
  

                                                  Protokół Nr V/11 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice  

                                            z dnia 23 marca 2011r. 
(A-LS100070 – 1,39-40) 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1000 do 

godz. 1340. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych 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  IV Sesji Rady Gminy.  

  4. Uroczyste przekazanie medali Marszałka Województwa Opolskiego za 20 lat  
      Samorządności Opolszczyzny.  
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na  

      2012 r.  
      lub  

      podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego  
      na 2012 r. 
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z dnia  

       9 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,  
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice,  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok,  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym  
      wymiar zajęć podstawy programowej wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu  

      Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice,  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  

       właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  
 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  

       gruntowych, 
 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

       Problemów Alkoholowych i narkotykowych na 2010 rok.  
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  
14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

15. Zakończenie obrad.  
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 3. Protokół  z IV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za). 

Ad. 4. Uroczyste przekazanie medali Marszałka Województwa Opolskiego za 20 lat  

      Samorządności Opolszczyzny.  

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego przekaza ł 
listy gratulacyjne i medale dla: 

- Pani Teresy Kawaler, 
- Pana Leszka Krzaka, 
- Pana Tadeusza Basztabin. 

Poinformował, że są jeszcze listy gratulacyjne i medale dla Pana Tomasza Olszewskiego i dla 
Pana Stanisława Dembiczaka , którzy mimo wysłanych zaproszeń nie przybyli na dzisiejsza 

Sesję. Postara się przekazać im listy i medale.  
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Pan Leszek Krzak podziękował za wyróżnienie i zapewnił o dalszej swojej pracy na rzecz 
społeczności Tułowickiej.  

Następnie przypomniał działania jakie były podejmowane na rzecz utworzenia gminy 
Tułowice oraz osoby, które w tym zakresie działały.  
Pani Teresa Kawaler i Pan Tadeusz Basztabin także podziękowali za uznanie i zapewnili o 

dalszej współpracy na rzecz samorządności Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na Sesję przybył Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych Policji w Niemodlinie -  Młodszy aspirant Pan Marek Kałwa, a następnie 
oddał mu głos. 
Młodszy aspirant Marek Kałwa  przedstawił  sytuację związaną z bezpieczeństwem w Gminie 

Tułowice. Przedstawił dane statystyczne dotyczące wykroczeń i przestępstw na terenie Gminy 
Tułowice w 2010 r.  W 2009 r. na terenie Gminy było popełnionych 41 przestępstw a w 2010 

r. 40 przestępstw. Najwięcej przestępstw to  kradzieże  i nietrzeźwi rowerzyści.  
Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja dotycząca bezpieczeństwa  w Gminie się nie 
pogarsza. 

Poinformował, że w Gminie Tułowice dzielnicowym jest sierżant Tomasz Biela.  
Prosił wszystkich a przede wszystkim Sołtysów o informowanie Policji o wszystkich 

sprawach, które wydają im się niejasne, są jakieś zagrożenia.  
Prosił Sołtysów o powiadamianie Komisariatu Policji w Niemodlinie o zebraniach 
organizowanych na wsiach, wtedy będzie możliwość aby przedstawiciel Policji mógł 

przyjechać na takie zebranie i porozmawiać z mieszkańcami o sprawach i problemach, które 
ich niepokoją.  

Radny Józef Sukiennik zapytał ile z tych 40 przestępstw zostało wykrytych.  
Pan Marek Kałwa stwierdził, że takie dane nie są zawarte w analizie. Analiza dotyczy 
przestępstw ujawnionych.  

Aby uzyskać takie dane trzeba się konsultować z Kierownikiem Działu Kryminalnego.  
Radna Halina Klimaszewska –Sadłoń zauważyła, że ostatnio często dochodzi do kradzieży 

kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, zapytała co Policja w tej sprawie robi, może 
trzeba wprowadzić jakieś zabezpieczenia elektroniczne.  
Zabezpieczenie elektroniczne jest w gestii telekomunikacji i energetyki gdyż kable są ich 

własnością, Policja namawia właścicieli do wprowadzenia takich zabezpieczeń.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że trzeba nawiązać współpracę z Policja i uważa, że radni i 

sołtysi powinni współpracować z tym organem.  
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Tadeusz Cwynar 
poinformował, że w ubiegłym roku jako Dyrektor ZGKiM kilkakrotnie prosił Policję o pomoc 

i zawsze tę pomoc utrzymał.  
Radny Józef Sukiennik zapytał czy były przypadki wykroczeń jeżeli chodzi o wyrzucanie 

worków ze śmieciami do przydrożnych rowów.  
Pan Marek Kałwa stwierdził, że dla Policji zaśmiecanie, to jest zaśmiecanie nie ma takiego 
szczegółowego rozbicia.  

Jeżeli dociera do nich informacja o zaśmiecaniu to natychmiast interweniują.  
W związku z brakiem dalszych pytań do przedstawiciela Policji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Michał Szumega podziękował mu za przybycie.  
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego na  2012 r. lub podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega stwierdził, że na temat funduszu 

rozmawiano wczoraj na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i były takie sugestie, że  
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trzeba spytać o zdanie w tej sprawie Sołtysów. W związku z tym oddał głos sołtysom aby 
wypowiedzieli się na ten temat.  

