuna.  
Wójt odpowiedział, ze od 3 do 5 dzieci w zależności od wieku tych dzieci i omówił zasady 
zatrudniania takiego opiekuna.. 
W związku z brakiem  dalszych zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy 
odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały i w  
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wyniku głosowania   jednogłośnie ( 14 głosów za, )   podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 
XXXV/226/14. 
Ad.  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia  
             dziennego opiekuna. 
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 XXXV/227/14. 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt 
      dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.  
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 XXXV/228/14. 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem  
             zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
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 XXXV/229/14. 
Ad.17. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013r. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon przedstawiła 
informację  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013r. Radni do przedstawionej 
informacji nie wnieśli zastrzeżeń. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
Ad.18. Ocena przebiegu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży Zima 2014. 
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik  przedstawiła sprawozdanie 
z przebiegu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży Zima 2014. 
Radny Jerzy Piędzioch podziękował Pani Dyrektor TOK  za kolejny już rok inicjatywy 
zorganizowania feriady dla dzieci. Zaznaczył, że zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i są bardzo potrzebne.. Wyjazdy na basen do Krapkowic były dużą 
atrakcja, bo tam jest inny basen, przystosowany do zabaw dla dzieci.  
Jako Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej  stwierdził, że na następne lata na 
taki cel trzeba w budżecie przeznaczyć więcej pieniędzy.  
Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu.  
Ad. 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował o wydanych zarządzeniach. 
Szczególną uwagę zwrócił na Zarządzenie z 10 marca  br. Nr 282 w sprawie zamówienia 
publicznego na rozbudowę, nadbudowę  i przebudowę świetlicy wiejskiej i remizy w 
Goszczowicach. Przetarg został już rozstrzygnięty. 
Następne zarządzenie dotyczyło  przedstawienia sprawozdania  rocznego z wykonania 
budżetu za 2013 r.  
Poinformował, że kilka zarządzeń dotyczyło zmian budżetu Gminy w związku z 
przekazywanymi dotacjami dla OPS przez Wojewodę.  
Wójt poinformował, że 8 marca uczestniczył w uroczystym koncercie z okazji 25 lecia 
istnienia chóru z beli pod Pradziadem. Była to duża uroczystość. Poinformował, że 1 maja w 
Sali widowiskowej TOK będzie zorganizowany wspólny koncert chóru  z Beli pod 
Pradziadem i chóru z  Ukrainy.  
11 marca Wójt uczestniczył w debacie dotyczącej zasad gospodarki odpadami, która odbyła 
się w Urzędzie Marszałkowskim.  
W tym czasie w Tułowicach przebywała także delegacja dzieci z opiekunami z Niemiec z 
Wendeburga.. 
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17 marca Wójt uczestniczył w procesie inwestycyjnym KRUPI w Opolu. Jest to organizacja 
mająca ułatwić pozyskiwanie inwestorów  aby pewne problemy, które inwestor może spotkać 
na terenie gminy , to aby samorząd i władze województwa pomagały w ich usunięciu.  
Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Świetlikiem w Opolu, wyjaśniano sprawę skargi 
oraz rozmawiano na temat przejęcia działki koło dawnej rzeźni, która się zagubiła i trzeba to 
uregulować.  
Wójt spotkał się także w TAURON DYSTRYBUCJA z Dyrektorem Żurkiem w sprawie 
kabla  na drodze betonowej. Kabel trzeba przesunąć.  
Wójt uczestniczył w spotkaniu Rady Sołeckiej i strażaków w Szydłowie na temat perspektyw 
działalności straży, budowy remizy oraz remontu świetlicy.  
Razem z Prezesem KOSD Panem Zawadzkim Wójt uczestniczył w spotkaniu mieszkańcami 
Ligoty Tułowickiej na temat chodnika. 
28  marca Wójt uczestniczył w spotkaniu Aglomeracji Opolskiej w Opolu na temat 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego gmin. 
Następnie Wójt zaprosił wszystkich na zawody  wschodnich sztuk walki, które odbędą się w 
hali sportowej. 
