
                                                                Protokół Nr XLII/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 16 października  2014r.  

BLS100304, 305  0,38,16  1,18,32 

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

do godz. 17 40.  

W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Janusz Frydlewicz). 

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 XLI Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

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

   7.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

   8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2014 r.  

   9. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach  

       sprawdzianów i egzaminów. 

 10. Informacja ze wspólnego posiedzenia  Rady Parafialnej z Komisją Społeczną Rady  

      Gminy. 

 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

 12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

 13. Zakończenie obrad. 

Radny Roman Kopij zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad  punktu 4 dotyczącego 

rozpatrzenia skargi, z uwagi na to, że na posiedzeniu nie ma Pani Kierownik OPS, która jest 

jedyna osobą, która może coś powiedzieć w tej sprawie. 

Za zdjęciem z porządku obrad  punktu 4 głosowało 3 radnych, 9 radnych było przeciwnych a 

2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Wniosek Radnego Romana Kopija nie został przyjęty. 

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

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

Ad.4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Pani Sylwia Korzeniowska poinformowała, ze chciałaby uzasadnić te skargę, która napisała. 

Poinformowała, że jej kontakt w OPS był przede wszystkim z pracownikiem OPS. Pracownik 

ten mógł przyjść na Sesję. Zaznaczyła, ze bardzo źle została potraktowana przez pracownika 

OPS gdy zgłosiła się aby złożyć dokumenty, pracownica była arogancka, poczuła się tam jak 

intruz. Pracownica poinformowała ją, że godziny przyjęć są od 10 do 13, a była godz. 920 i 

pracownica powiedziała, że nie przyjmie jej dokumentów. Mimo wszystko, że prosiła 

pracownicę, że pracuje od 10 i nie może przynieść dokumentów w innych godzinach, 

pracownica powiedziała, ze w takim razie bierze się dzień urlopu i nie przyjęła tego wniosku. 

Rozżalona i rozgoryczona poszła do Pani Kierownik OPS, która także ja poinformowała, ze 

godziny przyjęć są od 10 do 13  ale mimo wszystko przyjęła jej te dokumenty.  Zeszła na dół i 

podbiła dokumenty i zostawiła w pokoju. Pani Sylwia Korzeniowska stwierdziła, ze nie 

uzyskała jednak informacji czy dokumenty są kompletne czy nie.  Zadzwoniła więc do OPS 

aby zapytać czy dokumenty są kompletne czy ma jeszcze coś donieść. Otrzymała informację, 

że zostało do niej wysłane pismo i ma czekać. Po kilku dniach dostała to pismo, że ma  
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dostarczyć wniosek wraz z pozostałymi dokumentami. Okazało się , ze ma tylko dostarczyć 

wniosek. Wcześniej jeszcze poszła ze skarga do Pana Wójta na OPS.  

Kiedy poszła złożyć wniosek to znowu uzyskała błędne informacje od pracownika. 

Stwierdziła, ze pracownik OPS bardzo jej utrudniał złożenie dokumentów 

Radny Roman Kopij stwierdził, że Rada Gminy nie jest władna do rozpatrywania skargi na 

pracownika. 

Zastępujący Panią Kierownik OPS Pan Władysław Sikorski poinformował, że odnośnie tej 

sprawy nie jest osobą kompetentną. 

Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że  rozumie rozgoryczenie skarżącej, ponieważ człowiek, 

który idzie coś załatwić, jednocześnie desperacja systemu pracy, desperacja sytuacji rodzinnej 

powoduje dodatkowe utrudnienia. Tak jak skarżąca powiedziała OPS powinien służyć 

pomocą i na pewno wiele spraw załatwia, jest bardzo dużo opinii pozytywnych. Takie 

sytuacje się zdarzają. Chciał tylko zabrać głos w tej sprawie czy Rada Gminy  znowu ma brać 

do kosza kolejną sprawę, która będzie wałkowana, przerabiana a konsensus i tak będzie taki, 

ze to Pan Wójt jako pracodawca jednostki podległe i tak będzie musiał tą sprawę wewnętrznie 

rozwiązać.  Wie, ze Pan Wójt ma też jakieś swoje argumenty, myśli, że rozważy tę sprawę do 

końca. Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że nie widzi powodu aby radni na Sesji Rady 

Gminy zajmowali się tymi sprawami, chyba, że skarga wpłynie na niezasadne czy niezgodne 

z oczekiwaniami rozstrzygnięcie czy postępowanie pana Wójta. 