Radna Anna Janicka poinformowała, że jest po rozmowie z przedstawicielem Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie funduszu sołeckiego i Pani, która się zajmuje takimi sprawami 
prosiła o zadanie Wójtowie pierwszego pytania: „ na jakiej podstawie ,  na podstawie jakich 

przepisów Pan Wójt wydał taką decyzję, że te pieniądze nie zostały nam przydzielone.” 
Ona pracując wiele lat nie spotkała się  z takim zapisem, że jeżeli nie ma sołtysa, to fundusz 

sołecki nie może być wypłacony. Może być wypłacony Radzie Sołeckiej lub 15-tu 
pełnoletnim mieszkańcom wsi. Ta Pani z Urzędu Marszałkowskiego powiedziała, że tego nie 
można popuścić a ona pomoże tę sprawę załatwić.  

Wójt odpowiedział, że za gospodarkę finansową w danej gminie odpowiada Wójt a nie Urząd 
Marszałkowski. 

Radna Anna Janicka stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, że jeżeli w wiosce nie ma 
sołtysa, to te pieniądze nie mogą być wypłacone mieszkańcom. Przepisy jasno mówią, że  
fundusz sołecki nie jest dla sołtysa tylko dla  mieszkańców danego sołectwa. Nie może tak 

być, że jeżeli Rada Gminy przydzieliła środki, to Wójt ma kaprys i blokuje te środki.  
Radny Tadeusz Basztabin – Sołtys Ligoty Tułowickiej poinformował, że jego zdaniem lepiej 

by było gdyby nie uchwalać funduszu tylko tymi środkami, które  dana wioska by miała 
otrzymać dysponował Wójt .  
Jeżeli będzie potrzeba aby coś w wiosce zrobić to będą te środki.  

Jeżeli jednak Rada postanowi aby uchwalać fundusz, to niech tak będzie.  
Sołtys Szydłowa Pani Ewa Kapłon stwierdziła, że fundusz powinien być uchwalony. Jeżeli 

coś będzie przydzielone dla danej wioski, to trzeba tak gospodarować tymi środkami aby coś 
w tej wiosce zrobić.  
Radny Jerzy Imbiorski uważa, że taki fundusz jest jak najbardziej potrzebny, mieszkańcy 

danej miejscowości mają swoje potrzeby i wiedzą co w danej wiosce trzeba zrobić. Prosił 
tylko o wyjaśnienie czy niewykorzystany w danym roku fundusz  przepada czy nie. Jak 

wygląda sprawa zawierania umów z wykonawcą .Jak to wygląda od strony  technicznej. 
Wójt odpowiedział, że jeżeli dana społeczność podejmuje się wykonania jakiegoś zadania i 
ubiega się o środki na ten cel, to  zadanie realizuje. Wójt odpowiada za finanse i jest  

dysponentem środków, podpisuje zaliczki, w odpowiednim czasie rozlicza te zaliczki, 
sprawdza dokumentację.  

W gestii wioski jest wykonanie zadania. Wójt może tylko pomóc pod względem technicznym, 
przygotowanie umowy, zamówienia publiczne, wykonanie projektu.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, ze w związku z tym, że w dwóch 

wioskach jest zaplanowana budowa wiaty , to wyjaśni  na przykładzie tych dwóch wiat.  
Na społeczności lokalnej powinien spoczywać obowiązek znalezienia wykonawcy, 

zorientowania się jaka będzie cena wykonania. Zorientowanie się czy starczy środków na 
wykonanie zaplanowanego zadania. Kwestia spisania umowy, to po to są odpowiedni 
pracownicy w Urzędzie Gminy aby w tych sprawach pomóc. Umowa będzie podpisana  z 

Wójtem. Jeżeli fundusz  solecki nie zostanie wykorzystany w danym roku to wraca do 
budżetu gminy. 

Radny Roman Kopij zapytał czy fundusz solecki podlega pod ustawę o zamówieniach 
publicznych, zapytał czy taki fundusz nie będzie balastem dla sołectw.  
Skarbnik odpowiedziała, że zależy to od kwoty, ale trzeba by popytać o cenę przed wyborem 

wykonawcy. 
Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że społeczność jej wioski jest 

za funduszem sołeckim.  
Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka także opowiedział się za funduszem sołeckim. 
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Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon także opowiedział się za tworzeniem funduszu 
sołeckiego. 

