
                                                           Protokół Nr XXXVII/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 5 czerwca  2014r. 

 

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 Zbigniew 

Paradowski). 

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 XXXVI Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2013 r.  

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

  6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

        Tułowice za 2013 r.  

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

   8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

       dofinansowanie  zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i  

       remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka w formie  

       dotacji celowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka  

      i wyżywienie u dziennego opiekuna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  

      gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  

      gruntowej.  

13. Założenia organizacyjno –  programowe wypoczynku dzieci  i młodzieży „LATO 2014” 

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

16. Zakończenie obrad. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa zgłosił wniosek  o zmianę porządku obrad polegającą na  

wprowadzeniu do porządku obrad punktu” Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice. 

Zaznaczył, ze taką uchwałę radni podejmowali miesiąc temu ale Nadzór Wojewody dopatrzył 

się w niej uchybień a mianowicie brak numerków na mapie, które były na drugiej mapie. 

Stwierdzono, że powinne one być na jednolitej mapie i wszczęto postępowanie nadzorcze i 

uchylono  uchwałę. Została więc przygotowana uchwała z poprawnym załącznikiem.. 

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tułowice 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 XXXVI Sesji Rady Gminy. 

Protokół  XXXV Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za ) 

Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

           sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2013 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że Zarządzeniem Wójta z 6 maja br.  

przedstawiono radnym sprawozdanie finansowe, które składa się z 4 załączników, tj. bilans z 

wykonania budżetu państwa, jednostki  samorządu terytorialnego czyli z organu – zał. nr 1, 

załącznik nr 2 to był bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  

czyli łącznie wszystkie jednostki i zakład, przedstawiono także rachunek zysków i strat – 

wariant porównawczy wspólny z jednostkami i Zakładem Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej  oraz zmiany w funduszu. Jest to sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Do 31.03.2014 r. przedstawione zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.  

Na posiedzeniach Komisji przedłożone sprawozdania były omówione ale jeśli są jeszcze 

jakieś pytania czy wątpliwości to na nie 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 XXXVII/235/14. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. 

           samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

Dyrektor  Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, że 

przedłożone sprawozdanie finansowe za 2013 r. składa się z; bilansu sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2013 r., rachunku zysków i strat roku obrotowego 2013, zestawienia zmian w 

kapitale własnym za 2013 r, i informacji dodatkowej. 

Zwróciła się do radnych, jeśli mają jakieś pytania do przedłożonego sprawozdania, to służy 

odpowiedzią. 

Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń poinformowała, że przejrzała dokładnie sprawozdanie 

z TOK i nie ma w nim wzmianki na temat czytelnictwa a chciałaby poruszyć tę sprawę. Wie, 

ze Panie bibliotekarki przynajmniej raz w miesiącu odwiedzają osoby starsze czy mniej 

sprawne i dostarczają im zamówione telefonicznie książki. Uważa, że nie ma o tym wzmianki 

a jest to miłe i należy się tym pochwalić. 

Dyrektor TOK poinformowała, ze jest to już praktykowane od dłuższego czasu, że Panie 

bibliotekarki dostarczają książki do domów osobom, którym z powodu wieku czy choroby 

ciężko jest wybrać się do biblioteki wiec zamawiają książki telefonicznie.  

Główna Księgowa TOK Pani Zofia Paczek – Kuta poinformowała, że TOK co roku na zakup 

nowych pozycji książkowych przeznacza około 5 czy 6 tys. zł,. w zależności od posiadanych 

środków. Realizują taki program, że jeśli w ciągu roku zakupią książki za 5 tys. zł. to dostają 

jeszcze dodatkowe środki z programu w wys. ok. 2 tys. zł. na zakup książek.  

Zaznaczyła, że starają się kupować takie książki, które są poszukiwane przez czytelników. Są 

to głównie nowości.  

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w planie pracy Rady jest punkt dotyczący 

działalności bibliotek na terenie Gminy Tułowice, więc na pewno ta sprawa będzie szeroko 

omawiana.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

projekt uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXXVII/236/14. 

Ad. 6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

           Tułowice za 2013 r.  

 

 



Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę  Nr  95/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 

r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2013 r. Opinia jest pozytywna. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2013 r.   

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę  Nr  195/2014 z dnia 19 maja 2014 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tułowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Tułowice z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Opinia jest pozytywna. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że bardzo miło słuchało się odczytanych opinii. Opinie są 

pozytywne. Komisja Rewizyjna również bardzo się napracowała przygotowując wniosek o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek jest obszerny i wyczerpujący. Świadczy to 

o dobrym gospodarowaniu środkami publicznymi w związku z tym uważa, że należy udzielić 

Wójtowi Gminy absolutorium.  

