
                                                           Protokół Nr XXXVIII/14 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 25 czerwca  2014r. 
A LS100288, 289, 290,  0,31,08,   0,26,48,  0,29,56 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 900  
do godz. 10 45. W posiedzeniu udział wzięło 11  radnych ( nieobecni był radni: Tadeusz 
Basztabin,  Anna Janicka, Zbigniew Paradowski i Michał Szumega). 
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 XXXVII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej   
       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 
   7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
   8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
   9. Zakończenie obrad. 
Radny Józef Sukiennik  zgłosił wniosek  o zmianę porządku obrad polegającą na  
wprowadzeniu do porządku obrad punktu” Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 
dla gminy Tułowice na rok 2013.” 
Zaznaczył, że na poprzedniej sesji radni otrzymali materiały w tej sprawie ale nie było na ten 
temat dyskusji. 
Za przyjęciem wniosku dotyczącego wprowadzenia punktu dotyczącego wprowadzenia do 
porządku obrad punktu” Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tułowice 
na rok 2013.” głosowało 8 radnych a 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przedstawiła  uzupełniony  
o zgłoszony wniosek  porządek obrad . 
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej   
       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 
  7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tułowice na rok 2013. 
  8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
  9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
10. Zakończenie obrad. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty  przy 9 głosach za i 2 wstrzymujących się.  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. 
Protokół  XXXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 11 głosów za ) 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że przesunięć środków w przedłożonym 
projekcie uchwały jest wiele, dotyczą one głównie przedsięwzięć gospodarczych, które  
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planują na ten rok. Zaznaczyła, że Komisja Gospodarcza nie wniosła zastrzeżeń do 
proponowanych zmian. 
Następnie omówiła proponowane zmiany. Zmiany polegają głównie na: 
- zwiększeniu dochodów  w dziale Oświata i wychowanie – środki wypłacone z PZU – 2 tys. 
zł. na naprawę drzwi 
Ze względu na konieczność wyprowadzenia spraw własnościowych przez właścicieli 
gruntów, które były zaplanowane do wykupu  na strefę ochronną cmentarza  w 2014 r. , w 
bieżącym roku nie będzie to możliwe. W związku z tym kwotę 50 000,00 zł, która była 
przeznaczona na ten cel proponuje przeznaczyć na rozplantowanie i ogrodzenie terenów 
zielonych w tym rejonie. Kwotę 10 000,00 zł. proponuje przeznaczyć na zwiększenie 
wydatków  na budowę punktów świetlnych oraz kwotę 10 000,00 na koszty postępowania 
sadowego i prokuratorskiego. Ostatnie przeniesienie jest związane z potrzebą  wystąpienia na 
drogę sądową w stosunku do wykonawcy Orlika, który nie odpowiada na wezwania do 
usunięcia usterek a kończy się termin gwarancji. 
20 000,00 zł. proponuje się przenieść na sfinansowanie budowy drugiego wejścia do stołówki 
w Gminnym Zespole Szkół.  
Z uwagi na to, że nie jest możliwa budowa budynku wielorodzinnego (czworaka)  w jednym 
roku, inwestycja będzie rozłożona na dwa lata. Część środków- kwotę 200 000,00 zł. 
proponuje się w tym roku przenieść na budowę boiska sportowego w Szydłowie. 
Skarbnik Gminy poinformowała też, że do Urzędu wpłynął wniosek Komendy Miejskiej 
Straży Pożarnej o wsparcie  finansowe wykonywanych inwestycji w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej w Niemodlinie. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  poinformowała, że zmiany  szczegółowo są opisane w 
uzasadnieniu.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że na budowę „czworaka’ został złożony 
wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie dofinansowanie może 
być w granicach 30%. Jest odpowiedź z Banku, że do końca czerwca nie zapadła jeszcze 
decyzja i w związku z tym trzeba się wstrzymać z dalszymi działaniami. W związku z tym 
budowa się opóźnia. Są też problemy z gazownia dotyczące doprowadzenia gazu do budynku.   
Radny Roman Kopij poruszył sprawę dotyczącą przeznaczenia środków na sprawę sadową  
dotycząca usunięcia przez wykonawcę usterek na Orliku. Uważa, że koszty są zbyt duże. 
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła na jakie opłaty jest przeznaczona ta kwota.  