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto uchwałę Nr V/23/11 w sprawie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 r.  
Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z 

dnia  9 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości,  

Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr V/24 /11. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Tułowice,  

 Komisje do projektu uchwały nie zgłosiły zastrzeżeń.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr V/25 /11. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok,  

 Radny Frederic Coppin poinformował, że po spotkaniu Komisji Gospodarczo-Budżetowej w 
dniu 15 marca Br. oraz wczorajszym spotkaniu wszystkich Komisji Rady Gminy przygotował 

takie podsumowanie. Poinformował, że chciałby wyrazić swój punkt widzenia na temat 
planowanych inwestycji w Gminie Tułowice. Jest za ich wykonaniem, ale w związku z trudna 

sytuacja finansową jest przeciwnikiem aby zaciągać kredyt ( 214 tys. zł) na wykonanie 
inwestycji. Proponuje analizę wszystkich wydatków w Urzędzie Gminy i jednostkach 
organizacyjnych gminy. Szczególnie należy przeanalizować wydatki dotyczące 

wynagrodzenia, ilości etatów, zakupu materiałów, wyposażenia, utrzymania lokali itp.  
Takie działania na pewno pomogą wdrożyć plan oszczędności, a oszczędności pomogą 

wykonać inwestycje, na których wykonanie brakuje środków. Oszczędności trzeba szukać we 
wszystkich jednostkach a nie tylko w jednostce, która nie otrzymała planowanego 
dofinansowania, bo być może w innych jednostkach są fundusze, które mogą być przesunięte. 

Nie może być tak, że tylko jednej jednostki samorządu będzie dotyczyć zmiana zatrudnienia i 
wynagrodzenia. Zmiany takie powinne dotyczyć wszystkich jednostek. Cały czas mówi się o 

kryzysie a nie wdraża się systemu oszczędności. Zaproponował aby zmniejszyć diety dla 
radnych. Uważa, że powinne one być symboliczne.  
Zapytał dlaczego w szkole będzie zmiana wynagrodzenia ( podwyżki), jeżeli środki na szkołę 

( subwencja) zostały zmniejszone.   
Stwierdził, że na ostatniej Sesji przedłożył pismo dla radnych w którym zaproponował pomoc 

dla szkoły w rozwiązaniu ich problemów ale do dzisiaj nie doczekał się zaproszenia do 
pomocy.  
Na zakończenie stwierdził, że zgadza się na przedstawione w projekcie uchwały zmiany 

budżetowe ale nie może się zgodzić ze  zmianą dotyczącą zaciągnięcia pożyczki, dopóki nie 
będzie przekonany, że nie można tych pieniędzy znaleźć gdzie indziej , po wprowadzeniu 

oszczędności. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pismo Pana Frederica Coppina zostało na 
ostatniej Sesji odczytane i przekazane w formie pisemnej dla wszystkich radnych.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że w budżecie jest zaplanowany kredyt 
w kwocie 800 tys. zł. Nie jest to kredyt na inwestycje tylko na spłatę długów. Zachęciła do 

przeanalizowania uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej gminy, uważa, że po  
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wnikliwym zapoznaniu się z nią wątpliwości radnych zostaną rozwiane. Następnie wyjaśniła 
na jakiej zasadzie następuje zaciąganie kredytów na spłatę długu aby utrzymać wskaźnik.  

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa odpowiedział na uwagę radnego Frederica Coppina, że 
podwyżka dla nauczycieli jest obligatoryjna – 7% od września br. Nikt się nie pyta czy Gmina 
ma na to środki. Zmniejszyła się liczba uczniów i nie da się utrzymać wszystkich nauczycieli, 

bo nie będą mieli kogo uczyć. Jest też ustawa, że nauczyciel w ciągu roku ma zarobić 
odpowiednią kwotę, jeżeli takiej kwoty nie zarobi to na koniec roku trzeba mu tę różnicę 

wyrównać, dać pieniądze za nic.  
Radny Józef Sukiennik wrócił do propozycji radnego Frederica Coppina dotyczącej obniżenia 
diet. Zaznaczył, że wysokość diet nie jest podnoszona od pięciu lat w przeciwieństwie do 

innych gmin, gdzie diety są znacznie wyższe. Kierują się ta zasadą, że gmina jest mała a 
środki jakimi dysponuje niewielkie, rozumieją sytuacje.  

Poza tym kilku radnych pracuje, gdy jest na posiedzenia Rady to ma w pracy straty, bo za ten 
czas nie ma płacone. Jeżeli ktoś chce się zrzec diety, to nie widzi w tym przeszkód. Zapytał 
jaka będzie frekwencja radnych na posiedzeniach jak nie będzie diet.  

Radna Alicja Lewandowska-Adam stwierdziła, że wypowiedź radnego Frederica Coppina  
Bardzo jej się podobała. Uważa, że warto skorzystać z jego  propozycji dotyczących 

uzdrowienia sytuacji w szkole, są one ciekawe i może warto się przyglądnąć temu aby ta 
sytuacja w szkole była wreszcie sytuacją normalną. Jest to prośba skierowana do Pani 
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół.  

Natomiast jeśli chodzi o oszczędzanie, to oszczędzać również musimy w każdej jednostce. 
Wtedy może będzie lepiej i nie będziemy może musieli się martwić kredyty, które trzeba 

spłacać.   
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach pan Tadeusz 
Cwynar stwierdził, że już nie może słuchać o oszczędzaniu. Poinformował, że brakuje mu 

pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń i 13 pensji dla pracowników i zapytał czy jest ktoś na sali, 
kto mu w tym pomoże. Oszczędności stały się już poniżej czegokolwiek, „zjadają już własny 

ogon” . Brakuje też pieniędzy na remonty. Zaprasza  radnych aby sprawdzili czy da się 
jeszcze coś oszczędzić. Są inne relacje w prywatnej firmie a inne w samorządzie. 
Poinformował, że sytuacja w ZGKiM jest katastrofalna.  