Wójt poinformował także o spotkaniu  na temat opracowanej strategii gminy.  
Ad. 20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
Radny Jerzy Imbiorski poinformował, ze 26 marca w hali sportowej w Tułowicach odbył się 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Podziękował Panu Jackowi Patrys za pomoc w 
organizacji  Turnieju. Zaznaczył, że udział dzieci w Turnieju był duży.  
Podziękował tez osobom, które udzieliły wsparcia finansowego na zakup radiostacji dla OSP, 
z uzbieranych środków zakupiono 2 radiostacje.  
Radny Jozef Sukiennik  zwrócił uwagę, że już bardzo mało czasu zostało na złożenie nowych 
deklaracji śmieciowych, obawia się czy do maja zdąży się załatwić sprawę.  
Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od tego, że trzeba czekać 30 dni od podjęcia uchwały, 
czy RIO nie zgłosi zastrzeżeń do uchwały. Nie można wcześniej drukować deklaracji jeśli nie 
wiadomo czy RIO nie zgłosi zastrzeżeń. Będą ludzie, którzy będą pomagali w wypełnieniu 
deklaracji na wioskach , będzie też wydłużony czas przyjmowania deklaracji. 
Wójt poinformował też jak wygląda sprawa budowy PSZOKU I jego doposażenia. Wszystko 
powinno być gotowe do końca kwietnia br. Początkiem maja powinien być czynny. 
Radny Andrzej Wesołowski zapytał jaki jest koszt remontu sali posiedzeń.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odpowiedziała, że remont sali posiedzeń wynosi netto 
około 26 tys. zł.  z Vatem to kwota około 35 tys. zł.  
Radny Andrzej Wesołowski poinformował , ze jest członkiem zarządu Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” i w związku z tym, ze projekt złożony przez 
Gminę Tułowice został odrzucony poprosił Panią Prezes o przyjazd na Sesję i wytłumaczenie 
nurtujących radnych niejasności .  
Pani Helena Wojtasik poinformowała, że doszły do niej różnego rodzaju informacje, 
zwłaszcza z Szydłowa, że jest winna temu, że projekt napisany przez Gminę Tułowice nie 
przeszedł do realizacji dlatego, że Ona mało dbała o to żeby ten projekt przeszedł. 
Poinformowała, ze nie szczędzi czasu, sił i środków żeby w Tułowicach coś się działo, aby 
życie i mieszkanie w Tułowicach było atrakcyjne. 
Jeżeli chodzi o projekt, to jest członkiem zespołu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich”  i w związku z tym przeszła szkolenie na temat 
oceniania wniosków. Osoba z danej gminy jest wyłączona z oceny wniosku z tej gminy. Ona 
jako przedstawiciel Gminy Tułowice nie brała udziału w ocenie omawianego projektu. 
Zaznaczyła, że każdy członek Rady Decyzyjnej przed przystąpieniem do pracy składał 
pisemne oświadczenie , że będzie to robił zgodnie z całą wiedzą jaką posiada na ten temat. 
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Każdy członek Rady Decyzyjnej ocenia te projekty elektronicznie u siebie w domu, dostają je 
na meilu i oceniają je sami, nie mogą się konsultować z innymi członkami . 
Prezes  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” Pani Jadwiga 
Wójciak  stwierdziła, że bardzo się cieszy, że jest w tej sali po raz drugi, bo pierwszy raz 
miała przyjemność spotkać się tutaj z radnymi na otwarciu sali w ubiegłym roku, dlatego, że 
sala była budowana z projektu. Z racji tego, że wniosek z Gminy Tułowice nie otrzymał 
dofinansowania w tym naborze wniosków z czym Gmina się nie zgodziła składając 
odwołanie , wzbudziło to szereg dyskusji na posiedzeniach Komisji postanowiła przyjechać i 
odpowiedzieć na pytania aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. W Partnerstwie Borów 
Niemodlińskich w 2008 r. postawili na przejrzystą informację, na współpracę , na 
rozwiązywanie problemów w gronie Stowarzyszenia dlatego jest tutaj aby odpowiedzieć na 
wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące wniosku.  
