
                                                           Protokół Nr XL/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 4 września  2014r. 

B LS100297, 298,   

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1530  

do godz. 18 00. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. 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 : 

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

wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie  zmiany 

siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz punktu dotyczącego informacji o rewitalizacji 

osiedla.  

Poinformował, że remont świetlicy w Goszczowicach dobiega końcowi i do czasu wyborów 

będzie oddana do użytku. Nie ma więc potrzeby wynajmować pomieszczenia na lokal 

wyborczy. 

Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia  do porządku obrad punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz punktu 

dotyczącego informacji o rewitalizacji osiedla. głosowało 15 radnych. 

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 XXXIX Sesji Rady Gminy. 

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

   5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf  

      dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków. 

   6. 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. 

   7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata  

         2014-2020. 

   8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

   9. Informacja o rewitalizacji osiedla. 

 10. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 

 11. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy Tułowice za II kwartał 2014 r.  

 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

 14. Zakończenie obrad. 

 Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).   

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

Protokół  XXXIX Sesji został przyjęty przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się.  

Ad. 4. 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( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XL/253/14. 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków. 
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Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze z zgodnie z obowiązującym terminem w 

określonym czasie do Wójta Gminy wpłynął wniosek z ZGKiM z propozycją  podwyższenia 

stawek  za wodę o 10 groszy i odprowadzanie ścieków o 20 groszy za 1metr sześcienny.    

Przedłożone przez ZGKiM wyliczenia wzrostu kosztów zostało wnikliwie sprawdzone ale w 

międzyczasie został rozstrzygnięty przetarg na dostawę energii elektrycznej. Wzrost kosztów  

za dostawę energii jest minimalny, co wpływa na  zmniejszenie przewidywanych kosztów 

dostawy wody i odprowadzenia ścieków.  

Dokonując analizy kosztów  stwierdzono też, że  niektóre usługi mogą być wykonane przez 

zakład i nie wymagają zlecenia na zewnątrz,  co spowoduje obniżkę kosztów.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że wiadomość o przedłużeniu czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania  

ścieków o 1 rok przyjmuje z radością , a to z racji pojawienia się takiej możliwości. Na to 

złożyło się m.in. spadek kosztów energii. Słowa wdzięczności i podziękowania kieruje pod 

adresem Pana Wójta za zweryfikowanie kosztów pod względem celowości  ponoszenia i 

możliwości przesunięcia  nie tylko tych prac remontowych na późniejszy okres jak też 

obniżenie kosztów usług w ramach swoich kompetencji pochylił się nad przedłożonym 

wnioskiem ZGKiM i dowiódł, że o ile to możliwe, podlega to weryfikacji. Tak tez to zostało 

zrobione. Pragnie zaznaczyć, że dotąd argumentowano, że składane wnioski o podwyżkę taryf 

dotyczącą wody i ścieków  są sporządzone zgodnie z prawem i z pewnością tak było, gdyż 

Nadzór Wojewody bada wnioski pod tym kątem, ale nie bada kalkulacji pod kątem jej 

sporządzenia a jest to bardzo ważne przy każdorazowej podwyżce taryfy. Na tę właśnie 

sprawę zwrócił uwagę na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia ubiegłego roku 

pytając Pana Wójta czy analizując taryfy kiedykolwiek korzystał z pomocy fachowców 

biegłych aby te wyliczenia sprawdzić. Sugerując iż warto z takich usług skorzystać, bo wtedy 

zamknęłoby to wszelkie dyskusje na ten temat. Nie chodziło mu o podejrzenie ale o zasadę, 

gdyż radni maja prawo nie znać się na tym a zatwierdzają jednak taryfy. Pocieszającym jest 

również fakt, że jego głos nie został bez echa w powyższej sprawie ale Pan Wójt bez 

fachowców zweryfikował koszty, to uważa, że należy  postrzegać w kategoriach odniesionego 

sukcesu dla dobra całej wspólnoty i jako przejaw troski o dobro wspólnoty. Cieszy Go to, że 

obowiązujące ceny jak wynika z posiadanych przez radnych materiałów umożliwi odzyskanie 

poniesionych kosztów związanych z eksploatacją  urządzeń, za pomoc których dostarczana 

jest woda  i odprowadzane ścieki bez szkody dla  ZGKiM, który nimi zawiaduje.  