Radny Roman Kopij zwrócił się do Dyrektora ZGKiM aby się tak nie odnosił do radnych i 
nie krzyczał na nich  bo radny ma prawo zapytać o co chce, a oszczędności można 

wygospodarować wszędzie. Komisje do projektu nie wnieśli innych zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr V/26/11.  

A-LS100071 – 1,37,23) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym  

      wymiar zajęć podstawy programowej wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu 

      Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice,  

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Tułowicach Pani Barbara Rybotycka poinformowała,  

Jak wygląda praca z dziećmi w Przedszkolu. Zaznaczyła, że zgodnie z przepisami 
świadczenia udzielane przez Przedszkola prowadzone przez gminy w zakresie realizacji 

programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania 
przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w 
tygodniu. W Przedszkolu w Tułowicach są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 13.00 Natomiast świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego są odpłatne. Opłata za te świadczenia obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój 
dziecka, takich jak gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i  
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rozwijające ich zainteresowania, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne 
uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, zabawy tematyczne 

wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, działania opiekuńcze dostosowane do 
wieku i potrzeb dzieci, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci, zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających 

podstawę programową Za każdy dzień takich świadczeń po sporządzeniu kalkulacji i w 
porozumieniu z Panem Wójtem proponuje ustalić opłatę w wysokości 6 zł. Rodzice będą 

ponosili opłatę tylko za te dni w których w dziecko uczęszczało do przedszkola i korzystało 
ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć 
przedszkola. 

Zaznaczyła, że nie ma możliwości ustalenia opłaty za każdą godzinę, gdyż wtedy musiałaby 
zatrudnić dodatkowego pracownika do  odnotowywania godzin obecności dziecka w 

przedszkolu i do obliczania należności za te godziny. Nie jest ona do tego powołana tylko do 
tego aby stwarzać warunki do właściwej edukacji dla dziecka w wieku przedszkolnym. Dają 
takie możliwości dla rodzica, a kiedy on zechce odebrać dziecko, czy po 6 czy 7 czy 9 

godzinach, to jest już jego sprawa. Zaznaczyła jednak aby Przedszkola nie traktować jako 
przechowalni dla dzieci, bo przedszkole ma konkretne zadania  i programy.  

Zaznaczyła, że wprowadza różne oszczędności ale tylko w granicach rozsądku. Nie może 
sobie pozwolić na oszczędności  kosztem dzieci. Są to najmłodsze dzieci, którym trzeba 
stworzyć odpowiednie warunki.  

Zwróciła się z apelem do radnych aby zatwierdzili te stawkę i podjęli w te j sprawie uchwałę.  
Radny Tadeusz Basztabin zaproponował aby dla dzieci  z Przedszkola zakupić kurteczki 

odblaskowe , które dzieci mogą ubierać wychodząc na spacer. Poprawi to bezpieczeństwo 
dzieci, bo będą widoczne.  
Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Rybotycka poinformowała, że w tej chwili stosują inne 

zabezpieczenia ale warto zakupić kilka takich kurtek.  
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że Pani Dyrektor przedstawiła konkretne argumenty, 

szkoda tylko, że radni nie otrzymali kalkulacji stawek. Różne rozwiązania są przyjmowane w 
innych gminach ale jeżeli takie rozwiązanie wydaje się być odpowiednie, to może być, do 
września jest jeszcze czas w razie czego coś poprawić.  

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

głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr V/27/11.  
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  

       właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

       oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

Radny Jerzy Imbiorski ustalając górne stawki  nie wiedzą jakie są planowane opłaty za  

wywóz nieczystości, nie wiedza jak będzie z ilością odbieranych koszy ani co będzie ze 
śmieciami z cmentarzy.  
Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys przypomniała, że szczegółowa regulacja dotycząca  

ilości odbieranych  koszy a danej posesji znajduje się w uchwale o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminie. W najbliższym czasie Rada będzie musiała zająć się tą uchwałą, gdyż 

obecna uchwala z mocy prawa traci moc.  
Wysokość górnych stawek – Rada ma obowiązek się tym zająć dlatego, że na terenie gminy 
Tułowice nie tylko Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność w 

zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych ale są tez inni przedsiębiorcy, którzy 
posiadają zezwolenia  na tego typu działalność na terenie Gminy Tułowice.  

Właśnie od tych innych przedsiębiorców były wnioski o podwyższenie tych stawek. 
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 Jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Gminy projekt uchwały, która ustalała górne stawki był 
ujęty w porządku obrad Sesji ale na wniosek radnych został zdjęty z porządku obrad i sprawa 

odłożona na jakiś czas.  
W tej chwili przedsiębiorcy domagają się podjęcia takiej uchwały i ustalenia górnych opłat.  
Każde przedsiębiorstwo  może ustalić inną stawkę a mieszkańcy Gminy mają możliwość 

wyboru odbiorcy śmieci.. 
Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że rozumie intencje uchwały ale wszyscy wiemy, że cena 

za odbiór koszy może wzrosnąć . Zaproponował aby poczekać i za jednym zamachem podjąć 
obie uchwały dotyczące śmieci- uchwałę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz o 
górnych stawkach.  