Radca Prawny stwierdziła, ze nie podziela poglądu radnego Jerzego Piędziocha gdyż skarga 

wpłynęła na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarga zawiera dwie 

części. Niepotrzebnie rozmawiają tutaj o pracowniku, bo pracownik nie jest przedmiotem 

rozpatrzenia tego problemu przez Radę. Jest to  problem wewnętrzny Kierownika jednostki i 

tak ten problem powinien być załatwiony. Rada może tylko odnieść się do zarzutu 

przyjmowania interesantów od godz. 10. Nie jest zgodne to z Regulaminem Organizacyjnym, 

dlatego ta skarga jest częściowo zasadna. Pozostałe argumenty nie mają tutaj racji bytu. 

Skargo na pracownika jednostki Rada Gminy nie ma możliwości rozpatrzyć, bo nie posiada 

takich kompetencji. Radny Roman Kopij stwierdził, że inne jednostki OPS maja także 

ograniczone godziny urzędowania a nawet w niektóre dni nie przyjmują interesantów. Uważa, 

że nie jest to  wina tylko Pan Kierownik, tylko także Pana Wójta i nawet Rady, bo nie 

dopilnowali tej sprawy aby znalazło się to w Regulaminie . 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że zarówno Pani Kierownik OPS jak też pracownik 

OPS oraz Pani skarżąca się były na posiedzeniu Komisji Społecznej temat był szeroko 

omawiany.  Zapytał radnego Romana Kopija na jakiej zasadzie przypisuje winę Radzie 

Gminy. Rada nie może wyręczać kierowników  jednostek.  

Radny Roman Kopij stwierdził, że mówił o zatwierdzeniu Regulaminu pracy OPS.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że taki regulamin nie był przedłożony do zatwierdzenia. 

Radny Jerzy Piędzioch odniósł się do wypowiedzi Pani Radcy Prawnej. Stwierdził, ze jeśli 

chodzi o godziny przyjmowania interesantów to dla radnych jest to oczywiste, ze jest to 

sprawa nieprawidłowa ale skarga nie dotyczy tylko godzin urzędowania  ale chodzi o sam 

stosunek człowieka do człowieka. Skarga jest innego rodzaju. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że Pani Kierownik OPS na posiedzeniu Komisji 

Społecznej stwierdziła, że to jest jej wina odnośnie ustalenia godzin przyjmowania 

interesantów. 

Wójt poinformował, że w tej sprawie przeprowadził rozmowę z Panią Kierownik, pewne 

sprawy zostały omówione i wyjaśnione. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła koniec dyskusji i odczytała projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem.  
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Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciwnych a 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XLII/260/14 została przyjęta.  

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

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały oraz 

zmiany jakie zaszły w czasie od przygotowania materiałów do dnia dzisiejszego.. 

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 XLII/261/14. 

Ad.6. 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 XLII/262/14. 

Ad.7.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

         nieruchomości. 

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

uchwały i w wyniku głosowania  jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr XLII/263/14. 

Ad.9. Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach  

       sprawdzianów i egzaminów. 

Pani Bogusława Proskórnicka  Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 

przedstawiła informacje w formie prezentacji. ( załącznik do protokołu) 

Po zakończeniu prezentacji radny Józef Sukiennik stwierdził, że warto było walczyć o zmianę 

dyrekcji.  

Dyrektor szkoły stwierdziła, ze w szkole wszystkie czynniki współpracują, są to pracownicy, 

nauczyciele, rodzice , dzieci i także dyrekcja. Jest to więc zasługa wszystkich wymienionych . 

Podziękowała także  Panu Wójtowi i Radzie Gminy za wsparcie i pomoc finansową.  

Ad.8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2014 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej na 

temat opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2014 r.  

Opinia jest pozytywna. 

Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.10. Informacja ze wspólnego posiedzenia  Rady Parafialnej z Komisją Społeczną 

Rady Gminy. 

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

Społeczna uczestniczyła w spotkaniu Rady Parafialnej. 

Na radzie były poruszone następujące sprawy: 

- sprawa unormowania 15 hektarów ziemi. Ksiądz proboszcz skierował pismo do Wojewody 

Opolskiego o przekazanie gruntów. 

- sprawa remontu organów w kościele parafialnym. Organy są wpisane do rejestru zabytków i 

Ksiądz proboszcz wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem udzielenie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kosztorys 

opiewa na kwotę 111.524 zł.  

