
                                                           Protokół Nr XXXIX/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 7 sierpnia  2014r. 

B LS100293, 294,   

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1500  

do godz. 16 30. W posiedzeniu udział wzięło 13  radnych ( nieobecni był radni: Anna Janicka, 

Halina Klimaszewska - Sadłoń). 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.  

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 XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi. 

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

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

   7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia  

       na rzecz rozwoju wsi Skarbiszowice, 

   8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice  

       z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

       na terenie gminy Tułowice 

   9. Dyskusja na temat Strategii Rozwoju Gminy Tułowice.   

 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

 12. Zakończenie obrad. 

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

wycofaniu z porządku obrad punktu 8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice i wprowadzeniu w to miejsce do 

porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie  przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku  dąb szypułkowy 

znajdującego się w  rejestrze pomników przyrody. 

Zaznaczył, ze problem wyszedł w ostatnim momencie gdyż Nadleśnictwo wystąpiło do 

Konserwatora Zabytków o zgodę na przycięcie suchych gałęzi w dębie, który rośnie na ich 

działce. W związku z tym, że konserwator Zabytków musiał mieć opinię ochrony środowiska, 

która otrzymał w ostatnim czasie i aby nie przedłużać procedury, gdyż sytuacja pogodowa 

jest taka, że suche gałęzie mogą zagrażać  bezpieczeństwu ludzi i budynków chciałby aby 

podjąć uchwałę co pozwoli na zaczęcie prac konserwacyjnych omawianego drzewa.  

Zaznaczył, ze to Rada Gminy uchwala, które drzewa są pomnikami przyrody i Rada Gminy 

musi zaopiniować pozwolenie na zabiegi konserwacyjne, w tym przypadku przycięcie 

suchych gałęzi.  

 Za przyjęciem wniosku dotyczącego wycofania z porządku obrad punktu 8. Podjecie 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice  z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice 

głosowało 12 radnych ( na 12 obecnych na posiedzeniu). 

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia  do porządku obrad punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie  przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych  
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pomnika przyrody - drzewa z gatunku  dąb szypułkowy znajdującego się w  rejestrze 

pomników przyrody głosowało 12 radnych ( na 12 obecnych na posiedzeniu). 

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  

o zgłoszone wnioski  porządek obrad . 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi. 

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

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

   7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia  

       na rzecz rozwoju wsi Skarbiszowice, 

   8. Podjecie uchwały w sprawie  przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i  

       konserwacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku  dąb szypułkowy znajdującego  

       się w  rejestrze pomników przyrody. 

   9. Dyskusja na temat Strategii Rozwoju Gminy Tułowice.   

 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

 12. Zakończenie obrad. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty  przy 12 głosach za.   

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

Protokół  XXXVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów za ) 

Na obrady przybył radny Zbigniew Paradowski. 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi. 

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

uchwały i w wyniku głosowania przy 8 głosach za i 1 przeciwnym i 4 wstrzymującym się  

podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIX/248/14. 

Pani Anna Rup podziękowała radnym za pochylenie się nad ta sprawą. Stwierdziła, ze fakty 

są faktami ale chciała aby sprawa nie została tylko w jej głowie 

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

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 XXXIX/249/14. 

Ad. 6. 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( 13 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XXXIX/250/14. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla  

          Stowarzyszenia  na rzecz rozwoju wsi Skarbiszowice, 

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 XXXIX/251/14. 

 Ad.8. Podjecie uchwały w sprawie  przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i  

           konserwacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku  dąb szypułkowy  

          znajdującego się w  rejestrze pomników przyrody. 

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 XXXIX/252/14. 
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Ad. 9. Dyskusja na temat Strategii Rozwoju Gminy Tułowice.   

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że każdy radny otrzymał projekt „Strategii” 

w wersji elektronicznej. W wersji pisemnej jest ona do wglądy w Biurze Rady Gminy.  

W związku z tym, że mija termin  trzeba się przygotować do podjęcia uchwały w tej sprawie. 

Wójt zaznaczył, że ze strony radnych nie otrzymał żadnych pisemnych uwag,  wcześniej 

zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone,  i w związku z tym projekt będzie przedłożony do 

uchwalenia na następnej Sesji. Prosił tez, ze jeśli radni maja jakieś uwagi to aby je zgłosić jak 

najszybciej. 

