
                                                           Protokół Nr XXXVI/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 24 kwietnia  2014r. 

 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1400  

do godz. 1730. W posiedzeniu udział wzięło 13  radnych ( nieobecni byli: radny  Jerzy 

Piędzioch  i radny Zbigniew Paradowski). 

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 

stwierdziła ich prawomocność.  

Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, Pana Wójta, pracowników Urzędu Gminy, 

Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości w 

osobach: Pana Komendanta Policji w Niemodlinie Sebastiana Górskiego, Pana Mieczysława 

Palaka – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie, Pana Grzegorza 

Nawrockiego – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych . 

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 XXXV Sesji Rady Gminy. 

   4. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowość   

       niesienia pomocy w przypadku  klęski  żywiołowej 

   5. Informacja o stanie ładu,  porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz podejmowane  

      działania zmierzające do  zmniejszenia przestępczości na  terenie Gminy 

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

   7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

       zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, 

  8. Sprawozdanie z prac stałych  Komisji Rady za I kwartał 2014 r.  

  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami 

10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 

11. Zakończenie obrad.  

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

wprowadzeniu do porządku obrad punktu” Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania 

projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Złote Bagna” oraz punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

Opolu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska Adam zgłosiła wniosek o wniesienie 

do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla radnych 

Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia punktu dotyczącego podjęcie uchwały w 

sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Złote Bagna”  

głosowało 13 radnych.  

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia punktu dotyczącego podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu głosowało 13 

radnych.  

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia punktu dotyczącego podjęcie uchwały  

zmieniającej uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w 

sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów głosowało 13 radnych.  



 

 

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  

o zgłoszone wniosek  porządek obrad . 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za).  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy. 

Protokół  XXXV Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za ) 

Ad. 4. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz  

           gotowość  niesienia pomocy w przypadku  klęski  żywiołowej 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie Pan Mieczysław Palak 

podziękował za zaproszenie a następnie poinformował, że na posiedzenie nie mógł przybyć 

Komendant Miejski, gdyż w tym czasie jest zaangażowany w działalność w Aglomeracji 

Opolskiej w działalność, która będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa. Obecnie 

prowadzone są prace nad tym, aby w każdej gminie powstało nowoczesne centrum 

zarządzania kryzysowego, które będą zsynchronizowane z centrum, które jest organizowane 

w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej. Jest tam organizowane stanowisko kierowania z 

podziałem na część dla powiatu Opolskiego, dla powiatu miejskiego i w przypadku kiedy 

dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to ma to tak funkcjonować, że dysponując wszystkimi silami 

rozlokowanymi na terenie całego powiatu, będzie te siły kierować w odpowiednie miejsca na 

terenie powiatu opolskiego gdzie pomoc będzie niezbędna. Jeśli zdarzy się , że przez jakiś 

teren przejdzie nawałnica czy huragan to nie wszystkie rejony zostaną dotknięte, bo raczej się 

to tak nie zdarza, ale wtedy będą się rozszerzać na teren całego województwa. W samym 

powiecie prowadzą już prace na bardzo wysokim stopniu i w dostatecznym tempie. 

Zaznaczył, że system zawiadamiania w klęskach żywiołowych jest systemem  nowym i 

testują go, prowadzone są obserwacje jak to wszystko wyjdzie. Jeśli to wyjdzie, to jest szansa, 

że taki system zostanie wdrożony w całym kraju.  

Następnie podziękował Panu Wójtowi i Radzie Gminy za to, że od ostatniego razu, kiedy 

spotkali się na Sesji i omawiali strategię rozwoju jednostek OSP, że wykazali  wolę podjęcia 

trudu poprawy działalności jednostek OSP. W tej chwili Jednostki już w miarę spokojnie 

pracują, maja już to, co powinni mieć, są jeszcze jakieś małe braki ale nie wszystko od razu 

można zrobić. Wie, że będzie budowana remiza w Goszczowicach a Pan Wójt także mówił, 

że jest jeszcze do wykonania jedno wielkie zadanie – budowa remizy w Tułowicach.  

Poinformował, że w zeszłym roku do jednostki OSP w Tułowicach przyjęli 14 nowych 

strażaków. Zostali oni przeszkoleni już w nowym systemie szkolenia, który został wdrożony 

w zeszłym roku. Kurs, który te osoby ukończyły jest tożsamy z tym kursem, który kończą 

strażacy zawodowi. 

Następnie Pan Mieczysław Palak przedłożył analizę z pracy jednostek OSP. Zaznaczył, że w 

zeszłym roku jednostka była alarmowana do zdarzeń 28 razy. Następnie  stwierdził, że należy 

dążyć do tego aby przynajmniej jedna jednostka z terenu Gminy była w Krajowym Systemie 

Ratownictwa. Następnie wyjaśnił dlaczego to jest takie ważne i na jakich zasadach    działają 

takie jednostki.  