Radny Krzysztof Mróz powiedział, że doskonale wiedzą, że Pani Helena Wojtasik nie 
oceniała tego wniosku  i myśli, ze mieszkańcy Szydłowa też o tym doskonale wiedzą ale 
przekaże im jeszcze raz te informację. Poinformował też, że zapoznał się bliżej z zasadami 
oceny wniosków i stwierdził, że minimum 22 punkty kwalifikuje projekt do tego by był 
zakwalifikowany do dofinansowania. Omawiany projekt otrzymał punktów 19  z groszem. 
Zastanawia go dlaczego była taka punktacja. Z punktu 1.5. grupy kluczowe otrzymali 4 
punkty. Punkt ten mówi, że przyjmuje się 0 punktów gdy projekt nie angażuje grup 
kluczowych. 1 punkt otrzymuje się, jeżeli projekt angażuje co najmniej 1 grupę  kluczową. Tu 
widzi drobną sprzeczność, bo cytując dalej ten punkt pisze tak: w tym kryterium przyznajemy 
jeden punkt dla projektów, które angażują, dotyczą, adresowane są  do jednej z trzech grup 
kluczowych to jest: tylko dla młodzieży, tylko dla osób starszych, gdzie w pierwszym zdaniu 
było ; co najmniej. Stwierdził, że może czegoś nie rozumie ale wydaje mu się, że jest tutaj 
sprzeczność. 
Dwa  punkty przyznaje się dla projektu, który angażuje co najmniej dwie grupy kluczowe. 
Projekt dostał cztery punkty na 7 członków oceniających, w związku z powyższym 
zastanawia się , bo część mówi, że angażuje a część, że nie angażuje, coś mu w tym nie 
pasuje. 
Drugie pytanie dotyczy zasięgu oddziaływania, otrzymali 3 punkty, z czego na oddziaływanie 
lokalne średnio 2 punkty i po 1 punkcie za oddziaływanie w obszarze 1 jako niskie. 
Zacytował co to znaczy oddziaływanie niskie w obszarze LGD: projekt ma mały wpływ na 
cele całego LGD, angażuje jedynie uczestników z miejscowości w której będzie realizowany. 
Jeżeli cos takiego ma miejsce, to przyznaje się 1 punkt. Jak wyczytał w odpowiedzi na 
odwołanie : „ w opisie operacji wnioskodawca sam zaznacza, że operacja skierowana jest do 
ludzi młodych jak i starszych, miejscowych i przyjezdnych”. Więc nie angażuje tylko 
społeczeństwa Szydłowskiego ale angażuje również inne. Uważa, że nie powinien być 
przyznany tylko 1  punkt a 2 punkty. W związku z tym, że mnoży się te punkty to wychodzi 
24 punkty. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że na odwołanie  otrzymali odpowiedź 
zespołu, który to ustalał : „ Zgodnie z regulaminem organizacyjnym  Rady Decyzyjnej  w 
ramach kryterium grupy kluczowe przyznaje się jeden punkt dla projektów, które angażują 
które angażują, dotyczą, adresowane są  do jednej z trzech grup kluczowych to jest: tylko dla 
młodzieży, tylko dla osób starszych lub wyłącznie mniejszości. Projekt Gminy Tułowice pod 
tytułów „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie” zgodnie z opisem zawartym we 
wniosku o dofinansowanie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska  sportowego, 
w skład którego wchodzić będzie  małe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i tenisa, 
ścianka do tenisa oraz miejsce rekreacyjne. Nie jest to typ inwestycji skierowanej wyłącznie 
do młodzieży czy tylko do osób starszych a tym bardziej mniejszości niemieckiej. W opisie  
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operacji wnioskodawca sam zaznacza,  że operacja skierowana jest zarówno dla ludzi 
młodych jak i starszych, miejscowych i przyjezdnych. Powstały obiekt będzie 
ogólnodostępny, wolny od opłat. Nie ma wątpliwości, ze projekt kierowany jest do 
wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, pochodzenie, narodowość czy 
jakiekolwiek inne kryterium. Nie będą z niego korzystać wyłącznie osoby starsze i młodzież 
lecz wszyscy mieszkańcy oraz przyjezdni zainteresowani aktywnym spędzeniem czasu. 