Radny Andrzej Wesołowski  podziękował Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za 

przygotowanie wniosku, stwierdził, że to Przewodnicząca Komisji  najwięcej się napracowała 

przy sporządzeniu wniosku. 

Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń stwierdziła, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

dwukrotnie podkreśliła, że Pan Wójt przy realizacji budżetu kierował się rzetelnością, 

solidnością, poczuciem odpowiedzialności jeżeli chodzi o budżet gminy. 

Wydaje się jej, że nic dodać nic  ująć. W pełni przychyla się do wypowiedzi Pana Jozefa 

Sukiennika i będzie głosować za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej bardzo się napracowała nad wnioskiem, opinia 

regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  jest pozytywna a wniosek Komisji został dobrze 

przyjęty w RIO. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

projekt uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 14 głosów za ) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXXVII/237/14. 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium.  

Podziękował wszystkim, którzy pracowali  aby budżet wykonać, przede wszystkim 

Skarbnikowi, Kierownikom jednostek i wszystkim pracownikom.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam pogratulowała w imieniu 

swoim i wszystkich radnych Panu Wójtowi i Pani Skarbnik. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska podziękowała radnym i stwierdziła, że jest to też zasługa 

radnych, bo jeśli z Panem Wójtem wychodzi z jakimiś propozycjami do budżetu, to zawsze 

dochodzą do porozumienia. Podziękowała także wszystkim kierownikom jednostek 

samorządowych i służbom finansowym. Stwierdziła, że współpraca układa się coraz lepiej, są 

co prawda coraz większe wymagania ale stają na wysokości zadania, sprawozdania są gotowe 

na czas, ogólnie pracuje się coraz lepiej.  

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, że zmiany  są opisane w uzasadnieniu ale jeśli są jakieś pytania to na nie 

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 XXXVII/238/14. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

          Tułowice.    
 



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 XXXVII/239/14. 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu  

          na dofinansowanie  zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem  

          i  remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka w  

         formie dotacji celowej. 

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 XXXVII/240/14. 

Ad.10. 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 XXXVII/241/14. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  

      gruntowej. 

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 XXXVII/242/14. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  

      gruntowej.  

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 XXXVII/243/14. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  

           i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że projekt 

uchwały był  omawiany na posiedzeniach Komisji.  

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 XXXVII/244/14. 

Ad.14. Założenia organizacyjno –  programowe wypoczynku dzieci  i młodzieży „LATO 

2014” 

Wójt  poinformował, że przez pierwsze dwa tygodnie lipca  organizatorem letniego 

wypoczynku będzie Tułowicka Ośrodek Kultury, myśli, że wkrótce pojawi się program, który 

będzie szeroko kolportowany. Przez następne dwa tygodnie organizatorem letniego 

wypoczynku będzie Gminny Zespól Szkół, tradycyjnie tak jak to było dotychczas. 

Od 8 do 17 lipca 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych będzie wypoczywało na kolonii letniej w 

Poroninie. Kwalifikacja dzieci nastąpiła w uzgodnieniu z Pedagogiem szkolnym GZSZ, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach oraz Gminna Komisją do Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W trakcie kolonii dzieci będą miały możliwość skorzystania z 

wycieczki zagranicznej na Słowację, uczestniczyć w wycieczkach po okolicy. W programie 

kolonii przewidziano tez zwiedzanie zabytków  oraz wycieczki piesze do Morskiego Oka  i na 

Gubałówkę, zwiedzanie Zakopanego. W programie przewidziano również realizację  

programu profilaktycznego w zakresie uzależnień.  

Transport dzieci na kolonię zapewnia organizator kolonii. Brane są pod uwagę dwa warianty 

transportu: autokarowa lub liniami PKP. 



Podobnie jak w roku ubiegłym zadanie: „Zorganizuj dzieciom wakacje” w sierpniu 

zaplanowano organizację zajęć wakacyjnych w sołectwach: Szydłów, Skarbiszowice, 

Tułowice Małe, Ligota Tułowicka, Goszczowice. 

We współdziałaniu z Kuratorem Oświaty w Opolu w dniach od 9 do 22 lipca na koloniach 

letnich w Ośrodku wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach  wypoczywać 

będzie 6 dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach i z tak zwanymi mniejszymi 

szansami. Transport dzieci w obie strony na trasie Tułowice Głuchołazy zapewnia organizator 

czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu.  