Radny Krzysztof mróz stwierdził, że rozumie, że podana kwota za 1 pojemnik – 17 zł. została 
w jakiś sposób oszacowana. Rozumie też, że to jest górna granica i w tej chwili Pan Wójt z 

tym przedsiębiorstwem, które to będzie odbierało uzgodni faktyczna cenę tego pojemnika.  
Jeżeli załóżmy ustali te cenę na 10 zł., to czy to się będzie opłacać czy nie. Dlaczego jest 17 
zł. a ustalenia będą mniejsze – czegoś tu nie rozumie.  

Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys wyjaśniła, że Wójt może ustalić ceny tylko dla ZGKiM.  
Ta górna stawka jest taka jak najwyższa stawka zaproponowana przez jednego z 

przedsiębiorców.  
Przed przygotowaniem projektu uchwały do przedsiębiorców , którzy zajmują się odbiorem 
nieczystości na terenie Gminy Tułowice zostały wysłane pisma z prośbą o  przedstawienie 

swoich propozycji górnych stawek. Przedsiębiorcy przekazali swoje propozycje, jaka ich 
zdaniem powinna być górna stawka. W projekcie uchwały została umieszczona najwyższa z 

proponowanych stawek. Wiadomo, że uchwały nie podejmuje się na miesiąc czy dwa 
miesiące, uchwala ta będzie funkcjonowała przez jakiś czas, a ceny ciągle rosną.   Przy czym 
nie jest powiedziane, że w najbliższym czasie te górne stawki zostaną osiągnięte.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że wszystko rozumie  ale jego zdaniem to radni ustalając 
maksymalną stawkę  godzą się na to aby pojemnik kosztował w przyszłości te 20 zł.  

Wójt poinformował, że konsekwencją niepodjęcia takiej uchwały może być to, że firma, która 
z powodu niepodjęcia uchwały będzie ponosić straty na swojej działalności może zaskarżyć 
Gminę o zwrot tych strat.  

Radny Jerzy Imbiorski stwierdził, że Rada podejmując uchwałę nie wie jeszcze jaką Wójt 
ustali cenę za wywóz śmieci dla ZGKiM. Jeśli Wójt ustali cenę za pojemnik np. 17 zł. to 

oddając dwa pojemniki, tak jak uchwała określa, trzeba będzie zapłacić prawie dwa razy 
więcej. Uważa, że społeczeństwo zostało oszukane, bo ten drugi pojemnik miał być na 
pokrycie kosztów odbioru śmieci z cmentarza.  

Radca Prawny Pani Maria Przywara zwróciła uwagę na kompetencje poszczególnych 
organów. Ustawodawca wyraźnie stwierdził, co należy do kompetencji Rady, Rada ma 

uchwalić górne stawki, a Wójt ma swoje zadania – określa stawki dla ZGKiM. Tutaj nie 
można mieszać tych dwóch kompetencji ponieważ Rada nie ma wpływu na to, co Wójt ustali, 
bo jest to jego zadanie. 

Jeżeli chodzi o ten regulamin, który jest w opracowaniu, to są sprawy niezależne i żeby nie 
mieć problemów Rada ma obowiązek ustalić górne stawki, natomiast organ wykonawczy 

jakim jest Wójt ustali stawkę dla ZGKiM. 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, ze na terenie Gminy działają trzy firmy: 
ZGKiM, Remondis i BICKER. Nikt nie jest przypisany do ZGKiM. Jeżeli ZGKiM będzie 

miało wysokie ceny i będzie utrzymany zapis w regulaminie o oddawaniu 2 koszy, to każdy 
ma prawo spisać umowę z inną firmą, która będzie tańsza.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr V/28/11.  
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 Ad. 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie   

              nieruchomości gruntowych, 

Komisje do projektu nie wnieśli zastrzeżeń.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Szumega odczytał projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr V/29/11.  

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

       Problemów Alkoholowych i narkotykowych na 2010 rok.  

Komisje do sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  
Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

Wójt poinformował, że w okresie między Sesjami wydał Zarządzenia od Nr 12/2011 do 

16/2011 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.  
Poinformował, że na terenie naszej Gminy przebywał „Gołąbek pokoju” – jest to pozłacana 

statuetka, która krąży po Europie. Powiat Opolski też był zaangażowany w to 
przedsięwzięcie. Statuetka z Zespołu Szkół została przekazana do Gminnego Zespołu Szkół a 

następnie do Dąbrowy. Z Dąbrowy Statuetka ma pojechać do Rzeszowa a potem na Ukrainę.  
Wójt poinformował, że został już przekazany plac budowy dla firmy, która będzie budowała 
ulicę Różaną, w najbliższym czasie rozpoczęta zostanie tam budowa. 