Zaznaczył, że nie da się funkcjonować w dzisiejszych czasach nie budując własnego systemu 

samoobrony. Każda jednostka OSP, która jest na terenie miejscowości czy na terenie gminy 

powinna zapewnić powinna zapewnić działalność bojowa na okres od 15 do 25 minut. 

Jednostki te powinne być tak wyposażone, tak wyszkolone aby przez te 25 minut mogły 

prowadzić samodzielne działania, do czasu kiedy nie przyjedzie zawodowa jednostka straży. 

Będą też dosyłane inne jednostki z sąsiednich miejscowości ale trzeba zrobić wszystko aby 

miejscowe jednostki OSP mogły samodzielnie działać przez te 25 minut. 

Poinformował, ze jednostki OSP, które są w systemie ratowniczo-gaśniczym są szkolone nie 

tylko w zakresie podstawowym ale tez specjalistycznym np. ratownictwo drogowe,  



 

ratownictwo medyczne itp. Na rozwój jednostek w kierunku ratownictwa specjalistycznego 

gmina nie dokłada żadnych środków. Jest to finansowane z budżetu państwa. 

W dyspozycji straży pożarnej jest już śmigłowiec, który wylatuje do zdarzeń gdzie jest 

zagrożenie stanu zdrowia czy życia. O tym kiedy śmigłowiec ma być wykorzystany decydują 

lekarze jak i strażacy. 

W Gminie Tułowice jest jeden problem, bo nie ma na terenie jednostki, która mogłaby 

zabezpieczyć teren do lądowania  takiego śmigłowca. 

Taka jednostka musi być w krajowym systemie ratowniczym i musi być odpowiednio 

przeszkolona. Najbliższa taka jednostka jest w Łambinowicach co znacznie wydłuża czas 

dojazdu a tym samym lądowania śmigłowca . 

Następnie poruszył sprawę zabezpieczeń w razie klęski żywiołowej, stwierdził, że 

pomieszczenia remiz strażackich mogą w takich przypadkach być wykorzystane dla ludzi, 

którym trzeba będzie  zabezpieczyć schronienie. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa stwierdził, że nawet w tym burzliwym poprzednim okresie, 

nikt na nikogo się nie obraził tylko wspólnie wzięli się do rozwiązywania problemów.  

Poinformował, że w ostatnim czasie była ulewa i jednostka z Tułowic była wezwana do 

pomocy w usuwaniu wody. Zaznaczył, że jednostka wyjechała bardzo szybko i była sprawna. 

Poinformował, że przez teren Gminy Tułowice przebiega około 5 km. autostrady i zgodnie z 

przepisami za ten odcinek autostrady odpowiada Gmina Tułowice w tym zakresie, że ma 

mieć do dyspozycji miejsce, jeśli zdarzyłby się wypadek czy zepsuł autobus to trzeba by ludzi 

zabrać z autostrady i zapewnić miejsce do przeczekania. Są też podpisane umowy  dotyczące 

transportu, jeśliby trzeba zapewnić taki transport. 

Poinformował, że jest po wstępnej rozmowie z Komendantem z Opola, na temat rozbudowy 

remizy w Szydłowie i remont świetlicy. Z wstępnych rozmów wynika, że trzeba będzie to 

połączyć w coś, aby na bazie świetlicy powstało miejsce, gdzie można ludzi przywieźć, gdzie 

będą toalety, gdzie będzie kuchnia aby można było przygotować gorący posiłek, aby ludzie 

mogli przeczekać tych kilka godzin na nowy środek transportu. 

Radny Józef Sukiennik zapytał o lądowisko dla helikoptera, jak to ma wyglądać.  

Pan Mieczysław Palak wytłumaczył, że lądowisko przygodne polega na tym, że śmigłowiec 

może lądować np. na ulicy ale chodzi o zabezpieczenie terenu gdzie ma lądować taki 

helikopter. Takim zabezpieczeniem zajmuje się OSP, które jest w krajowym systemie 

ratowniczym. Bez takiego zabezpieczenia helikopter nie może lądować. Następnie wyjaśnił 

jak takie lądowanie się odbywa i jakie muszą być spełnione warunki..  

Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Nawrocki poinformował ile jest członków w 

poszczególnych jednostkach OSP, którzy mają wykonane potrzebne badania i potrzebne 

szkolenia, są gotowi do wyjazdów do zdarzeń: w Goszczowicach – 15 osób, w Tułowicach  - 

17 osób, w Szydłowie – 9 osób.  Zaznaczył, że są już kolejne chętne osoby  do pracy w OSP. 