Operacja zatem nie kwalifikuje się do przyznania punktu w ramach kryterium” 
Prezes  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” Pani Jadwiga 
Wójciak  stwierdziła, że nie ocenia tych projektów, robi to Rada Decyzyjna, bo jest to jej 
wyłączna kompetencja. Rada ocenia projekty wg. ustalonych kryteriów.  Kryteria zostały 
ustalone w 2008 r.   przez walne zebranie członków. Kryteria te były podane do publicznej 
wiadomości  i nikt nie wnosił żadnych zastrzeżeń do ustalonych kryteriów.  
W przypadku kryteriów w ramach LGR te kryteria są ilościowe, gdzie  faktycznie określa się 
wiekowo ale też są kryteria jakościowe, takie, które ocenia się wg. rozbieżności punktów. 
Ocena podobna jest do oceny skoków narciarskich.  
Jednym z tych kryteriów jest zaangażowanie grup kluczowych. Stwierdziła, że z tego co radni 
mówią jasno wynika, że jest niezrozumienie tego, co się kryje pod hasłem „ kryterium grupy 
kluczowe”. 
W ramach lokalnej strategii rozwoju mają wyodrębnione grupy specjalnego wsparcia, w które 
szczególnie chcieliby  przeznaczać środki, w które chcieliby inwestować. W pierwszej 
kolejności jest to młodzież, ze względu na to, że jest jej coraz mniej i chcieliby ją zachęcić do 
pozostania w miejscu zamieszkania ,  drugą grupą są osoby starsze, które służą jako 
przekaźnik tradycji i źródło budowania, utrzymywania tożsamości obszaru, trzecią grupą z 
racji tego, ze jesteśmy położeni na takiej granicy gdzie cześć gmin jest autochtoniczna a cześć 
po zakończeniu wojny została wysiedlona i mieszkają tutaj osoby z różnych części Polski, 
skierowali 3 grupę właśnie mniejszości narodowe, a z racji tego, że występują  tutaj też 
mniejszości historycznie religijne, czyli ewangelicy, określili mniejszości narodowe religijne. 
Kryterium „ grupy kluczowe” oceniane jest w taki sposób, że przyznawany jest punkt za 
zaangażowanie grup kluczowych tylko i wyłącznie projektom, których adresatami jest 
konkretna grupa odbiorców. Mają do porównania dwa projekty: projekt w który są 
zaangażowane bezpośrednio działania młodzieżowe, gdzie do nikogo innego nie jest ten 
projekt skierowany, tylko i wyłącznie młodzież będzie występowała. Ten projekt jest typowo 
skupiony, wszystkie koszty ponoszone są właśnie na ta grupę kluczową młodzieżową.  
To znaczy, że inwestują środki, wspierają  grupę młodzieżową. To by miało miejsce w 
przypadku gdyby był jakiś projekt zajęć warsztatowych gdzie wszystkie koszty związane 
byłyby tylko i wyłącznie ze wsparciem osób starszych. Rada  decyzyjna jasno stawia sytuację, 
ze jeżeli projekt jest kierowany do wszystkich, to znaczy, że nie wspiera konkretnej grupy 
docelowej. 
Radny Krzysztof Mróz zapytał do ilu grup był skierowany projekt Gminy Tułowice. 
Prezes  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” Pani Jadwiga 
Wójciak stwierdziła, ze nie odpowie na to pytanie , o tym decyduje Rada Decyzyjna.  Jeśliby 
jednak miała do porównania projekty. Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że nie chodzi o 
porównanie projektów, tylko gdyby oceniała ten projekt indywidualnie w domu tak jak to 
robią członkowie Rady Decyzyjnej.  
