
                                                           Protokół Nr XLI/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 16 września  2014r.  

BLS100300  0,35,28   

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Wójta w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) . 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1300  

do godz. 13 40.  

W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Jerzy Piędzioch). 

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła obrady i 

stwierdziła ich prawomocność.  

Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów oraz pozostałych gości. 

Następnie  przedstawiła  porządek obrad : 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy. 

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

   5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

   6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

   7. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

   8. Zakończenie obrad. 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że w obecnej kadencji Rady Gminy nie 

zdarzyło się jeszcze aby powoływać Sesję na wniosek Wójta. Pani Przewodnicząca miała 7 

dni na ustalenie posiedzenia, jest to tak zwane wyjście awaryjne czy konieczność niezbędna. 

Prawo to przewiduje, w związku z tym jest określony temat co może być i praktycznie biorąc 

trzeba się tego trzymać . 

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

Protokół  XL Sesji został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za).  

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 

Wójt poinformował, że tak jak sygnalizował wcześniej są przymuszeni do wykonania tak 

zwanego wykonania zastępczego naprawy Orlika ze sztuczną nawierzchnią. W związku z 

tym, że mija okres gwarancji i żeby wystąpić do Sądu o odszkodowanie w tej kwocie jaką 

poniosą na wykonanie zastępcze, potrzebują zrobić przesunięcia w budżecie gminy aby 

zabezpieczyć środki na to działanie. Z uwagi na to, że czas jest krótki a otrzymali dosyć 

konkretną ofertę od firmy, która wykonuje boisko w Szydłowie i ma w tej chwili na miejscu 

sprzęt i ludzi więc oferta jest najtańsza w stosunku do pozostałych ofert. Kiedy zostanie 

podpisana umowa, to można będzie wystąpić do Sądu o przerwanie toku trwania gwarancji i 

już będą roszczenia finansowe. Jeżeli uda się także odzyskać środki, które są gwarantem tej 

inwestycji, to wtedy o tyle zmniejszą swoje roszczenia w stosunku do wykonawcy. Jest tu 

bardzo istotny czas dlatego, ze wykonanie potrwa kilka dni i musi być odpowiednia pogoda. 

Jest wykonywana ekspertyza, badania trwa jakiś czas bo jest sporo tych próbek, ale jest już 

pierwsza informacja, że w celu usunięcia usterek firma musi wykonać wszystko od zera, gdyż 

daje gwarancje na wszystko . Gdyby pozostał jakiś fragment to firma nie mogłaby dać 

gwarancji na cały obiekt. 

Radny Roman Kopij przypomniał, że na Sesji w czerwcu Rada podejmowała już uchwałę na 

przesunięcie środków na proces. Do tego czasu radni nic nie wiedzieli jaka jest forma 

zabezpieczenia. 

Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że gwarancja na  wykonanie umowy i 

usunięcie wad jest złożona w formie polisy. Gwarantem jest Sopockie Towarzystwo  
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Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Wysokość gwarancji, obecnie to jest trochę inaczej ale w 

momencie kiedy była zawierana umowa w 2009 r. to ustawa prawo zamówień publicznych 

wyraźnie wskazywało jaki procent kwoty całości zadania można żądać jako zabezpieczenia. 

70% tej kwoty przypadało z tytułu niewykonania zadania, po wykonaniu, po protokole 

odbioru mogło pozostać tylko 30% tej kwoty co stanowi 20.141 zł. Jest to śmieszna kwota ale 

wysokość tej kwoty była ograniczona ustawą prawo zamówień publicznych i takiej kwoty 

można żądać. Będzie to 1/5 tych kosztów, które trzeba ponieść. Żeby o to wystąpić, to muszą  

spełnić tez określone wymagania. Takim wymaganiem jest miedzy innymi podpis 

uprawnionych osób i to, że inwestor wezwany był do usunięcia usterek i tych usterek nie 

wykonał. Korespondencja jaka była prowadzona z wykonawcą - było to konsorcjum, wygrało 