Radny Józef Sukiennik zaznaczył, że nie jest to kampania wyborcza. 

Radny Frederic Coppin zwrócił się z pytaniem do Pana Dyrektora ZGKiM  czy w czasie 

sporządzania kalkulacji wiedział, że koszty energii  będą mniejsze. Bo jeżeli wiedział, że 

koszty energii będą  niższe, to z czego rezygnował.  

Wójt wyjaśnił, że organizatorem przetargu na zakup energii elektrycznej dla 36 gmin plus 

miasto Opole był Związek Gmin Śląska Opolskiego, przetarg został rozstrzygnięty już po 

przedłożeniu wniosku o ustalenie nowych taryf. Biorąc pod uwagę proces wzrostu cen 

energii, to nikt nie wiedział jakie ceny będą.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że do wyliczenia kalkulacji stosuje się wzory i zestawienia  

określone ustawą.  Zaznaczył, że w ubiegłym roku naprawy  i remonty pomp zlecali firmie z 

Opola, która się w tym specjalizuje i te koszty były za ubiegły rok kalkulowane.  Pomp jest 

dużo bo jest 26 przepompowni i w każdej są 2 pompy. W związku z tym teraz postanowili 

kupować uszczelnienia i remontować pompy we własnym zakresie. W ubiegłym roku 

kosztem była również wymiana systemu całego sterowania oczyszczalni oraz usuniecie awarii 

studni głębinowej ( koszt ok. 27 tys. zł.) Zaznaczył, że główne remonty pomp są zrobione 

teraz tylko awaryjnie coś naprawiają.  
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Poinformował, że ZGKiM wydobywa w granicach 200.000 m3 wody rocznie, podwyżka 10 gr 

to jest w sumie 20 tys. zł. Jeżeli zdarzyłaby się awaria, której nie mogą teraz przewidzieć i 

byłoby to coś, z czym nie byliby w stanie sobie poradzić , to wtedy zwróci się do Pana Wójta 

i do Rady Gminy o pomoc. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że zrozumiał tan sens pytania trochę inaczej, bo skoro Pan 

Dyrektor wystąpił o nowa taryfę, nie wiedząc jeszcze o tym jaka będzie cena energii, Pan 

Wójt już w tym momencie nie zaopiniował pozytywnie tej taryfy, to jest jeszcze większy 

plus, bo jest tańsza energia.  

Wójt odpowiedział, że koszty energii pozostały na tym samym poziomie. 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że kiedy wniosek dotarł do Wójta, to Wójt wiedział już o 

rozstrzygniętym przetargu na energię. Wniosek był złożony 22 lipca br. Zaznaczył, że w 

kalkulacji ujął wydatki takie jak w ubiegłym roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że na posiedzeniu Komisji radni chcieli się 

dowiedzieć, czy w tym roku w ZGKiM  były podwyżki wynagrodzenia dla pracowników. 

Prosiła Dyrektora ZGKiM o odpowiedź na to pytanie.  

Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar odpowiedział, ze w tym roku nie było podwyżek, 

ostatnio 2 lata temu pracownicy dostali podwyżkę w wysokości 100 zł. dla każdego.   

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

projekt uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XL/254/14. 

Ad. 6. 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. 

  Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że tak jak już wcześniej wyjaśniał chodzi 

tutaj o doprecyzowanie zasad zbierania bioodpadów. Odpady komunalne tkz. wersja 

kuchenna ( zupa, ugotowane ziemniaki itp.) nie mogą być oddawane do odpadów bio tylko do 

odpadów mieszanych. 

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

projekt uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XL/255/14. 

Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na  

       lata 2014-2020. 

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

uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XL/256/14. 

Ad. 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

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

uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XL/257/14. 

Ad.9. Informacja o rewitalizacji osiedla. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa przedstawił i omówił projekt zmian rewitalizacyjnych 

polegający na odnowieniu części osiedla – bloków i domków jednorodzinnych. 