Trwają rozmowy z firmami, które przedstawiły nowe oferty na zakup energii elektrycznej.  
Oferty złożone przez firmy są nieporównywalne i dlatego firmy poproszone zostały o 

złożenie takich ofert, które będą porównywalne.  
Wójt poinformował, że na wsiach odbyły się zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad 
sołeckich. 

18 lutego Wójt spotkał się z Panem Wachowskim – przedstawicielem Firmy Energetycznej w 
Nysie w sprawie oświetlenia ulicznego w związku z nowymi punktami świetlnymi  na nowo 

wybudowanych ulicach. 
Wójt przeprowadził także rozmowę z Panią Kierownik Poczty Polskiej w Tułowicach 
dotyczącą spraw związanych z przymiarkami do likwidacji tej placówki.  

Wójt brał także udział w spotkaniach Grupy Rybackiej. Przedstawicieli tej grupy gościł tez w 
Urzędzie gminy. 

W marcu Wójt uczestniczył w spotkaniu Rady Pedagogicznej w Gminnym Zespole Szkół.  
Brał tez udział w spotkaniach z nowymi inwestorami, którzy rozpoczynają działalność na 
terenie naszej Gminy. 

Radny Jerzy Imbiorski prosił o przybliżenie czego dotyczyło zarządzenie w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Wójt odpowiedział, że dotyczy to zmiany zapisu na terenie strefy ekonomicznej jak również 
przesunięcia linii okablowania tkz. „studziesiątki” zaplanowanej wzdłuż ulicy „Betonowej” . 
Zmiany zostały naniesione, plan jest wyłożony do wglądu publicznego. Odbyło się także 

spotkanie z zainteresowanymi, którzy mogli zgłaszać uwagi do projektu. Po zakończeniu 
obowiązujących w tej sprawie procedur  zostanie przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały 

w sprawie zmiany plany. 
Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Roman Kopij  zapytał co się dzieje firma „LUZ” i jak wygląda sprawa uruchomienia 

przewozów z Goszczowic.  
Wójt odpowiedział, że Prezes tej firmy był na spotkaniu z Sołtysami i Radami Sołeckimi i 

uzgodniono, że początkiem  kwietnia zwołane zostaną zebrania wiejskie w których Prezes 
„LUZ” chce uczestniczyć. Tematyka zebrania będzie ściśle określona, prosi aby osoby  
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zainteresowane dojazdami przyszły na zebrania i wtedy ustalą  szczegóły przewozów : 
godziny oraz trasy. 

Radna Alicja Lewandowska-Adam zwróciła się z prośba do Pani Dyrektor Gminnego Zespołu 
Szkól aby jeżeli jest to możliwe swoją  wczorajszą wypowiedź przedłożyła Komisji 
Społecznej na piśmie, bo w pewnych sprawach chcą się jeszcze skonsultować.  

Radny Jerzy Imbiorski wrócił do poruszanej sprawy Internetu, przypomniał, że Pan Wójt miał 
na tej Sesji dać odpowiedź.  

Wójt odpowiedział, że zgłosiły się dwie firmy , które są zainteresowane ta sprawą. W 
najbliższym czasie zostanie ustalony termin spotkań. Firmy maja przygotować oferty. Postara 
się o tym spotkaniu zawiadomić radnych i sołtysów.  

Radna Halina Klimaszewska-Sadłoń podziękowała radnemu z Szydłowa Panu Krzysztofowi 
Mrozowi za zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia kobiet”. Stwierdziła, że co roku chodzi 

na takie imprezy ale na  tak fantastycznie zorganizowanej imprezie jeszcze nie była.  
Ubolewa, że na tym spotkaniu nie było przedstawicieli Gminy.  
Zaapelowała też do wszystkich radnych o trochę więcej szacunku dla samego siebie i dla 

koleżanek i kolegów. Żeby nie było tak, że jak ja jestem szefem, prezesem, bosem, to ja teraz 
mówię, teraz mnie słuchajcie. Ja mogę każdemu przerywać, pouczać, tylko nie daj  Panie 

Boże jak ktoś robi to tym samym tonem. To wtedy ja się czuję obrażony. Jesteśmy tylko 
ludźmi, dzisiaj jesteśmy, jutro nas może nie być, może nas nie być za cztery lata. Prosi o 
trochę więcej szacunku.  

Zwróciła się też do Pana Dyrektora ZGKiM z prośbą mieszkańców  bloku przy ulicy  
Świerczewskiego 5B  o prześwietlenie drzew. Stwierdziła, że najlepiej byłoby wyciąć te 

drzewa ale wie, że to jest nierealne. Zaznaczyła, że była w mieszkaniach i sprawdziła, że 
mieszkańcy maja zaciemnione pomieszczenia. Jest też prośba o położenie tam przynajmniej 
jakichś wąskich chodniczków, aby mieszkańcy mogli dojść do swoich mieszkań, bo jak jest 

pogoda deszczowa to jest tam błoto.  
Radny Krzysztof Mróz podziękował Pani Klimaszewskiej za uznanie w sprawie organizacji 