przetarg konsorcjum dwóch firm, z czego jedna firma już nie istnieje, istnieje tylko druga 

firma,  ale były prowadzone rozmowy, były spisywane protokoły i ta firma zobowiązała się 

do usunięcia tych usterek. Wyznaczyła termin na maj. Gmina do maja była związana  tym 

terminem , trzeba było czekać. Minął maj i okazało się, ze firma usterek nie usunęła i 

przestała się odzywać na wezwania ze strony Gminy. W tym momencie została zlecona 

ekspertyza co jest już przygotowywane pod proces sądowy. Ekspertyzę wykonuje biegły 

sądowy ściśle z zakresu tych technologii dotyczących boisk ze sztuczną nawierzchnią. 

Ponadto wystąpili o sporządzenie kosztorysu. Będą prowadzić postępowanie dwutorowo, 

części kwoty będą dochodzić od gwaranta a resztę będą dochodzić w procesie sądowym plus 

kary umowne, które zgodnie z umową się należą. To najprawdopodobniej będą mieli na 

papierze na pewno, trudno przewidzieć jak długo będzie trwał proces. Kwestia czy fizycznie 

uda się uzyskać te pieniądze i w jakim terminie ściągnie je komornik tego nie wiadomo. 

Radny Michał Szumega zapytał czy ta firma jeszcze istnieje i czy jeszcze coś robi.  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jedna firma istnieje. Wójt poinformował, że dowiadywał 

się i ta firma istnieje. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że jego zdaniem przy takiej dużej inwestycji jest za małe 

zabezpieczenie, bo jest procentowo ale tez może być całościowo. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że trzyma ich ustawa. Poinformowała, że umowa jest z 2009 

r. i ustawa w tym czasie nie dopuszczała innego zabezpieczenia, obecnie się to zmieniło. 

Wójt poinformował, że Orlik był wykonywany w ramach tak zwanego zamówienia 

rządowego, wszystko tam było ściśle określone, był wzór umowy  i pozostałych dokumentów. 

Rodzaje materiałów też były ściśle określone, nie można było nic zmienić. Konsekwencje są 

takie, że nie poprawiając tego  naruszamy umowę jaka jest podpisana z Wójtem pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem  i grozi to zwrotem dofinansowania w kwotach 

330 tys. z ministerstwa i 330 tys. z Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba to zrobić, trzeba 

walczyć o te pieniądze i dopuścić dzieci, żeby mogły tam ćwiczyć bo w tej chwili ta część 

obiektu praktycznie powinna być zamknięta. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że można było już zabrać pieniądze z gwarancji.  

Sekretarz Gminy stwierdziła, ze gwarant też życzy sobie określonych dokumentów, które 

trzeba przygotować.  

Wójt poinformował, że takie stany Orlików to nie jest tylko nasz problem, bo większość tych 

inwestycji  wymaga poprawy. 

Przewodnicząca rady Gminy poinformowała, ze Komisja Gospodarczo- Budżetowa na swoim 

posiedzeniu  przeanalizowała problem i jednogłośnie stwierdziła, że ta sprawę trzeba 

wykonać. A to czy odzyskają te pieniądze, trzeba mieć nadzieję, że tak. 

W związku z brakiem dalszych   zgłoszeń do dyskusji  Przewodnicząca Rady Gminy 

odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących się  

podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLI/258/14. 
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Ad.5. Podjecie 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  przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących się  podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr XLI/259/14. 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

Wójt poinformował, że w tej chwili maja gorący okres w związku z tym to sprawozdanie 

będzie głównie dotyczyło   wydarzeń związanych z inwestycjami. 

Poinformował też, że 4 września odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim 

dotycząca zapisu kontraktu terytorialnego dla województwa Opolskiego , to co jest 

konsultowane w tej chwili w rządzie a później w Radzie Europy. Województwo Opolskie ma 

szanse na 4 mld. zł. w ramach kontraktu wojewódzkiego. 