Ad. 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

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

Poinformował, że  26 czerwca wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach. 

Konkurs odbędzie się 12 sierpnia. 

21 lipca wydał też Zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach. 

Wydał też kilka zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice oraz zarządzenie 

dotyczące składowania odpadów komunalnych na PSZOKU, a także w sprawie wyprawki 

szkolnej.  

Wójt poinformował też, ze podpisał porozumienie ze Starostwem powiatowym na temat 

darowizny dla Ukrainy. Dary zostały dostarczone. 

Wójt brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Gminnym Zespole Szkół w 

Tułowicach. 

17 lipca br. Wójt spotkał się z przedstawicielem  Remondisu w sprawie już  rocznej 

współpracy dotyczącej   gospodarki odpadami komunalnymi. 

23 lipca Wójt uczestniczył w spotkaniu w Komisariacie Policji w Niemodlinie w sprawie 

zniszczenia wiat na dworcu PKP w Tułowicach. 

29 lipca  uczestniczył w spotkaniu z Komendantem Policji w Niemodlinie Panem Górskim na 

temat wyrządzonych szkód -  zniszczenia wiat na dworcu PKP w Tułowicach. 

31 lipca Wójt gościł nowego Komendanta Komendy Miejskiego Policji w Opolu, który 

odwiedzał wszystkie samorządy w celu zapoznania się z sytuacją.  

5 sierpnia Wójt uczestniczył w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej w sprawie studium 

komunikacyjnego. W studium przewidziana jest budowa przystanków PKP w Szydłowie i w 

Goszczowicach, parking przesiadkowy przy PKP w Tułowicach oraz parking rowerowy. 

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z Tułowic Małych do Wydrowi. 

Wójt poinformował, że podpisał już umowę na dofinansowanie inwestycji – budowa domu 

wielorodzinnego ( tkz. czworaka). Jest to dofinansowanie w wysokości 30% w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, jest to kwota prawie 200 tys. zł.  

Został tez wybrany Bank, który udzieli Gminie pożyczki. Wybrany został Bank Spółdzielczy 

w Namysłowie. Oferta jest korzystna.  

Ad. 11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

Radny Tadeusz Basztabin poinformował, że w Świetlicy Wiejskiej w Ligocie Tułowickiej są 

prowadzone zajęcia dla dzieci. Na całej świetlicy jest rozłożony sprzęt zabawkowy służący do 

prowadzenia tych zajęć oraz  sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy. Bawią się tam dzieci 

od 4 do 13 lat. Zapytał kto będzie za to odpowiadał jeśli cos się stanie. Zaznaczył, że dalej nie 

mają zwolnionego magazynku.  

Wójt odpowiedział, że klub otrzymał pismo dotyczące opuszczenia magazynku w terminie 7 

dni. Termin mija w dniu dzisiejszym. 
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Wójt stwierdził, ze nie może być tak, ze jeżeli gmina użycza obiekt i cztery pomieszczenia są 

zamknięte na potrzeby Klubu. Rozumie że maja zamknięte szatnie, rozumie, ze klub ma 

swoje potrzeby ale musza się zmieścić w trzech pomieszczeniach.  

Radny Michał Szumega zapytał co się dzieje z Klubem sportowym UNIA.  

Wójt odpowiedział, że  miał spotkanie z panem Pilarkiem i dowiedział się, że Klub zawiesił 

działalność w części dotyczącej seniorów a działalność zamierza kontynuować w dwóch 

grupach młodzieżowych. 

Radny Józef Sukiennik poruszył następujące sprawy: 

1. Sprawa Państwa Małolepszych nie została załatwiona, nadal mają w mieszkaniu szumy.  

2. Śmietnik na ul. Elsnera, aby zrobić wejście od strony ulicy, może wtedy nie będzie tak czuć 

nieprzyjemnych zapachów. 

3. Mieszkańcy przy bloku Elsnera nr 3 proszą o postawienie stojaków na rowery. 

4. W budynkach  od strony torowiska  mimo odszczurzania nadal  są szczury, aby coś z tym 

zrobić.  

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował, że budynki przy 

ul. Elsnera są to wspólnoty mieszkaniowe i jeśli mieszkańcy będą chcieli kupić stojaki to 

mogą  kupić ze środków wspólnoty, na razie takiego zgłoszenia nie miał.   