Pani Wójciak stwierdziła, że to tak nie działa. W ramach ostatniego naboru wpłynęło do biura 
8 projektów i te projekty nie są oceniane w oderwaniu od siebie, dlatego, ze dysponują 
określoną pulą środków i z tych projektów, które do nich wpływają starają się wybrać te, 
które w najlepszy sposób wpisują się w lokalną strategię rozwoju. Tych projektów nie ocenia  
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się w oderwaniu od pozostałych wniosków, które wpłynęły  w ramach jednego naboru 
wniosków. 
Sołtys Szydłowa Pani Ewa Kapłon  stwierdziła, że  projekt budowy boiska wpisuje się bardzo 
dobrze w ich strategię. Szydłów jest miejscowością, która od początku była w strategii 
rozwoju. Jest to wpisane w strategii Szydłowa. Szydłów zawsze był traktowany jako 
zaścianek Opolszczyzny. Jest mnóstwo działek, które zostały wykupione, w budynku po 
szkole będzie dom spokojnej starości. Automatycznie wszystko się wpisuje, są sportowcy, są 
grupy, są zajęcia świetlicowe, są strażacy. To jest super miejsce. Uważa, że jest  to wielki 
błąd. Szydłów  już cztery lata czeka na boisko. Nie wie kto to oceniał i w jaki sposób to było 
oceniane. 
Pani Wójciak stwierdziła, że zgadza się z Panią Kapłon jeżeli chodzi o ważność Szydłowa w 
Lokalnej Strategii Rozwoju i z tym, że ta inwestycja jest dla Szydłowa niezbędna. Dlatego 
wychodzi z takiego założenia, że gdyby była zbędna to nie byłoby wniosku o jej 
dofinansowanie. Nie podważa potrzeby realizacji tego projektu ale kryteria oceny LGD są 
znane przed ogłoszeniem naboru wniosków. Są tam dwa kryteria, które spełniały pozostałe 
projekty a których dla Szydłowa zabrakło. Kryterium kultura i natura gdzie wiadomo, że 
punkty otrzymywały wnioski wpisywane na listę zabytków dziedzictwa kultury i dziedzictwa 
przyrodniczego. Nikt nie mówi, że ten projekt był źle przygotowany, że dokumentacja była 
zła, po prostu były wnioski, które swoją tematyką wpisywały się bardziej w te kryteria i 
mogły dostać przy tych kryteriach więcej punktów.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odczytał temat innego projektu” Zagospodarowanie terenu 
przy świetlicach wiejskich na cele rekreacyjno- sportowe” Pięknie się komponuje. 
Stwierdził, ze był pracownik Urzędu z projektem na konsultacji i gdyby  Pan Daniel 
powiedział, ze trzeba tam wpisać mniejszość niemiecką, to przymusiłby kogoś z mniejszości 
do kopania tam piłki. Jest to jakiś paradoks bo jeżeli projekt dotyczy wszystkich a nie jednej 
grupy, to jest za karę odrzucony. Nie wyobraża sobie, że napisze  „Boisko piłkarskie, wstęp 
tylko dla młodzieży”. Co będzie jak przyjdzie dziadek z wnuczkiem aby zagrać w piłkę, to nie  
będzie mógł. Wójt poinformował, że złożyli skargę do Urzędu marszałkowskiego i czekają na 
odpowiedź.  
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że Pani Wójciak powiedziała przed chwilą, ze podane były 
do publicznej wiadomości kryteria oceny. Stwierdził, że je doskonale znają i wydaje mu się, 
że interpretacja tych kryteriów przez niektóre osoby jest zdecydowanie różna.  
Zacytował jeszcze raz” projekt angażuje co najmniej jedna grupę kluczową”. Jest takie 
kryterium za które się uzyskuje co najmniej jeden punkt. „ W tym kryterium przyznajemy 
jeden punkt dla projektów,  które angażują, dotyczą, są adresowane do jednej z trzech grup 
kluczowych tj. tylko dla młodzieży, tylko dla osób starszych, wyłącznie dla mniejszości.” 