Jeśli chodzi o inwestycje, to Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym dokonała inspekcji 

części inwestycji. Inwestycje przebiegają zgodnie z planem. Jedynie jest poślizg na ul. 

Betonowej związany z problemami z energetyką w związku z ustaleniem warunków 

przeniesienia kabla. Obecnie jest tam wykładana nawierzchnia asfaltowa.  

Inwestycja w Szydłowie też jest już prawie gotowa, przywieziona została trawa i brakuje 

tylko ogrodzenia. 

Jeżeli chodzi o kanalizację to jest tam problem z podłożem  ( tzw. kurzawką). Następnie 

wyjaśnił  jak przebiegają tam prace i jakie są tam problemy. 

Radny Roman Kopij  zauważył, że przy drodze betonowej jest budowany chodnik. 

Wójt odpowiedział, ze chodnik jest budowany w części tak jak jest w projekcie. Jest to 

związane z ewentualnym ruchem pieszym do dwóch zakładów. Zaznaczył, ze trzeba było 

wykonać przynajmniej fragment chodnika gdyż za to były dodatkowe punkty. W pierwszym 

projekcie chodnik był zaplanowany do końca drogi ale tam nie ma jeszcze zakładów i jest on 

niepotrzebny. Została więc zgłoszona zmiana do projektu i chodnik jest tylko na odcinku 

gdzie są zakłady pracy.  

7. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

Radny Roman Kopij zapytał jak wygląda sprawa byłej Pani Dyrektor GZSZ, jaki jest wyrok 

sądu.. 

Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że kolejny sąd przyznał tym razem rację 

byłej Pani Dyrektor i postanowili, że tym razem nie będą się odwoływać. Pełnomocnik byłej 

Pani Dyrektor w związku z tym napisał wniosek o przywrócenie tej Pani na stanowisko 

Dyrektora GZSZ. Aby wnieść sprawę do kolejnego sądu musi napisać wniosek o dobrowolne 

spełnienie świadczenia. Jest to wymóg formalny. W tym momencie odpowiedzą temu 

pełnomocnikowi, że decyzja została podjęta, Pani nie jest dyrektorem od blisko trzech lat, 

wywołało to określone skutki. Była Pani Dyrektor i tak wystąpiła na drogę sądową w Sądzie 

Pracy, tylko tamta sprawa została zawieszona do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd 

administracyjny. Sąd administracyjny zakończył postępowanie. Teraz postępowanie przed 

Sądem pracy będzie wznowione. Pani nie będzie mogła rościć o nic innego jak tylko 

odszkodowanie z tytułu odwołania ze stanowiska dyrektora, bo pensje jako nauczyciel Pani 

cały czas pobierała. Nie było to tajemnicą, bo wiadomo było od jakiegoś czasu, że jeśli takie 

będzie rozstrzygnięcie, to w ten sposób będzie dalej sprawa kierowana. 

Wójt dodał, że były trzy różne wyroki w Opolu i 2 w Warszawie, jedne były na korzyść byłej 

Pani Dyrektor  inne na korzyść Gminy. Ostatni wyrok oparł się na postępowaniu 

dyscyplinarnym jakie prowadziła Komisja i na postępowaniu prokuratorskim. Postępowanie 

Komisji dyscyplinarnej przy Wojewodzie stwierdziło, że właściwie to co Pani wykonywała to 

nie było naruszeniem prawa , prokurator także nie stwierdził jej winy. Więc jak nie była 

niczemu winna to dlaczego została odwołana. Przepisy mówią, ze organ prowadzący może  
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powołać dyrektora na zastępstwo na 10 miesięcy a po tym terminie musi ogłosić konkurs i 

powołać dyrektora. Nie było wiec możliwości , że do czasu rozstrzygnięcia postępowania 

przed sądami mógłby ktoś być na zastępstwo aby Pani mogła wrócić na stanowisko. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