Odnośnie śmietnika, to stoi on już od kilkunastu lat, kiedyś było mniej kubłów i stały w 

środku, teraz cześć pojemników, bo jest ich więcej musi stać  na zewnątrz śmietnika. 

Przebudowanie wejścia  nic nie zmieni. 

Odnośnie sprawy Państwa Małolepszych, to teraz nic nie szumi bo  centralne ogrzewanie jest 

już od prawie czterech miesięcy wyłączone.  

Poinformował, że dostał od Inspektora Nadzoru Budowlanego wezwanie do dostarczenia 

dokumentów dotyczących kotłowni. Wszystkie żądane dokumenty zostały wysłane i teraz 

czeka na decyzję. Następnie poinformował jakie kontrole  są wymagane do eksploatacji 

kotłowni i jakie są wyniki tych kontroli. Wszystkie wyniki kontroli są dobre, kotłownia jest 

sprawne i dopuszczona do eksploatacji. 

Brak jest tylko protokołu Policji Budowlanej.  

Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy byłaby możliwość zmiany zagospodarowania placu 

przy sklepie Pana Drążka i pomniku. 

Niektórzy się skarżą, że żywopłot jest za wysoki, ciężko jest tam zajechać.  

Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku planują zmianę wyglądu tego placu.   

Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze sprawa Państwa Małolepszych ciągnie się już od trzech 

lat  i trzeba by w końcu coś zrobić aby ten problem rozwiązać.  

Radni dyskutowali na temat możliwości zażegnania problemu i zastanawiali się co zrobić aby 

zapobiec szumom w mieszkaniu. 

Radny Józef Sukiennik odczytał część anonimu w którym ludzie proszą o lampę na ul. 

Elsnera 3.  

Dyrektor ZGKiM  poinformował, że przy każdym wejściu do budynku są lampy z 

czujnikami, które jak ktoś idzie to się zapalają.  

Wójt zaznaczył, ze jest to teren wspólnoty i nie widzi problemu aby wspólnota kupiła Lampe 

solarową i tam postawiła. Kiedyś był już taki projekt aby tam postawić lampę i niektórzy 

mieszkańcy nie wyrazili na to zgody. 

Radny Andrzej Wesołowski poinformował, że 20 lutego minęło 10 lat jak Klub otrzymał 

blaszane zadaszenie. Następnie poinformował, że otrzymał pismo w sprawie opuszczenia 

pomieszczenia ale jest ono z data 31 sierpnia 2014 r.  

Radca Prawny stwierdziła, ze jest to oczywista pomyłka.  

Radny Andrzej Wesołowski poinformował jakie pomieszczenia zostały mu przekazane w 

umowie użyczenia. 
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Następnie poinformował,  jak wyglądały pomieszczenia  jeśli były otwarte. Poinformował też 

jak układa się współpraca pomiędzy sołtysem i Klubem odnośnie korzystania z pomieszczeń 

świetlicy. Zaznaczył, że są puste szafy w korytarzyku w których można przechowywać 

zabawki i materiały dla dzieci. 

Wójt stwierdził, że Gmina ponosi wszystkie koszty użytkowania świetlicy, ogrzewania , 

wody i energii elektrycznej i uważa, że pewne pomieszczenia powinne być ogólnodostępne.  

Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że przykro jest mu słuchać takiej rozmowy, myśli, że te 

sprawy  powinne być załatwione  w gabinecie Pana Wójta, strony powinne się dogadać. Jeśli 

jednak strony nie dojdą do porozumienia to wtedy można wnieść do porządku obrad na Sesje 

taki punkt. Stwierdził, że radni nie chcą wciągać się w takie tematy. 

Radny Krzysztof Mróz zaprosił radnych do Szydłowa na „Festyn rodzinny”.  

Wójt  poinformował, ze w minionym miesiącu z Tułowic wywieziono 133 tony śmieci. W 

ubiegłym roku o tej samej porze  wywieziono tylko 75 ton śmieci. Biorąc pod uwagę  okres 

od lipca do grudnia ubiegłego roku  wywieziono 100 ton, czyli w stosunku do ubiegłego roku 

jest wzrost ilości śmieci. Bardzo wzrosła w stosunku do ubiegłego roku  ilość oddawanych 

odpadów bio i  odpadów budowlanych . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