- sprawa wywozu śmieci z cmentarza. Ksiądz stwierdził, ze w Tułowicach śmieci cmentarne 

są na plus, mówił także o monitoringu, który zdaje egzamin. Mówił też o sprawie 

odwodnienia aktualnego cmentarza. Poruszył problem  z tynkami kościelnymi . 

Radca Prawny Pani Maria Przywara stwierdziła, że odnośnie wniosku o przyznanie dotacji na 

konserwacje organów , wniosek podlega rozpatrzenia przez Rade Gminy. Aby jednak Rada  
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Gminy mogła wniosek rozpatrzyć i podjąć jakieś działania to musi wcześniej przystąpić do 

opracowania regulaminu zasad udzielania dotacji  na takie prace. 

Radna Anna Janicka dodała, że Ksiądz Proboszcz  wspomniał,   że rozważa możliwość aby 

teren zielony, który jest przygotowywany pod cmentarz był cmentarzem komunalnym a 

obecny cmentarz cmentarzem parafialnym. Stwierdziła, że jej zdaniem nie jest to dobry 

pomysł, bo to podzieli społeczeństwo.                                                           

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, ze rozmawiał z Księdzem Proboszczem i 

ustalili pewne rzeczy. Odnośnie cmentarza , to będzie to w gestii przyszłej Rady Gminy, która 

wspólnie z Radą Parafialna ustali w czyim zarządzę on będzie. 

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt stwierdził, że  Radni otrzymali sprawozdanie alechciałby się zatrzymać nad 

sprawozdaniem. Stwierdził, ze jest teraz gorący okres , trzeba rozliczać inwestycje.  

Poinformował, że nowo wybudowana ulica Betonowa zdała swój pierwszy egzamin. 

W dniu w którym zamknięto ul. Porcelitową aby podłączyć kanalizacje, to wszystkie TIR-y 

jechały ul. Betonową. 

Odbyło się wiele bieżących spotkań. 

Wójt brał udział w uroczystości w Chrząszczykach – wręczenie  „Magnolii Powiatu 

Opolskiego” – jest to nowe wydarzenie w stosunku do gmin i powiatów. 

Wójt Bral udział w IV Forum Samorządowo Policyjnym na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Opolu.  

Wójt poinformował, ze interweniował w czasie forum w sprawie zniszczenia przystanku na 

stacji PKP.  

W okresie miedzy Sesjami odbyły się tez dwa spotkania członków Aglomeracji 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w Krapkowicach i w Pruszkowie. 

Wójt poinformował jakie projekty zostały wpisane do planu Aglomeracji. 

Wójt uczestniczył także w kilku spotkaniach dotyczących planowanej budowy budynku 

czterorodzinnego.  

Wójt poinformował, że w przyszłym roku Gminny Zespół Szkól w Tułowicach będzie 

organizował bardzo dużą imprezę, bieg na orientację z różnymi elementami. 

Wójt uczestniczył także w otwarciu Orlika w Szydłowie i Stadionu w Niemodlinie. 

Radny Józef Sukiennik zapytał o sprawę ogrodów działkowych, było spotkanie z Panią Prezes 

z Opola i co tam było omawiane. Wójt poinformował, że rozmawiali o sprawach 

technicznych związanych z inwestycją, która idzie przez ogródki działkowe. Pani Prezes 

chciała aby po wyjściu firmy stan działek był przywrócony co najmniej do poprzedniego albo 

nawet lepszego. 

Radny Józef Sukiennik zapytał kiedy będzie budowana ścieżka rowerowa z Tułowic Małych 

do Wydrowic czy to nastąpi wtedy jak będzie ten węzeł komunikacyjny czy wcześniej. 

Wójt odpowiedział, że jest to przyszłość i ma szansę realizacji najwcześniej w połowie 

następnego roku. Wyjaśnił jaka jest procedura zatwierdzenia funduszy dla Aglomeracji i jakie 

prace trzeba wykonać  aby przystąpić do budowy. Zaznaczył, ze najważniejsze, że ścieżka 

jest ujęta w planie. 

Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

Pan Maciej Sadłoń  poinformował, że jest przedstawicielem  Opolskiego Klubu Strzeleckiego 

‘Husarz” w którym pełni funkcję sekretarza. Zaznaczył, że siedziba klubu jest w Gminie 

Tułowice i z uwagi na to, ze w tym roku dostali dofinansowanie z Gminy Tułowice chciałby 

przybliżyć zasady i cel funkcjonowania klubu. Poinformował, że są dobrowolnym 

samorządem trwałym, zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych powołanym w celu 

krzewienia sportu strzeleckiego, strzeleckiej rekreacji, kolekcjonerstwa broni, propagowania  
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tradycji strzelectwa i zrzeszenia osób zajmujących się strzelectwem i kolekcjonerstwem 

broni.. 