Zajęcia sportowe na obiektach hali sportowej i Orlika przez okres wakacji będą  prowadzone 

w większym okresie czasowym. Obiekty będą wcześniej otwierane .  

Wójt poinformował, że chcieliby również w sierpniu przez około 2 tygodni  gościć grupę 

dzieci z Ukrainy. Chcieliby, aby te dzieci będąc w Ligocie Tułowickiej uczestniczyły także w 

zajęciach w pozostałych wioskach. Prosił sołtysów o pomoc w organizacji wypoczynku 

dzieci. 

Radny Andrzej Wesołowski zapytał czy pobyt dzieci z Ukrainy w Ligocie nie będzie 

kolidować z rozpoczęciem rozgrywek piłkarskich. 

Wójt odpowiedział, że może to się zazębić o dzień czy dwa  , jest to kwestia jednego meczu, 

który może się odbyć na innym stadionie. 

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował o wydanych zarządzeniach i je omówił. . 

Poinformował, że  nauczycielka GZSZ, która przez rok była oddelegowana do pracy w 

Przedszkolu, wyraziła zgodę aby przez następny rok także  pracować w Przedszkolu. 

Wójt poinformował, że 23 kwietnia uczestniczył w Walnym Zebraniu Zgromadzenia 

Aglomeracji Opolskiej w Opolu. Wyjaśnił, że Aglomeracja obecnie opracowuje swoją 

strategię. Następnie poinformował, że w związku z tym, że Gmina Tułowice przystąpiła do 

Aglomeracji w późniejszym terminie, nie jest możliwe  ujęcie jej w obecnie opracowywanej 

strategii . Zostanie wprowadzona do strategii w późniejszym terminie. 

Wójt poinformował także o odbytych koncertach przez Chóru z Ukrainy i  z Czech w 

Tułowicach. Poinformował, że przez dwa dni gościł także 15 dzieci z Ukrainy, w związku z 

tym, że nie miały się gdzie podziać.  

Nastepnie poinformował o spotkaniu z Panem Woźniakiem na temat opracowania 

„Przewodnika po Tułowicach”. 

W dniach od 16 do 19 maja Wójt uczestniczył w uroczystościach 40 lecia Gminy Wendeburg.  

28 maja Wójt  spotkał się z gośćmi z Angli, którzy prowadzili zajęcia z dziećmi w salach 

wiejskich. 

29 maja Wójt uczestniczył w Warszawie w konferencji „ Czas na Opolskie”. Marszalek 

Województwa Opolskiego zaprosił do Warszawy wszystkich Wójtów i Burmistrzów, którzy 

na swoim terenie maja strefę. Zaprosił też wszystkie największe firmy znajdujące się na 

Opolszczyźnie. W konferencji udział wzięli też prawie wszyscy posłowie i posłanki w 

województwa opolskiego.  

30 maja Wójt uczestniczył w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie uzgodnienia warunków pożyczki na zadanie – 

budowa sieci sanitarnej. Rozmawiano także o perspektywie następnych zadań.  

4 czerwca Wójt spotkał się z Komendantem Miejskiej Straży Pożarnej z Opola, Komendant 

zwróci się z prośba o dofinansowanie Jednostki Straży Pożarnej w Niemodlinie.  

Wójt poinformował, że 31 maja uczestniczył w obchodach 50 lecia Gminy  w Czechach. Z tej 

okazji otrzymał tytuł Honorowego Obywatela. 

Ad.16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 



Radny Jerzy Piędzioch poruszył sprawę zaniepokojenia radnych stanem poboczy dróg  

wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej Gminy. 

Co prawda pan Wójt  poinformował, że już w tej kwestii zaciągał informacji ale niektórzy 

dopiero są na etapie rozstrzygania przetargów. 

Uważa, że tą kwestię trzeba zaprotokołować i podnieść jako problem na następny rok, bo ten 

rok to już jest troszeczkę spóźniony żeby gdzieś tam dotarło to do Zarządów  Dróg czy 

Powiatowych czy Wojewódzkich, że jest potrzeba wcześniejszego zajęcia się takimi 

sprawami jak dbałość o pobocza, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Te  słupki, które mają w 

nocy wskazywać pas drogi, pas jezdni są niewidoczne w trawie. 

Radny Jerzy Piędzioch poruszył także sprawę dziury w drodze wojewódzkiej , uważa, ze 

trzeba to  sygnalizować, z Urzędu Gminy powinno wyjść w tej sprawie pismo informujące, że 

na Radzie Gminy ta kwestia była poruszana. Dziura jest już prawie miesiąc ogrodzona  i nic 

się nie robi. 

Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że rozmawiał z panem Dyrektorem Dróg i 

dowiedział się, że muszą czekać na przetarg. Jak zostaną środki to zrobią nawet skrzyżowanie 

w Ligocie.  

Pani Helena Wojtasik poinformowała, że dzisiaj była Sesja powiatu i poruszyła tam sprawę 

koszenia poboczy. Dyrektor Dróg odpowiedział, ze trawa bardzo szybko rożnie i nie nadążają 

z koszeniem.  Jeżeli chodzi  o dziurę w drodze, to jest tam jakiś feler, jakiś ciek wodny. 

Następnie Pani Dyrektor TOK zaprosiła radnych na Familly Cup. 

Radny Andrzej Wesołowski poinformował o  imprezie , która odbyła się 31 maja w 

Tułowicach – wyścig ślimaków. Była telewizja i cztery stacje radiowe. Jeśli w kategorii sport 

już wszystko leży tutaj w naszej Gminie, to został ślimak. Następnie omówił przebieg 

imprezy. Stwierdził, że imprezę należy wpisać w kalendarz imprez na następne lata. 

Pani Dyrektor TOK podziękowała  radnemu Jerzemu Piędziochowi, który dwa tygodnie temu 

poświecił swój własny, prywatny czas aby wziąć udział w „Nocy kultury” która  była 

pierwszy raz organizowana w Tułowicach. Poinformowała, ze w Technikum Leśnym jest izba 

edukacji przyrodniczo ekologiczna, która została wykonana w ramach projektu. Właśnie do 

tej izby zaprosili mieszkańców Tułowic. Pan Jerzy Piędzioch był tam przewodnikiem. 

W ramach „ Nocy kultury” było także nocne zwiedzanie Tułowic i film o Tułowicach. 

Uważa, Ze Przewodnik po Tułowicach pana Woźniaka będzie dopełnieniem działań Ośrodka 

Kultury zmierzających do promowania historii Tułowic.  

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że Pan Wesołowski z tym upadającym sportem w 

Tułowicach to przesadził, bo to, że nisko stoi w tej chwili pierwsza drużyna Unii, to trzeba 

zobaczyć jakie są wyniki tych pozostałych zespołów, które są znaczące w swoich kategoriach.  

Poinformował, że na obiektach sportowych „Orlik” 6 razy w tygodniu prowadzone są zajęcia 

z dziećmi. Taka ilość zajęć jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie  dzięki możliwości 

przeprowadzenia ich w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych również na 

hali sportowej. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe uczestniczą w grach sportowych takich 

jak: tenis ziemny, tenis stołowy, babington, koszykówka, mini hokej, siatkówka, siłownia na 

powietrzu. Obiekty sportowe „Orlik” odwiedziło  czynnie w okresie od grudnia do maja 

łącznie 14.69o osób. Myśli, ze jeśli to nawet nie przekłada się za wyczynowość tego sportu, 

ze nie jesteśmy pierwsi w województwie w drużynie takiej czy innej to myśli, ze rozwój tego 

sportu dla najmłodszego pokolenia będzie owocował na przyszłość.  

Myśli, ze jest to większą zasługą niż czasem zdobycie mistrzostwa województwa czy coś 

więcej.  

Radny Jerzy Imbiorski podziękował Pani Dyrektor TOK, że w programie Dni Tułowic 

znalazły się zawody sportowo-pożarnicze. Podziękował także Panu Wójtowi za poczęstunek 

dla strażaków. 



Radny Krzysztof Mróz poinformował, że w niedzielę odbył się konkurs zespołów 

folklorystycznych w Grodkowie gdzie zespół Szydłowianki zdobyły pierwsze miejsce. 

Radna Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała pismo właścicieli sklepu Super-Sam w 

Tułowicach dotyczące ilości oddawanych odpadów komunalnych. 

Wójt poinformował, że uznając pewne fragmenty zastrzeżeń zawartych w piśmie 

przystąpiono do przygotowania projektu uchwały o  zmianie obowiązującej uchwały i 

wystąpiono po opinie do Sanepidu i WIOŚ w Opolu.  

Radna Halina Klimaszewska- Sadłoń odczytała odpowiedź Wójta gminy Tułowice dla 

nadleśnictwa Tułowice na pismo w sprawie przydziału mieszkania dla rodziny 

zamieszkującej obecnie w budynku należącym do Nadleśnictwa.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  

obrady.  

Na tym protokół zakończono. 

 

           

 

 

 

Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                   Alicja Lewandowska - Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