Dnia kobiet ale wyjaśnił, że nie on był organizatorem tej Imprezy. To głównie nowa Rada 
Sołecka się sprężyła i przygotowała imprezę, to głównie ich zasługa, on tylko pomagał.  
Radny Krzysztof Mróz poprosił Pana Wójta  aby wyjaśnił jak wygląda możliwość ustalenia 

uposażenia dla sołtysów.  
Wójt odpowiedział, że ani w naszej Gminie ani w Gminie Niemodlin takie pojecie nie 

istnieje. Wspomniał o Niemodlinie, bo wcześniej była dyskusja, że w Niemodlinie sołtysi 
dostają  co miesiąc jakieś pieniądze.  
W Gminie Tułowice jak i w Gminie Niemodlin sołtysi otrzymują dietę za udział w Sesjach, 

jest jedynie różnica jeżeli chodzi o wysokość diety i zasad jej wypłaty. U nas dietę wypłaca 
się za udział w Sesji, jeśli sołtys  nie uczestniczy w Sesji , to diety nie dostaje.  

W Niemodlinie zarówno radni jak i sołtysi mają ryczałt, co może wyglądać jak 
wynagrodzenie. Jeżeli u nas będzie taka wola Rady i  Rada zmieni zasady przydziału swoich 
diet, z diet za udział na ryczałt, to automatycznie można będzie ustalić ryczałt dla sołtysów.  

Zaznaczył, że w statutach wsi jest taki zapis, ze sołtys pracuje społecznie. Trzeba by zmienić 
statuty. 

Jeżeli jednak sołtys miałby otrzymywać wynagrodzenie, to trzeba z nim zawrzeć umowę, nie 
wiadomo jaka to by miała być umowa, czy umowa zlecenie, czy umowa o pracę. Jeśli umowa 
o pracę , to czy trzeba by było wyłonić sołtysa w konkursie, bo pracowników samorządowych 

zgodnie z ustawą  wybiera się w  konkursie.  
Radny Roman Kopij wrócił do sprawy cmentarza. 
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Wójt odpowiedział, że jest po rozmowie z Prezesem firmy Panem Ćwiklińskim, który obiecał, 
że sprawdzi obecne przepisy, czy się nie zmieniły i zorientuje się jaka jest procedura i szansa 

przekształcenia cmentarza po-ewangelickiego z „zamkniętego” na „otwarty”.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o zbliżającym się terminie składania oświadczeń 
majątkowych.;  

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że dzisiejsza Sesja jest w godzinach 
przedpołudniowych i niektórzy  są z tego zadowoleni.. Zapytał jakie jest zdanie radnych, czy 

zwoływać Sesje  tak jak dotychczas, czy w godzinach przedpołudniowych. Opinie radnych w 
tej sprawie były podzielone dlatego pozostawił temat otwarty, do zastanowienia się.  
Radny Roman Kopij zwrócił się z prośbą do Wójta aby  każdy określił jasno swoje 

kompetencje, co komu się należy. Prosił aby Pan Wójt  załatwił temat szkoły, aby przes tali o 
niej słuchać i czytać. Jeżeli maja o niej czytać to tylko o tym, że mamy piękna szkołę i  dzieje 

się w niej jak najlepiej.  
Wójt odpowiedział, że w tej chwili z jednej strony jesteśmy w dobrej sytuacji, bo nie 
likwidujemy szkoły, ale z drugiej strony jesteśmy w złej sytuacji, bo w najbliższym czasie 

przyjdzie kogoś zwolnić albo ograniczyć godziny zatrudnienia. W tej chwili w szkole mamy 
420 uczniów.  Zwrócił się z prośbą szczególnie do Komisji Społecznej aby ważyć własne  

słowa bo odpowiedzialność pracownicza i odpowiedzialność przełożonego jest ściśle 
określona pod względem prawnym i tak dalej. Nie chciałby wypowiadać się na temat 
osiągnięć  ale kiedyś już w tej szkole publicznie przy wszystkich pracownikach zadał  

pytanie: za co chcą aby im płacić jeśli ktoś mówi, że nie będzie robił tego czy tamtego. To kto 
za niego ma to robić. Pewne rzeczy muszą być zrobione i albo się chce być pracownikiem i 

się stara a jak nie  to trzeba takiej osobie podziękować.  W tej chwili nikt nikogo nie zmusza , 
jest taka konkurencja pracy, że nawet jak się czegoś nie umie to się stara, szkoli, dostosowuje 
itd. Przez wiele lat w szkole było tak, że było dużo dzieci, były organizowane różne zajęcia, 

każdy miał pracę.  W tej chwili dzieci jest coraz mniej i pracy coraz mniej. W związku z tym 
trzeba się z tym liczyć, że atmosfera jest jaka jest, mniej lub bardziej napięta. Nikt nie zwolni 

go z obowiązku ustalenia regulaminu organizacyjnego i podjęcia decyzji co kto będzie 
wykonywał i robił. Pozostaje tylko dylemat, że jeśli mamy do czynienia z nauczycielem, 
który pracuje w dwóch różnych miejscach i jego współmałżonek także pracuje   a drugi 