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczna i niezależną od jakichkolwiek ideologii. 

Główny cel Opolskiego Klubu Strzeleckiego to upowszechnianie i rozwijanie, podnoszenie 

poziomu strzelectwa sportowego i rekreacyjnego. Działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni. 

Kultywowanie historii  i tradycji oręża polskiego. Podnoszenie poziomu wyszkolenia 

teoretycznego i praktycznego osób zainteresowanych strzelectwem. Podnoszenie sprawności 

fizycznej oraz umiejętności technicznych w zakresie korzystania  z broni palnej. Integrację 

środowiska strzeleckiego, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o sport 

strzelecki, w tym w formie wolontariatu. Organizację pokazów, wystaw i innych imprez 

związanych ze strzelectwem oraz kolekcjonerstwem broni. Podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 

obronności państwa. Propagowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, młodzieży i 

dzieci z szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa sportowego na zasadzie fair-plej. 

Popularyzację pozytywnego wizerunku strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni i 

militariów. Propagowanie strzelectwa sportowego wśród osób w wieku emerytalnym i osób 

niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie bezpiecznego posługiwania 

się bronią. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego, 

kolekcjonerstwa broni. Współpracę z placówkami oświatowo – wychowawczymi. Opiekę nad 

zabytkami architektury militarnej, które posiadają  wartość historyczną lub naukową.  

Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia, popularyzację różnych form rekreacji i 

sportu. Następnie omówił zasady działania klubu, problemy z jakimi Klub się boryka ( brak 

strzelnicy)oraz o sekcjach Klubu. Poinformował o zorganizowanych już imprezach oraz o 

planowanych zawodach.  

Radny Jerzy Piędzioch bardzo pozytywnie wyraził się o działalności klubu, stwierdził, że 

dobrze się stało, że taki klub powstał.  

Radny Jerzy Imbiorski podziękował radnym za podjecie uchwały do budżetowej, gdzie  są 

środki przewidziane na wyposażenie świetlicy w Goszczowicach. Poinformował, że z rady 

Sołeckiej na ten cel tez sa przeznaczone środki w wysokości około 10 tys. zł.  Strażacy 

natomiast zbierali złom aby w ten sposób uzyskać środki na doposażenie  Remizy.  

Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń  poinformowała, że droga w Szydłowie od dworca 

kolejowego do wiaduktu jest w stanie krytycznym. Zapytała czy da się z tym coś zrobić.  

Wójt poinformował, że będzie w tej sprawie rozmawiał z  przedstawicielami PKP.  

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała pisma: 

-  skierowane do Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach oraz do wiadomości 

radnych i Pana Wójta. Pismo dotyczy podziękowania za przychylne potraktowanie monitu 

rodziców o zmianę nauczyciela języka niemieckiego. 

- rodziców  uczniów  klasy IIA  dotyczącym prośby o podzielenie  klasy na grupy językowe, 

- Apel  Rady Gminy w Łubianach do Prezesa rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic 

Niemodlina i Kędzierzyna Koźla, 

- uchwałę Rady Powiatu Opolskiego w sprawie poparcia apelu w sprawie budowy obwodnic 

Niemodlina i Kędzierzyna Koźla, 

- pismo Pani Sylwii Korzeniowskiej dotyczące złego stanu ulicy Szkolnej, po opadach stoi na 

niej woda, 

- pismo Opolskiego Zrzeszenia przewoźników Drogowych  dotyczące prośby o nie 

podnoszenie stawek podatkowych. 

 - pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu dotyczące wyznaczenia zakładów pracy do 

wykonywania kary zastępczej,  
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Radny Krzysztof Mróz poinformował,  że odbyło się otwarcie Orlika w Szydłowie. 

Podziękował wszystkim , którzy znaleźli czas aby w otwarciu uczestniczyć a także 

podziękował tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego aby taki 

obiekt w Szydłowie powstał.  

 Radny Roman Kopij nawiązał do pisma rodziców o podział klasy na grupy językowe. 

Stwierdził, że nauczanie w dużej grupie jest bardzo trudne.  

Wójt odpowiedział, że rodzice dostali już odpowiedź Pani Dyrektor Szkoły, że ze względu na 

sprawy finansowe  do sprawy powróci w II półroczu. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