Zaznaczył, ze jeśli chodzi o zakupy, to zakupione zostało urządzenie do powiadamiania 

esemesami  członków OSP o zgłoszonym zdarzeniu. Zakupiono dla wszystkich jednostek 

kominiarki i dwa hełmy ochronne, rękawice strażackie, hełmy strażackie, buty strażackie, 

wodery , liny strażackie, itp. .; Zakupy częściowo zostały sfinansowane ze środków gminnych 

a część została pokryta z dofinansowania przez państwo. 

Zaznaczył, ze jednostki OSP są już w miarę wyposażone, są jeszcze potrzeby w wyposażeniu 

ale nie wszystko można kupić naraz.  

Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, ze jak 20 lat istnieje Gmina Tułowice, to pierwszy raz w 

zeszłym roku na zawodach powiatowych gdzie była reprezentowana odniosła sukces. 

Następnie poinformował o odbytym Turnieju wiedzy pożarniczej w Gminnym Zespole Szkół 

w Tułowicach. Podziękował radnym za udział w Turnieju. 

 



Następnie wręczył podziękowania  dla radnych - przedsiębiorców prywatnych za wsparcie 

finansowe  dla OSP.  

Ad .5. Informacja o stanie ładu,  porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz 

podejmowane działania zmierzające do  zmniejszenia przestępczości na  terenie Gminy 

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Pan Sebastian Górski  podziękował za 

zaproszenie i poinformował, że  Komisariat Policji w Niemodlinie jako jedyny na terenie 

działania Komendy Miejskiej w Opolu osiągnął dużą ilość stwierdzonych przestępstw 

kryminalnych i ogólnych. Obserwuje się spadek przestępczości  na terenie Gminy Tułowice. 

Myśli, że przyczynili się do tego strażacy OSP oraz  Gmina Tułowice.  

Następnie zdał sprawozdanie z pracy Policji  i poinformował jakie przestępstwa i 

wykroczenia zostały popełnione w Gminie Tułowice i ile z nich zostało wykrytych. 

Zaznaczył, że taki wynik został osiągnięty dzięki zaangażowaniu  i współpracy sołtysów oraz 

mieszkańców. Poinformował, że wzrosła wykrywalność przestępstw.  

Poinformował, że bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Policją a jednostkami 

oświatowymi samorządowymi w Gminie Tułowice, są prowadzone różne programy 

profilaktyczne. 

Poinformował także o działaniach Policji w ramach służb ponadnormatywnych za które płaci 

Gmina oraz o akcjach jakie zostały przeprowadzone na terenie Gminy i ile osób zostało 

ukaranych.   

Podziękował za współpracę dla Pana Wójta, który zawsze jest do dyspozycji, zawsze ma 

otwarte drzwi do gabinetu i zawsze ma czynny telefon. 

Podziękował za otrzymaną darowiznę na zakup samochodu dla Policji i prosił o dalsze 

wsparcie . 

Radny Tadeusz Basztabin zwrócił uwagę na osoby przesiadujące na przystankach 

autobusowych i pijących tam napoje alkoholowe, oraz na osoby, które kręcą się przy sklepach 

i kupują dla nieletnich alkohol i papierosy. 

Komendant Komisariatu poinformował, że będą piesze patrole, które będą zwracać na to 

uwagę.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że cieszy go to, że przestępczość w Gminie spada i jest 

bezpieczniej. 

Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń prosiła Komendanta Policji o zwrócenie uwagi na 

przedstawicieli Romów, którzy jeżdżą po wioskach i wchodzą  na posesje pod pretekstem 

handlu lub skupu złomu.  Poinformowała, że kiedyś udało jej się spisać numery rejestracyjne i 

zgłosiła to na policję . Zapytała  czy powinna jeszcze zgłosić ten fakt – jaka jest procedura, bo 

Policja nie kontaktowała się z nią  i nie wie jak ta sprawa została załatwiona.  

Poruszyła także sprawę dużego i szybkiego ruchu po drodze w Szydłowie i prosiła aby 

czasem przy drodze pojawiała się Policja z radarem. 

Komendant Komisariatu poinformował, jaka jest procedura , jeśli zostanie zgłoszony fakt 

pojawienia się podejrzanych osób obcych na danym terenie, w jaki sposób wtedy działa 

Policja.  Poinformował także jak powinne zachować się osoby, do których takie podejrzane 

osoby przyjdą w celu sprzedaży czy kupna czegokolwiek.  