Uznali przed chwilą, że jest to znacznie szersze spektrum, nie tylko jest młodzież, nie tylko 
osoby starsze a wiec powinni otrzymać po dwa punkty gdyż zgodnie z  punktem 1.5.3.- 
projekt angażuje co najmniej dwie grupy kluczowe. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że uważają, 
że ocena projektu była nieobiektywna dlatego też Wójt złożył skargę i zobaczą co z tego 
wyniknie. 
Radny Jerzy Imbiorski zwrócił uwagę na odpowiedź na odwołanie , stwierdził, że początek 
jest dobry a potem jest zaprzeczenie tego co na początku.  
Pani Wójciak odpowiedziała, że pismo Pana Wójta stawiało zarzuty pod katem jej osoby jak i 
pod katem Rady Decyzyjnej a wiec adresatów pisma było dwóch dlatego były jakby dwie 
odpowiedzi. Rada Decyzyjna odpowiedziała ze swojej kompetencji a Pani Wójciak 
odpowiedziała na pozostałe kwestie. 
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Zaznaczyła, że projekt składa się nie tylko z tego, co jest zapisane w opisie wniosku, ale 
projekt ocenia się łącznie patrząc na harmonogram działań i na to co jest umieszczone w 
budżecie projektu. W przypadku wniosku Gminy Tułowice nie było ani jednej pozycji 
budżetowej, która bezpośrednio dotyczyłaby, wykazywałaby, że którakolwiek z tych grup jest 
zaangażowana w projekt. Prosiła aby radni zrozumieli dwie rzeczy: jedna to jest realizacja 
projektu, czyli to jak projekt jest realizowany, kto go realizuje i w jaki sposób i to jest 
oceniane w projekcie w ramach lokalnej strategii rozwoju. Jeśli Państwu jest obojętne kto 
realizuje ten projekt i w jaki sposób to skorzystajcie z innych źródeł finansowania tego 
projektu. W ramach lokalnej strategii rozwoju od samego początku kładliśmy nacisk na te 
dwie rzeczy, kto realizuje ten projekt i w jaki sposób. W przypadku wniosku Gminy Tułowice 
na remont boiska sprawa jest prosta, wchodzi firma, buduje obiekt i korzystają z niego 
wszyscy mieszkańcy Gminy Tułowice. Żadna pozycja budżetowa czy działanie w 
harmonogramie nie wskazywało na zaangażowanie jakiejkolwiek grupy. Jeśli ta informację 
radni zestawia sobie z innymi projektami, gdzie w budżetach są koszty przepisane dla 
poszczególnych grup kluczowych, to tych projektów rada Decyzyjna nie ma prawa oceniać w 
taki sam sposób. Nie można też oceniać projektu po nazwie, tytule. Bo to co jest zawarte w 
tytule najczęściej odpowiada temu co jest zawarte w kosztorysie budowlanym na dane 
przedsięwzięcie i to jest ważne ale ma się w niewielkim stopniu do tego jak projekt będzie 
realizowany i kto dokładnie będzie zaangażowany w jego realizację.  
Pan Daniel Podobiński stwierdził, że , rozumie zaangażowanie radnych i prosił aby unikać 
negatywnych emocji. Zaznaczył, że nie można porównywać projektów, bo jest to 
nieadekwatne jeśli nie znamy całości tych projektów. Jest to ocena jakościowa i dlatego są 
różne oceny. Członkowie Rady Decyzyjnej są z różnych sektorów, jest biznesmen, jest 
nauczyciel, jest przedstawiciel domu kultury, jest przedstawiciel urzędu gminy i każdy 
ocenia. 
Jeżeli chodzi o kryterium dotyczące grup kluczowych to przyznaje się, że sam to z 
pracownikiem Urzędu Gminy Tułowice konsultował i w pierwszej wersji tego wniosku nie 
było zupełnie jakby włączenia młodzieży. Jego zadaniem jest aby pomagać aby te wnioski 
były pisane jak najlepiej dlatego zaproponował włączyć do projektu młodzież.  