Zaznaczył, że projektant przygotowując projekt korzystał z wniosków mieszkańców i 

radnych. Wójt poinformował też, że wersję która obecnie przedstawia, jest to wersja ogólna, 

natomiast ta wersję, którą będą mogli złożyć do końca września do Wojewody w ramach tak 

zwanego programu „schetynówek” może dotyczyć tylko dróg gminnych, mogą to być drogi, 

chodniki, krawężniki i oświetlenie ale  dotyczy to tylko dróg gminnych.. 
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Następnie poinformował kiedy jaki etap będzie robiony i za jakie środki. Zaznaczy, że plan 

będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu. Mieszkańcy nadal będą wnosić swoje 

propozycje. 

Radny Roman Kopij zaproponował aby przedłużyć parking przy bloku przy ul. Ceramicznej, 

koło śmietników. 

Radny Jerzy Imbiorski zapytał czy targowisko ulegnie zmianie i czy przewiduje się jakiś 

terem zielony, rekreacyjny ze stoliczkami do brydża np. dla seniorów. 

Wójt odpowiedział, że targowisko będzie zmieniane a odnośnie terenu rekreacyjnego ze 

stolikami to zaraz byłby protest mieszkańców, że im to przeszkadza. Była już taka sytuacja, 

że trzeba było usunąć ławkę spod bloku, bo to przeszkadzało mieszkańcom. Następnie 

wyjaśnił jak przewiduje poszerzenie targowiska przy drodze.  

Ad.10. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, poinformowała, że szkoła 

została właściwie przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z 

harmonogramem przeglądu stanu technicznego budynku i całego sprzętu dokonano kontroli 

dwukrotnie, w czerwcu przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

W związku z tym, że w tym roku naukę w szkole rozpoczynają sześciolatki przygotowano dla 

nich salę lekcyjną, która została wyposażona w odpowiednie ławki i stoliki, zakupiono tez 

meble, przygotowano kącik rekreacyjny do wypoczynku i zabawy. Został też zakupiony i 

zamontowany plac zabaw dla dzieci. Szkoła była dwukrotnie kontrolowana przez 

pracowników Kuratora oświaty w zakresie przygotowania sali lekcyjnej i osobnej świetlicy 

szkolnej  dla sześciolatków. 

Do GZSZ w Tułowicach w roku szkolnym 2014/2014 uczęszcza 394 uczniów, klasy są mało 

liczne od 21 do 25 uczniów. 

Poinformowała też, że elementarze i ćwiczenia do 1 klas dzieci otrzymały  za darmo. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak-Lach poinformowała, że w tym roku szkolnym 

w Przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów z czego 5 oddziałów jest 25 osobowych a jeden 

oddział 18 osobowy. Po raz pierwszy w tym roku  w dwóch  spośród tych sześciu oddziałów 

są umieszczone dzieci najmłodsze w wieku  od 2,5 roku  do trzech lat. W związku z tym 

jedna z sal została przygotowana dla tak małych dzieci, zakupiono odpowiednie łóżeczka, 

pościel, środki dydaktyczne i zabawki, sala jest pięknie wyposażona.  

Z dziećmi w tym roku będzie pracować 10 nauczycieli, z czego  1 nauczyciel jest 

oddelegowany z Gminnego Zespołu Szkół. Na każdym z oddziałów pracuje jedna woźna 

oddziałowa w w trzech oddziałach gdzie przebywają najmłodsze dzieci są zatrudnione 

dodatkowe panie, tkz. pomoc nauczyciela. W tym roku szkolnym w przedszkolu przebywa 

134 wychowanków z czego 53 realizuje obowiązek przedszkolny.  

Budynek przedszkola jak i ogród zostały także poddane kontroli, wszystko jest w jak 

najlepszym porządku.  

W Przedszkolu w razie potrzeby udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna i w ramach tej pomocy wychowankowie, którzy tej pomocy wymagają maja 

dodatkowo 7 godzin na zajęcia specjalistyczne prowadzone przez nauczycieli przedszkola, 

którzy maja do tego odpowiednie kwalifikacje. Jest to terapia pedagogiczna jak i zajecia 

logopedyczne 

Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdziła, że placówka jest dobrze przygotowana a 

personel,  kadra jest w stanie zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dostosowane do 

potrzeb i możliwości  ich wychowanków.  

