
  

                                                  Protokół Nr IV/11 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice  

                                            z dnia 10 lutego 2011r. 
 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1500 do 

godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Frederic Coppin – 
nieobecność usprawiedliwiona) Na obrady spóźnili się Radny Roman Kopij i radny Krzysztof 

Mróz. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega otworzył obrady i stwierdził ich 
prawomocność. 

Przywitał przybyłych na posiedzenie gości a następnie przedstawił proponowany porządek 
obrad : 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  III Sesji Rady Gminy.  

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  
      i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do  

      deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.  
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  
      Nr XXXVIII/263/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia  

      wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie   
      nieruchomości gruntowych.  
  8. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  

      członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  
      funkcjonowania Zespołu. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  
      na 2011 r.  
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  
12. Zakończenie obrad.  

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  
Ad.3. Protokół  z III Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów za). 

Ad. 4 . Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  

      i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do  

      deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.  

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/17/10. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice  

      Nr XXXVIII/263/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia  

      wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/18/10.  
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  

      wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/19/10.  
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie   

      nieruchomości gruntowych.  

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/20/10.  
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  

      członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  

      funkcjonowania Zespołu.  

 Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/21/10.  
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  

      na 2011 r.  

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała 

przygotowany projekt planu pracy Komisji Społecznej na 2011 r.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała przygotowany projekt 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Pan Alicja Jerzy Piędzioch odczytał 
przygotowany projekt planu pracy Komisji Gospodarczo-Budżetowej na 2011 r.  

Radny Jerzy Imbiorski nawiązał do planu jego Komisji odnośnie zorganizowania Sesji  
poświeconej bezpieczeństwu szeroko pojętym. Wie , że takich tradycji tutaj nie było ale do 
czego zmierza.  Komendanci Policji i Straży mają obowiązek do końca marca złożyć dla 

Starosty  obszerne sprawozdania  dotyczące bezpieczeństwa. Jest to taka kopalnia informacji, 
wiele interesujących  problemów jest w niech zawartych.  

Uważa, że powinno się zorganizować taką Sesję z udziałem wszystkich instytucji. Na tej Sesji  
powinni być także obecni przedstawiciele zakładów zarządzających naszymi drogami, 
energetyka, gazownicy itp. Aby się dowiedzieć czy jesteśmy bezpieczni, mamy różne 

zasilania i zabezpieczenia.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że co roku Komendant Policji przyjeżdża na 

Sesję i zdaje sprawozdanie, a z przedstawicielami dróg to jest różnie.  
Radny Jerzy Piędzioch zapytał czy to by miała być osobna Sesja tylko w tym temacie, czy 
tylko punkt w porządku obrad.  

Pani Alicja Lewandowska-Adam poinformowała, że ma to być punkt w porządku obrad.  
Dyrektor ZGKiM  prosił Komisje Rewizyjna aby przełożyła na termin wcześniejszy kontrole 

w jego zakładzie, bo potem zaplanowana jest już inna kontrola i będzie trudno się z 
wszystkim pozbierać. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyraziła zgodę na zmianę – 
przełożenie terminu kontroli.  

Radny Tadeusz Basztabin przypomniał, że miało być jedno spotkanie wraz z Radą Parafialną 
poświęcone sprawie cmentarza.  

Radny Jerzy Piędzioch poparł propozycję radnego Basztabin. Rozmawiał z Księdzem 
Proboszczem i wie, że miejsc na cmentarzu jest coraz mniej i może wyniknąć tym problem.  
Zaproponował aby takie spotkanie zapisać w planie Komisji Społecznej.  

Radny Józef Sukiennik zaproponował zaprosić Księdza Proboszcza i Radę Parafialna na 
Sesję. 

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły innych zastrzeżeń.  
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/22/10.  

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

Wójt poinformował, że w okresie między Sesjami wydał Zarządzenia według podanego 
rejestru Zarządzeń – załącznik do niniejszego protokołu i omówił wydane zarządzenia.  

Następnie omówił przedłożone sprawozdanie z działalności miedzy Sesjami  stanowiące 
załącznik do niniejszego protokołu.  

Szerzej omówił sprawy dotyczące : 
- spotkań z jednostkami gminnymi w sprawie działalności,  
- spotkań z firmą koreańską,  

- spotkania z przedstawicielami Kaye Aluminium, 
- spotkanie z przedstawicielem Ekopolu.  

Poinformował, że jest to pierwsza Sesja  na której nie ma zmian budżetu. Zmiany będą 
przygotowane po przeprowadzeniu przetargów i wyliczeniu wolnych środków. 
Na posiedzenie rady doszedł radny Krzysztof mróz i radny Roman Kopij.  

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

Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega zapoznał radnych z następującymi 

pismami: 
- Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącym szkoleń radnych,- radni ustalili wstępny 
termin szkolenia, 

- PKP dotyczące sprawy cieć pielęgnacyjnych drzew,  
- CARITAS dotyczące zatrudnienia w gabinecie rehabilitacyjnym w Tułowicach  do końca 

marca drugiego rehabilitanta, 
- CARITAS – dotyczące prośby o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych,  

- sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli,  
Opinię RIO w sprawie długu publicznego.  