Pani Ewa Kapłon stwierdziła, że młodzież była zaangażowana w projekt bo sama zbierała 
podpisy o chęci pracy przy inwestycji.  
Wójt stwierdził, że nie da się pewnych rzeczy zrobić,  żaden wykonawca nie wpuści 
młodzieży na plac budowy do wykonywania tam roboty. Młodzież może być do organizacji 
imprez i nie wierzy, ze w kościołach na wierzy młodzież będzie pracowała.  
Zaznaczył, że Gmina Tułowice należy do LGD i LGL, złożyli jeden wniosek do LGL i jeden 
do LGD. W LGL wniosek dostał pierwsze miejsce ze wszystkich składanych, dostana 
pieniądze, LGD uznało, że pieniądze się nie należą. Trzeba będzie podjąć decyzję o 
pozostaniu w jednej grupie i myśli, ze tutaj LGD przegrywa na starcie. 
Pani Jadwiga Wójciak stwierdziła, że to co Pan Wójt powiedział, że żaden inwestor nie 
wpuści młodzieży na plac budowy potwierdza, że ten projekt powinien być realizowany 
metodą lider. Może trzeba było ten wniosek złożyć do innego dofinansowania, bo to nie jest 
tak, że każda grupa daje pieniądze na wszystko.  LGD jest grupą specyficzną, która daje 
wnioski na rzeczy, które są realizowane oddolnie, angażują mieszkańców  bezpośrednio. 
Odnosząc się doi tego, ze LGL  Gmina dostała wsparcie a LGD nie dostała stwierdziła, że na 
14 wniosków złożonych z terenu Gminy Tułowice do realizacji i dofinansowania tych 
projektów zostało wybranych 11. 
Wyjaśniła, na jakich zasadach przyznaje się punkty w LGL Następnie poinformowała jak 
wyglądało składanie dofinansowanie  wniosków z terenu Gminy Tułowice oraz jakie to były 
wnioski. Zaznaczyła, że obecnie sa w trakcie opracowania nowej strategii i bardzo żałuje, że z  
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gminy nie wpłynął żaden wniosek jak usprawnić, poprawić kryteria oceniania wniosków aby 
było to proste i bardziej przejrzyste. 
Pan Daniel Podobiński wytłumaczył na czym miałoby polegać zaangażowanie w projekt 
młodzieży i na jakich zasadach to się odbywa.  Stwierdził też, że zależy im na współpracy z 
gmina Tułowice  i nie wyobraża sobie LGD bez Tułowic. 
Wójt powiedział, że nikt nie powiedział, że Bory będą bez Tułowic, ale zgłosiły się jeszcze 
dwie grupy i będą rozważać do której gminy będzie najkorzystniej należeć.  
Pani Helena Wojtasik poinformowała jak powinien być napisany projekt i jak jest oceniany. 
Wójt stwierdził, że był objazd Rady Decyzyjnej po wszystkich zgłoszonych obiektach i 
ubolewa, że Pani Heleny Wojtasik  nie było  w czasie oględzin inwestycji w Szydłowie, bo 
być może przedstawiłaby członkom Rady Szydłów i to miejsce. 
Radny Andrzej Wesołowski prosił o wstrzymanie się z decyzja o wystąpieniu z Borów i 
rozważenie tego na spokojnie.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że wydaje mu się o co chodzi w tym projekcie. Jedna i 
druga strona ma tutaj rację. Chodzi tu o zaangażowanie w realizacje projektu a nie 
korzystanie z niego. Nie można  zrażać się tym, że ten projekt został odrzucony bo też wiele 
innych projektów które Gmina złożyła zostało zrealizowanych. 
Zastępca Przewodniczącej rady Gminy pani Halina Klimaszewska –Sadłoń odczytała list 
Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej  do wszystkich obywateli dotyczący roku rodzin. 
Odczytała tez zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu dot. planu 
ochrony rezerwatu przyrody „Złote Bagna”.  
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
 
Na tym protokół zakończono. 
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