nauczyciel  pracuje tylko w jednym miejscu i jeszcze samotnie wychowuje dziecko, jest 
jedynym żywicielem rodziny i przeciwko niemu nie ma przeszkód merytorycznych,  to 

pozostaje pytanie, który ma zostać. Nie są to łatwe decyzje ani dla dyrekcji ani dla Wójta, 
który podpisuje arkusz organizacyjny. Wójt stwierdził, że jego interesuje aby pewne rzeczy 
były wykonane, jeżeli zadania są terminowe, to musza być wykonane w terminie, a jeżeli 

pracownik nie chce tego robić, to po co taki pracownik.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Dyrektor GZSZ 

stwierdziła, że widzi szanse na uzdrowienie tej sytuacji więc uważa, że trzeba  dać jej tę 
szansę. Nie trzeba na razie wracać do tego tematu. Prosił aby powstrzymać się od dyskusji na 
temat szkoły.  

Radny Roman Kopij zapytał, co dalej z wywozem śmieci z cmentarza.  
Radna Halina Klimaszewska-Sadłoń stwierdziła, że w tej sprawie powinien się spotkać 

Ksiądz Proboszcz, Wójt , Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej czyli Pan Roman Kopij i 
Dyrektor ZGKiM  w Tułowicach Pan Tadeusz Cwynar.  
Radny Tadeusz Basztabin zapytał radnego Romana Kopija  czy jest jakaś możliwość aby 

wspólnie wywozić śmieci, aby robiła to jedna firma.  
Radny Jerzy Imbiorski zaproponował aby dążyć do wzmożenia segregacji śmieci, aby  w 

jakiś sposób zachęcać do takiego działania.  
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Stwierdził też, że wielu ludzi nie ma podpisanych umów na odbiór śmieci, zapytał czy są w 
tym zakresie przeprowadzane kontrole.  

Sekretarz Gminy Pani Joanna Patrys poinformowała, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi 
na terenie gminy działalność w zakresie odbioru nieczystości ma obowiązek poinformowania 
gminy o zawartych umowach w danym miesiącu.  Taką informację ma obowiązek składać co 

miesiąc.  Analizując takie informacje pracownik mając  ewidencję mieszkańców i 
nieruchomości  sprawdza, czy  każdy właściciel  posesji ma zawartą umowę. Jeśli tak nie jest 

to wzywa się taką osobę do przedstawienia umowy lub jej zawarcia. 
Wójt poinformował, że przedstawionych przez Dyrektora ZGKiM  informacji wynika, że 
koszt wywozu śmieci z cmentarza na rok to była kwota 1.800 zł oraz to, co wywoziła 

Spółdzielnia Mieszkaniowa.  
Wójt prosił radnego Basztabin aby przekazał Wójtowi nr konto parafii a Wójt   zleci swojemu 

bankowi aby co miesiąc przelewał 150 zł. na to konto, po to aby ksiądz zawarł umowę z jakąś 
firmą przewozowa i aby w końcu zamknąć temat wywozu śmieci z cmentarza.  
Radny Jerzy Piędzioch stwierdził, że jego zdaniem Księdzu Proboszczowi nie chodziło o taka 

sytuację która załatwiałaby sprawę doraźnie, bo to jest doraźna sprawa. Tutaj chodzi o to aby 
wspólnie podjąć decyzje taką, która załatwiłaby temat na zawsze. Trzeba się będzie mimo 

wszystko nad te sprawa zastanowić.  
Nawiązał też do przygotowywanego projektu uchwały o porządku i czystości w gminie, w 
której ustalana jest ilość odbieranych śmieci. Poinformował, że jego propozycja jest taka aby 

obciążać ludzi za faktyczne oddaną ilość śmieci 
Radny Andrzej Wesołowski poinformował, że na osiedlu blokowym, na placu zabaw dla 

dzieci są wyrwane furtki z ogrodzenia – leża już od  jesieni.  
Dyrektor ZGKiM poinformował jak wygląda statystyka wywożonych śmieci.  
Poinformował też, że teraz każde śmieci maja swój kod , śmieci cmentarne też i jego zdaniem 

trzeba tak zrobić aby była prowadzona gospodarka takimi odpadami.  
Pani Halina Klimaszewska- Sadłoń zwróciła się z prośbą do Dyrektora ZGKiM o odpowiedź 

na jej pytania, stwierdziła, że Dyrektor nie odpowiedział jej też na pytanie zadane na 
poprzednich Sesjach odnośnie niezamieszkanych mieszkań komunalnych.  
Dyrektor przypomniał, że na ostatniej Sesji poinformował, że najemcom mieszkań 

komunalnych  w których od dłuższego czasu nie zamieszkują  złożył wypowiedzenia umów 
najmu. Takie wypowiedzenie trwa 6 miesięcy.  

Odnośnie  przecinania drzew, to jest większa sprawa, trzeba też na to środków. Rozmawiał o 
tym na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, będą się starać coś z tym zrobić. Wie też, że 
jest tam błoto i też będą myśleć co tam można zrobić.   

Wobec braku dalszych interpelacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie Rady 
Gminy. 

Na tym protokół zakończono.  
 
          Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                          Michał Szumega 
 

 
 
 