Komendant Policji stwierdził, że sprawa Romów nie jest odosobnionym przypadkiem, prosił 

aby ludzie zgłaszali na posterunek policji , że takie osoby pojawiły się w danej miejscowości  

bo policjanci nie są w stanie być wszędzie. Pojawienie się podejrzanych osób trzeba 

natychmiast zgłaszać  i wtedy policja jest w stanie tam pojechać i sprawdzić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska –Adam podziękowała zaproszonym 

gościom za przybycie  i stwierdziła, że bardzo cieszy ją fakt, że Gmina Tułowice staje się 

coraz bardziej bezpieczna. 

 

 



Ad. 6. 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 sa jakieś pytania to na nie odpowie.  

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 XXXVI/230/14. 

Ad. 7. 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 również omawiany na posiedzeniach Komisji.  

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 XXXVI/231/14. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego  

          Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony  

         dla rezerwatu przyrody „ Złote Bagna” 

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

uchwały był również omawiany na posiedzeniach Komisji.  

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 XXXVI/232/14. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska  

          Opolskiego w Opolu. 

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pismo 

Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska  Opolskiego w Opolu dotyczące wniosku o podjecie 

uchwały. 

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 XXXVI/233/14. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice z 

dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz 

sołtysów. 

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

uchwały był również omawiany na posiedzeniach Komisji. Następnie odczytała wniosek o 

podjęcie uchwały. 

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 XXXVI/234/14. 

Ad. 11. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za  I kwartał 2014 r. 

Członek Komisji Gospodarczo -Budżetowej Pan Michał Szumega odczytał sprawozdanie z 

działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej za I kwartał 2014 r.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2014 r.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Anna Janicka odczytała sprawozdanie  

z działalności Komisji Społecznej za I kwartał 2014 r.  

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Radni do przedstawionych sprawozdań nie zgłosili zastrzeżeń.  

 



Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował o wydanych zarządzeniach. 

Następnie poinformował o mającym się odbyć w dniu 3 maja wspólnym koncercie zespołów 

z Ukrainy i z Czech.  

Radna Anna Janicka prosiła o przybliżenie sprawy przetargu na wykonanie Izby Tradycji w 

Skarbiszowicach.  

Wójt poinformował, że ogłoszony był konkurs ofertowy i pracownik Urzędu Gminy Pan 

Ratuszny pomagał w otwarciu ofert, zostanie wybrana firma, która będzie wykonywała prace 

remontowe w ramach tego projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego przez 

Stowarzyszenie. Z ramienia Urzędu Gminy pracownik pomagał tylko od strony technicznej 

aby prawidłowo przeprowadzić przetarg. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poruszyła sprawę zebrań sołeckich oraz sprawę 

schodów do TOK.  

Wójt odpowiedział, ze  terminy zebrań zostaną ustalone telefonicznie z sołtysami Szydłowa i 

Goszczowic. Jeśli chodzi o remont schodów do TOK to jest zrobiony projekt, w 

sprawozdaniu jest pomyłka  gdyż zostały wpisane schody do Ośrodka Zdrowia a miało być do 

TOK.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał o rozprawę sadową z była Panią Dyrektor GZSZ. Wójt 

odpowiedział, że rozprawa odbyła się 15 kwietnia, była to trzecia rozprawa przed Sądem 

administracyjnym, ostatni wyrok jest niekorzystny dla Gminy  bo uchylenie zarządzenia o 

odwołaniu pani dyrektor, czekają na uzasadnienie.  

Ad.13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, ze radni są niezadowoleni, z powodu odrzucenia przez 

bory Niemodlińskie projektu dotyczącego budowy boiska w Szydłowie ale nikt nie 

powiedział, ze Stowarzyszenie w Skarbiszowicach  otrzymało środki z Borów na utworzenie  

izby pamięci.  

Następnie poinformował, że są dwa odwołania dotyczące  rozpatrzonych wniosków, jeden z 

Niemodlina a jeden z Tułowic. Sprawa jest w toku i czekają na decyzje w tej sprawie. 

Radny Józef Sukiennik przypomniał, że w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego były 

przekazane środki na tabliczki do oznakowania obiektów zabytkowych. Zapytał jak ta sprawa 

wygląda.  

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik odpowiedziała ,że środki z 

rady soleckiej były przekazane na zadanie „ Spacer po Tułowicach”, zadanie jest realizowane. 

Radny Tadeusz Basztabin prosił o wykonanie tablicy ogłoszeniowej i postawienie jej koło 

świetlicy w Ligocie Tułowickiej. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że takich tablic 

brakuje także na nowo powstałym osiedlu w Tułowicach. Następnie przypomniała  zebranym 

o obchodach święta 3 Maja, zaprosiła na Mszę za ojczyznę. Poinformowała także o 

zbliżających się „Dniach Tułowic”.  

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. 

 

           

Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                    Alicja Lewandowska - Adam 

 

 

 