- radnego Frederica Coppin  dotyczące sytuacji w Gminnym Zespole Szkół. 
Wójt poinformował, że zaczynają się zebrania wiejskie związane z wyborami Sołtysów.  
Prosił radnych o udział w tych spotkaniach.  

Radny Jerzy Imbiorski poruszył sprawę możliwości wypłaty Sołtysom miesięcznych 
gratyfikacji. 

Zapytał Wójta co w czasie swojego sprawowania urzędu zrobił w sprawie dostępu do 
szybkiego Internetu. 
Poruszył tez sprawę szkoleń dla Przewodniczących Komisji, sprawę wywozu śmieci, uważa, 

że ludzie powinni płacić tyle za śmieci ile ich oddają.  
Są rozpisane  propozycje dla dzieci  na czas ferii ale prosi aby zapewnić instruktora do 

rozgrywek tenisa sportowego w Goszczowicach.  
Zapytał jak wygląda sprawa przewozów przez  firmę LUZ, co w tej sprawie się dzieje.  
Wójt odpowiedział, że Prezes po wyborach Sołtysów  i Rad Sołeckich chciałby się z nimi 

spotkać i omówić trasy i godziny kursów.  
Jeżeli chodzi o  ferie w Goszczowicach , to koordynator jest w tej chwili zajęte  ale postara się 

kogoś przysłać. 
Jeśli chodzi o Internet to postara się coś przygotować na następną Sesję.  
Odnośnie wynagrodzenia Sołtysów  to nie ma takiej możliwości. Statut Gminy nie określa 

takiego wynagrodzenia  , funkcja sołtysa jest społeczna.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapytała jaki jest stan rodzin zastępczych w naszej 

Gminie, ile jest takich rodzin.  
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Zwróciła się z pytanie do Dyrektora ZGKiM czy sprawdzał już stan mieszkań – pustostanów 
o których rozmawiano na poprzedniej Sesji.,  

Poinformowała też, że na ul. Sawickiej mieszka rodzina w potwornych warunkach, sa tam 
dwie matki z małymi dziećmi. Zapytała czy nie ma możliwości tym matkom z małymi 
dziećmi przydzielić innych mieszkań, przynajmniej z uwagi na te malutkie dzieci, które 

niczemu nie są winne.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że sprawdzili wg dokumentacji i na dzień 31 stycznia 

wypowiedział cztery umowy najmu z uwagi na nie przebywanie w mieszkaniu co najmniej 
przez 12 miesięcy. Jest to zgodne z ustawą.  
Odnośnie rodziny na ul. Sawickiej poinformował, że z ta rodzina maja problem od wielu lat. 

Mieszkanie jest suche ale rodzina nie dba o mieszkanie i sama doprowadziła do tego stanu.  
Zaznaczył, że jest w kontakcie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i ciągle starają 

się pomagać tej rodzinie.  
Następnie radni rozmawiali na temat psich nieczystości, zastanawiali się jak rozwiązać ten 
problem. 

Radny Roman Kopij zgłosił formalny wniosek o zajęcie się tą sprawa.  
Dyskutowano także nad sprawą odśnieżania chodników koło prywatnych posesji i problemem 

egzekwowanie od właścicieli  konieczności odśnieżania.  
Dyskutowano także nad sprawą odbioru śmieci oraz sprawa wywozu śmieci z cmentarzy.  
Dyrektor ZGKiM poinformował jak wygląda gospodarka śmieciowa. Zaznaczył, że będzie 

jeszcze rozmawiał Wójtem na ten temat bo coś trzeba zmienić. Zaznaczył też, że śmieci z 
cmentarza są droższe a cmentarz traktuje jako instytucję. Zwrócił tez uwagę radnemu 

Tadeuszowi Basztabinowi, że jeżeli jeszcze będzie palił śmieci na cmentarzu, to zostanie to 
zgłoszone na policję.  
Radny Krzysztof Mróz przypomniał, że mieszkańcy byli informowani, że płacąc za dwa 

kosze , to w tej cenie będzie ujęte wywożenie  śmieci z cmentarza. Teraz okazuje się, że już 
tak nie jest. Nie kwestionuje tego, że koszty rosną, chodzi mu tylko o to aby ludzi 

informować.  
Radny Roman Kopij poruszył sprawę rozmowy na Komisji Społecznej i w związku z tym 
pismem Pana Coppina chciałby wiedzieć czy Pan Wójt podjął już jakieś działania w związku 

z wyjaśnieniem tego tematu 
Wójt odpowiedział, że w związku z tym, że na Komisji padły mocne słowa  aby podjąć jakąś 

decyzje trzeba wysłuchać tez drugą stronę.  
Następnie Pani Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury poprosiła aby zakończyć temat 
rozpoczęty na posiedzeniu Komisji Społecznej dotyczący organizacji Dni Tułowic.  

Radni po przeprowadzeniu na ten temat dyskusji ustalili, że Dni Tułowic zostaną połączone z 
dniem dziecka i będzie to impreza rodzinna.  

Wobec braku dalszych interpelacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął. III posiedzenie 
Rady Gminy. 
Na tym protokół zakończono.  

 
          Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                          Michał Szumega 
 
 

 
 