Ad.11. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy Tułowice za II kwartał 2014 r.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2014 r.  
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Przewodniczący Komisji Gospodarczo -Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch odczytał 

sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej za II kwartał 2014 r.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Anna Janicka odczytała sprawozdanie  

z działalności Komisji Społecznej za II 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 i omówił je.  

Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę domu czterorodzinnego i 

zapoznał zebranych z ofertami jakie wpłynęły.   

Następnie poinformował, że wiele spotkań było związanych z inwestycjami.  

Poinformował o przebiegu budowy drogi betonowej i problemami jakie wynikły w trakcie 

realizacji tej inwestycji. 

Wójt spotkał się tez z Dyrektorem Dróg powiatowych w sprawie przepustów w 

Skarbiszowicach i przekazania placu budowy w Ligocie Tułowickiej. 

Uczestniczył w spotkaniu w Przedszkolu na otwarciu nowego roku szkolnego gdzie 

ustępująca pani Dyrektor przekazała stanowisko obecnej Pani Dyrektor. 

Poinformował, że w czasie dożynek gościł delegacje z Wendeburga i z Czech. 

Radny Andrzej  Wesołowski poruszył sprawę wydanego Zarządzenia dotyczącego ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz Zarządzenia w sprawie 

powołania komisji do oceny ofert. 

Stwierdził, że oficjalnych danych jeszcze niema ale nieoficjalnie dowiedział się, że środki te 

podzielone zostały w sposób różny. Stwierdził, że sa dwa kluby po dwie sekcje i uważa, że 

środki powinne być podzielone proporcjonalnie ale dowiedział się , że jest duża różnica przy 

ich podziale. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze do rozdysponowania było 35 tysięcy 

złotych. Zapotrzebowanie klubów było prawie o 28 tysięcy zł. więcej. Najciekawsze było to, 

że drużyny, które spadły chcą jeszcze więcej pieniędzy niż w I półroczu. 

Następnie poinformował, ze oferty zostały złożone przez Ludowy Zespół Sportowy  Zieloni, 

Klub Sportowy – Unia, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego PZW w Tułowicach, Klub 

sportowy Spartan Tułowice, opolski Klub Strzelecki Husarz. 

Została powołana komisja, która rozpatrywała każdą ofertę. Przybyły dwa Kuby na terenie 

Gminy i miały prawo złożyć oferty.  

Następnie Wójt poinformował jakie zapotrzebowanie złożyły poszczególne kluby a jakie 

środki zostały im przyznane. 

Następnie poinformował czym kierowała się komisja przy podziale środków. 

Zaznaczył, ze dodatkowe środki dla klubów idą na utrzymanie budynków.  

Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że nie ma nic do powstałych klubów,  chciałby tylko 

się dowiedzieć dlaczego tak duża dysproporcja jest pomiędzy środkami przydzielonymi Unii  

Zielonym. 

Następnie poinformował jakie są koszty utrzymania klubu Zieloni i na co brakuje im 

środków.   

Radny Józef Sukiennik  poruszył sprawę ogrodzenia cmentarza, zapytał na jakim etapie są te 

prace.  

Zapytał również czy lokalizacja  budynku czterorodzinnego jest ta sama czy nastąpiła jakaś 

zmiana.  

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o cmentarz to poinformował, że teren jest wyrównany i 

zostało złożone zamówienie na wykonanie ogrodzenia, będzie to ogrodzenie ocynkowane  
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panelowe. Wybrano je w porozumieniu z Księdzem Proboszczem. Teren będzie ogrodzony 

ale na prośbę Księdza  będzie też wydzielona droga do małego kościółka. 

Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że przysłuchując się dyskusji na temat sportu nasuwa się 

przyszłościowa perspektywa przy uchwalaniu budżetu na następny rok. W związku z tym, że 

sport na terenie naszej gminy rozwija się  i rosną koszty utrzymania obiektów sportowych, 

przyszła komisja Budżetowo – Gospodarcza musi wziąć pod uwagę analizę tych kosztów i 

musi wziąć też pod uwagę oczekiwania  klubów sportowych. Myśli, że te wyniki to też są 

takim odzwierciedleniem środków finansowych. Trzeba wziąć pod uwagę jakąś zachętę do 

dalszej działalności sportowej.  