W związku z brakiem  dalszych zgłoszeń do dyskusji  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w 
tej sprawie uchwałę Nr XXXVIII/245/14. 
Ad. 5. 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  przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się  podjęto w tej 
sprawie uchwałę Nr XXXVIII/246/14. 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę  
           wcześniej   zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 
 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  poinformowała, że zgodnie z  przyjęta uchwałą 
budżetową na 2014 r.   oraz  wprowadzonymi zmianami do tej uchwały zaplanowano 
zaciągniecie kredytów i pożyczek  w wysokości 1.690.000,00 z ł. w tym na:  
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- pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 
600 000,00 zł.   
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 090000,00 zł. w tym: zaciągniecie 
pożyczki  w WFOŚ i GW   w wysokości 490 000,00 zł. oraz zaciągnięcie  kredytu 
gotówkowego w wysokości 600 000,00 zł.  w banku, który zostanie wybrany w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Następnie poinformowała jakie kredyty  i na jakie zadania były zaciągane  w ostatnich latach.  
Prosiła radnych o podjecie uchwały już teraz w związku z tym, że zbliża się okres urlopowy i 
czas związany z przygotowanie i załatwieniem kredytu może się przedłużyć. Zaznaczyła, że 
w tej chwili kondycja finansowa Gminy jest dobra, są  założone lokaty pieniężne ale w jesieni 
będą duże płatności i trzeba się do tego przygotować.  
Radny Andrzej Wesołowski zapytał po co zaciągać kredyt jeśli mamy lokaty. Uważa, że 
Gmina jest w dobrej kondycji finansowej. Uważa, że jeśli zaistnieje potrzeba zaciągnięcia 
kredytu to  można taką uchwałę podjąć po wakacjach. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  poinformowała, że zbliża się okres urlopowy a do 
kredytu trzeba się przygotować. Jeśli uchwala podjęta zostanie po wakacjach to może nie 
zdążyć na czas z załatwieniem wymaganych formalności. Zaznaczyła, ze w umowie jest 
zawsze zapis, że jeżeli całość środków nie będzie potrzebna, to można zrezygnować z części 
kredytu.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że największe wydatki budżetowe są w III 
kwartale bo wtedy kończą się inwestycje.  
W związku z brakiem dalszych  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 
projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 10 głosach za  i 1 wstrzymującym się podjęto w 
tej sprawie uchwałę Nr XXXVIII/247/14. 
 
Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tułowice. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że 
osoby, które uczestniczyły w Strategii Rozwoju Gminy Tułowice nie znalazły w przedłożonej 
ocenie zasobów niczego nowego, bo przy omawianiu Strategii o opisanych problemach 
dyskutowali. Następnie omówiła  przedłożoną ocenę. Przybliżyła  problemy  jakimi w tym 
zakresie zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Naświetliła problemy opieki nad osobami starszymi, rodzinami nieporadnymi, osobami z 
zaburzeniami psychicznymi. 
Radni dyskutowali nad sprawą umieszczania osób starszych i chorych w domach pomocy 
społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła jakie osoby umieszcza się w 
tych domach i jak wygląda odpłatność za pobyt osób w takich domach.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń  zapytała jak wygląda pomoc dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaznaczyła, że jest to pomoc specjalistyczna, 
udzielana przez specjalistów. Pracownicy OPS nie mają uprawnień do zajmowania się takimi  
osobami.  
 
Ad.8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował o wydanych zarządzeniach i je omówił.  
Wójt poinformował, że po artykule w NTO na temat łączenia małych gmin kilka osób pytało 
czy nie należałoby wrócić do sprawy starania się o prawa miejskie dla Tułowic, aby  
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zabezpieczyć się przed połączeniem Gminy Tułowice z inna gminą. Była w Tułowicach 
telewizja, robiła wywiady z mieszkańcami na temat  starania się o prawa miejskie dla 
Tułowic.  Następnie Wójt odczytał artykuł z Gazety Prawnej na temat łączenia małych 
wiejskich gmin. 