Zapytał czy przy okazji następnych przesunięć w budżecie nie można by coś tym klubom 

jeszcze dodać. Zaznaczył, że na utrzymanie klubu nie składa się tylko koszt energii czy wody 

ale także trzeba wziąć pod uwagę stroje sportowe  i inne potrzeby zawodników.  

Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że jako Komisja Budżetowo – Gospodarcza wykazywali na 

prośbę Pana Wójta priorytety oświetlenia. Komisja te priorytety określiła i w związku z tym 

w imieniu Komisji chce się dowiedzieć jak wygląda stopień realizacji i kiedy te lampy będą 

zamontowane.  

Radny Roman Kopij  poinformował, ze po ostatniej Sesji gdy wynikła sprawa sporu o 

pomieszczenie magazynowe w świetlicy w Ligocie Tułowickiej pojechał do tej świetlicy w 

ramach takiej wizji lokalnej. Zapytał kto wchodzi w skład komisji do podziału środków na 

sport. Stwierdził, że Unia przestała jakby istnieć , bo nie ma w niej sekcji seniorów, a Zieloni 

nadal są . Proponuje aby przyjąć kryteria, żeby pomóc zawodnikom  w dojazdach na mecze. 

Unia nie ma tyle wyjazdów co Zieloni. 

Odnośnie  spotkania na świetlicy, to miał takie odczucie, że jest tam wszystko poukładane , 

jest czysto. 

Wójt odpowiedział, że przydzielone środki dla Zielonych zapewniają im do końca roku 

obsadę sędziowską, badania  lekarskie, wyjazdy na mecze i jeszcze nawet na sprzęt starcza.  

Biorąc pod uwagę wypowiedź radnego, to nie chodzi o to, żeby nie dać, ale tez się dziwi że 

wszystkie kluby okoliczne, w sąsiednich gminach często bogatszych , będące w tej samej 

skali rozgrywkowej, to marzą o takich pieniądzach.  

Unia jest w wyższej klasie niż Zieloni wobec czego na mecze jeżdżą dalej i koszty transportu 

są wyższe.  

Jeśli chodzi o lampy to zostało dokonane zlecenie na wykonanie lamp na ul. Szkolnej, będą 

tam lampy ledowe. Zostały jeszcze niewielkie środki za które planuje zakupić Lampe solarna 

i zainstalować ją na wjeździe do Szydłowa koło posesji Pani Haliny Klimaszewskiej – 

Sadłoń. Pozostają jeszcze nie zrobione lampy na ul. Ogrodowej i Gruszkowej oraz na 1 Maja i 

koło Pana Rusaka. Wszystko jest zatwierdzone tylko trzeba czekać na środki.  

Odnowienie lamp zostało ujęte we wniosku do Aglomeracji Opolskiej, jest to tak zwana 

poprawa efektywności energetycznej i sukcesywnie pierwsze lampy trzeba będzie wymieniać.  

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

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że z Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  była 

w Ligocie w Świetlicy, był tam tez Pan Kopij i sprawdzali pomieszczenia. Chcieli zobaczyć 

jak to wygląda i dlaczego wystąpił taki problem na posiedzenia Rady Gminy. Stwierdziła, ze 

wszystko jest pięknie poukładane. W pomieszczeniu przed łazienką są piękne wysokie szafy, 

które są puste. Nie wie dlaczego one nie są wykorzystane i nie wie dlaczego powstał taki 

konflikt.  

Wójt odpowiedział, że rzecz polega na tym, że świetlica w Ligocie jest najczęściej 

wypożyczana i potrzebują takiego pomieszczenia dla wypożyczających aby mogli tam 

zamykać jakieś napoje i inne produkty. Szafy przy łazienkach  może wykorzystać klub na 

złożenie sprzętu i ubrań sportowych. 
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Radni dyskutowali nad sprawą wykorzystania pomieszczeń w Ligocie Tułowickiej 

Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że na początku była umowa, że na każdą prośbę o 

udostępnienie  pomieszczenia  takie pomieszczenie udostępniał i nadal tak może pozostać. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że chodzi tu tylko o to aby Pan Wójt. Pan Sołtys i 

Pan Wesołowski porozmawiali i ustalili zasady korzystania z sali i pozostałych pomieszczeń.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała radnych, że 

w związku z końcem kadencji Rady na 30 dni przed zakończeniem radni muszą złożyć 

oświadczenia majątkowe za okres od 1 stycznia br. do dnia złożenia. Termin upływa 20 

października br.  