Wójt  stwierdził, że nie jest tak, że prawa miejskie otrzymuje się z dnia na dzień, jest to długi 
proces,  decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Ministrów. Myśli, że jeśli będzie taka wola  
mieszkańców to będzie to zadanie dla przyszłej rady gminy. Wójt nadmienił, ze otrzymanie 
praw miejskich zmieni tyle, ze zmienia się tablice na Urzędzie Gminy. Podatki pozostaną 
takie same, zachowane zostaną także funkcje miasta do 5 tys. mieszkańców. 
Wójt rozdał radnym nową wersję Strategii rozwoju i prosił o zgłaszanie uwag do końca lipca. 
Wójt przekazał także radnym z osiedla zgłoszone dotychczas uwagi dotyczące rewitalizacji. 
Zaznaczył, że są zadania, których szybko nie da się wykonać, chodzi tu o drogi, które nie 
maja jeszcze statusu gminnych.  
Wójt poinformował, że sygnaliści z Zespołu Szkół byli na mistrzostwach Polski a następnie 
zostali zaproszeni przez Gminę Wendeburg  i razem z sygnalistami z Wendenburga pojechali 
aż pod granicę Holenderska na mistrzostwa Niemiec. Zostali tam bardzo dobrze przyjęci.  
Wójt omówił na jakim etapie są rozpoczęte w Gminie inwestycje. Poinformował też, że 
przymierzają się do uporządkowania i zagospodarowania terenu koło cmentarza.  
Radny Józef Sukiennik prosił o przybliżenie sprawy spotkania z Panem Murachem. 
Wójt odpowiedział, że chodziło o rozwiązanie sprawy spływu ścieków, a w tym celu jest 
konieczność odkupienia od Pana Murarza części działki.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapytała czy odbył się już przetarg na dowóz dzieci do 
szkół. Wójt odpowiedział, że przeprowadzenie  przetargu Zarządzeniem Wójta zostało 
przekazane  dla Gminnego Zespołu Szkół. 
 Głowna Księgowa GSSZ  Pani Krystyna Szczepanik poinformowała, ze przetarg się odbył, 
były dwie oferty,   wygrała firma z Brzegu, która okazała się tańsza niż nasz lokalny 
przewoźnik. 
Radny Józe3f Sukiennik poruszył sprawę utwardzenia  i wyrównania nierówności koło placu 
Pana Muracha.  
Wójt odpowiedział, że na spotkaniu z przedstawicielami ogródków działkowych obiecał 
zasypać te doły. Zlecił to dla ZGKiM. Jeśli okaże się, ze po opadach nadal tam będzie woda, 
to jeszcze to poprawią.  
Ad.9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Imbiorski poruszył sprawę konieczności wykoszenia rowów za Goszczowicami. 
Stwierdził, że wysokie  trawy zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Wójt odpowiedział,  że w 
tej sprawie rozmawiał już z Nysą.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła się z prośba do Pana Wójta i do Pani 
Przewodniczącej Rady Gminy aby wręczyli certyfikaty dla współtwórców kampanii „Postaw 
na rodzinę”.. Poinformowała, że u nas w powiecie już czwarty rok uczestniczą w 
ogólnowojewódzkiej kampanii „postaw na rodzinę”. Stwierdziła, ze nie jest to nic wielkiego 
ale starają się w szkole i przedszkolu podkreślać wartość rodziny w naszym życiu, że jest ona 
najważniejsza. 
Następnie  Pan Wójt i Pani Przewodnicząca rady Gminy wręczyli certyfikaty dla Gminnego 
Zespołu Szkól w Tułowicach, Przedszkola Publicznego w Tułowicach, dla Zespołu Szkól w 
Tułowicach. 
Kierownik OPS wręczyła certyfikat dla Pana Wójta. 
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Radny Andrzej Wesołowski zapytał czy zakończona została sprawa sądowa Pani Kasprzak 
oraz co się stało, bo znikła jedna pani ze świetlicy w GZSZ.  
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o sprawę kto gdzie zniknął to jest pytanie do Pani 
Dyrektor GZSZ, bo on nie odpowiada za sprawy personalne szkoły. 
Jeżeli chodzi o Panią Kasprzak, to w najbliższych dniach uprawomocni się wyrok sadu 
administracyjnego. Następnie poinformował jak przebiegały sprawy sadowe i ile było 
wyroków. Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska-Sadłoń 
odczytała pismo dotyczące tworzenia rad seniora w powiecie opolskim. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