Radny Jerzy Imbiorski zwrócił się z pytaniem czy inne organizacje też mogą korzystać z 

pracowników w ramach praz  społeczno-użytecznych  tak jak to jest w przypadku klubu 

Zieloni, co obniży koszty utrzymania tych organizacji.  

Pracownik OPS Pan Władysław Sikorski  poinformował, że osoby pracujące w ramach prac 

społeczno-użytecznych mogą przepracować w skali miesiąca tylko 40 godzin. Są to osoby, 

które korzystają z pomocy społecznej finansowej, pracy socjalnej itd. Taka osoba musi być 

długotrwale bezrobotna i zarejestrowana w Urzędzie Pracy oraz zakwalifikowana przez 

Powiatowy Urząd Pracy. Z tymi osobami, które biorą udział w takich pracach już od trzech lat 

współpraca się układa dobrze, widać zaangażowanie tych osób i efekt ich pracy ale są też 

takie osoby, które są zatrudniane tylko jeden raz. 

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska- Sadłoń zapoznała 

zebranych z pismami: 

- rodziców uczniów klasy 6 podstawowej  w Tułowicach skierowane do Pani Dyrektor GZSZ, 

Pana Wójta i Rady Gminy dotyczące prośby o podzielenie klasy na grupy językowe. 

Wójt  odpowiedział, ze  zgodnie z obowiązującymi przepisami podział na grupy językowe 

przysługuje w określonych sytuacjach. Stwierdził, ze sprawami takimi nie zajmuje się 

Przewodnicząca Rady ani radni tylko Wójt, który jest dysponentem arkusza organizacyjnego 

szkoły. Gdyby porozmawiali o swoim problemie z Wójtem, to być może wiedzieliby już, że 

problemu już nie mają.. Poinformował, że aby przydzielić dodatkowe godziny poza arkusz 

organizacyjny to musi wiedzieć czy Gminę na to stać. Trzecie klasy Gimnazjum są w takim 

stanie liczbowym, że powinno się je połączyć w dwie klasy a nie trzy ale z uwagi na to, ze 

jest to ostatnia klasa podjęli decyzję, że nie będą tych klas łączyć. Podział na grupy językowe 

trzeba robić jeżeli w klasie jest więcej niż 25 uczniów.  

Wójt poinformował, że w klasach gimnazjalnych dołożył po 1 godzinie języka polskiego 

więcej aby zwiększyć szanse uczniów na egzaminie. 

Dodał, że szkoła wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie o kilka godzin zajęcia pozalekcyjne 

sportowe, na co wyraził zgodę. 

- pismo skierowane przez Radę Miejską w Oleśnie do organów stanowiących gmin i 

powiatów województwa śląskiego i województwa opolskiego w sprawie poparcia działań 

mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie 

do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła  o co chodzi w tym piśmie i wyjaśniła zasady 

zwrotu udziału z podatku dochodowego.  

- uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego do  Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic 

Niemodlina i Kędzierzyna – Koźla. 

Wójt poinformował, że w kontrakcie wojewódzkim są ujęte cztery obwodnice i na drugiej 

pozycji jest obwodnica Niemodlina. 

Radny Józef Sukiennik nawiązał do sprawy minionych dożynek w Goszczowicach, 

stwierdził, że wszystko było dobrze zorganizowane. 
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Wójt poinformował, że gościł delegację z Niemiec, po raz pierwszy do nas przyjechała Pani 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Wendeburg, bardzo jej zależało aby obejrzeć szkołę, była na 

rozpoczęciu roku szkolnego. Pani Dyrektor  bardzo się szkoła podobała, była nią zachwycona. 

Duże wrażenie zrobiła tez hala sportowa. W delegacji była tez Pani, która jako dziecko 

uczestniczyła w pierwszej wymianie dzieci, spotkała się z rodziną u której wtedy mieszkała..  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


