
 

                                                          Protokół Nr II/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 9 grudnia  2014r. 

Posiedzenie odbyło się w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach  

i trwało od godz. 1400 do godz. 1430. W posiedzeniu udział wzięło 14  radnych. 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric Coppin otworzył obrady.  

Następnie poinformował, że Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Opolu.        

Stwierdził, że na Sesji obecnych jest  14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy Tułowice to 

15 radnych. Wobec czego  obrady są prawomocne. 

Przywitał  Wójta Gminy Pana Wiesława Plewę i nowo wybranego Wójta  Gminy Pana 

Andrzeja Wesołowskiego, ustępujących radnych Rady Gminy i radnych Rady Gminy 

Tułowice, Kierowników Urzędu Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

pracowników Urzędu,  sołtysów  oraz mieszkańców Gminy.    

Przedstawił porządek obrad II Sesji Rady Gminy Tułowice. 

1.Otwarcie Sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia  dla nowo wybranego  Wójta Gminy Tułowice 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Tułowice 

4. Zakończenie obrad. 

Ad.2. Wręczenie zaświadczenia  dla nowo wybranego  Wójta Gminy Tułowice 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Teresa Cybuchowska – Balwierz 

wręczyła nowo wybranemu Wójtowi Gminy Tułowice Panu Andrzejowi Wesołowskiemu 

zaświadczenie o wyborze. 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Tułowice 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan  Frédéric Coppin  poinformował, że zgodnie z artykułem 

29a Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. objecie obowiązków przez wójta 

następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.   

Poprosił wszystkich o powstanie a następnie poprosił nowo wybranego Wójta Gminy Pana 

Andrzeja Wesołowskiego o złożenie ślubowania; 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  złożył ślubowanie: 

“ Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. 

Wójt Gminy Tułowice przywitał zebranych na Sesji i stwierdził, że to dzięki nim został 

Wójtem tej Gminy za co serdecznie dziękuje. To mieszkańcy dali mu mandat na następne 

cztery lata. Docenia to i zapewnia, że zrobi wszystko aby nie zawieść wyborców. Będzie dbał 

o dobro wszystkich mieszkańców i godnie reprezentował Gminę. Gmina Tułowice jak 

podkreślali podczas całej kampanii należy do mieszkańców. Podczas kampanii postawił na 

dialog z mieszkańcami, który był i jest dla niego źródłem cennych wskazówek. Poprzez 

bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami dowiedział się o wieli rzeczach o których nie 

wiedział pomimo zamieszkania i pracy w Tułowicach ponad 20 lat. Ten  bezpośredni kontakt 

dał Mu troszkę inne spojrzenie na pewne rzeczy. Stwierdził, że wybierając Go postawiono na 

pracowitość, stanowczość, zaangażowanie, na jawność i uczciwość w podejmowaniu decyzji 

oraz poprawę sposobu zarządzania naszą Gminą.  

Zaznaczył, że wspólnie z nową Radą Gminy staje przed wyzwaniem polegającym na 

zapewnieniu ciągłości już rozpoczętych gminnych inwestycji i nadaniu biegu nowym. Od 

tego momentu Wspólnie zaczynamy tworzyć nową historię tej Gminy. Liczy na wsparcie 

wszystkich radnych oraz rad sołeckich. Nie chce podziału na koalicję i opozycję. Trzeba 

wspólnie pracować dla dobra naszej Gminy. Nie zamierza przekreślać dorobku swojego  
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poprzednika, zależy mu na tym aby zachować to co dobre i poprawić to, co jego zdaniem 

można lepiej zrobić. 

Pierwszą rzeczą z którą się zamierza zmierzyć to jest budżet. Przejrzał go dość wnikliwie, 

pozakreślał flamastrem, pewne rzeczy są do poprawy i musi wiedzieć przede wszystkim na 

czym stoi. Wszelkie korekty jakie będą czynione, będą dokonywane z pomocą radnych nowej 

Rady Gminy Tułowice. Drugą rzeczą to jest prośba do radnych, bo jednomandatowe okręgi 

dały to, że każdy radny literalnie odpowiada  za swój okręg. Prosi radnych o dotarcie do 

swoich  mieszkańców, wyborców . Cztery lata szybko miną , a za cztery lata jak radny będzie 

chodził chwaląc się co zrobił, to ludzie mogą powiedzieć, że przecież nic nie zrobił.  

Jeszcze raz prosi radnych o dotarcie do swoich  mieszkańców, i wsłuchanie się w ich 

problemy. Usiądą razem i wspólnie będą rozwiązywać i na tyle na ile budżet pozwoli 

realizować zadania. Chce po kroku realizować założenia programowe, jest ich wiele jak 

wynika z materiałów komitetu. Wie, że barierą często będzie budżet, muszą maksymalnie 

wykorzystać środki zewnętrzne, pomocowe. Otwiera się nowy program realizacji 2014-2020, 

szczególnie w kontekście dla nowych zadań inwestycyjnych, których w budżecie jest sporo. 

Stwierdził, że od jutra Urząd Gminy i wszystkie jednostki gminne maja być miejscem 

przyjaznym. Relacje petent – urzędnik zastąpią relacje klient – obywatel. Oznacza to, że 

wszyscy mieszkańcy Gminy będą zaopatrzeni w fachową pomoc a ich problemy mają być 

rozwiązywane szybko. Nie powinno być takich sytuacji w których mieszkaniec Gminy idąc 

do urzędu czy do jednostki będzie udawał się tam ze strachem, bo musi o coś urzędnika 

zapytać.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  poinformował, że w pracy zamierza otoczyć się 

ludźmi, co do których będzie miał pełne zaufanie, nie wąskim gronem zauszników. Daje 

sobie jak powiedział już na łamach Trybuny 100 dni na baczną obserwację. Każdy dostanie 

szansę i od niego będzie zależało czy to wykorzysta. 

Podziękował jeszcze raz wszystkim znajomym i przyjaciołom. Ludziom, którzy go wspierali 

chociażby dobrym słowem i opatrzności też. Podziękował dla Komitetu wyborczego „Twój 

Głos Twoja Gmina”. Podziękował także  swojej małżonce, która była w tej kampanii 

stosownie, niekoniecznie czystej w stosunku do ich osób. Człowiek dopiero wtedy jest 

szczęśliwy gdy może służyć a nie wtedy kiedy musi władać. 

Podziękował wszystkim i życzył dużo zdrowia. 

Ustępujący Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że 12 lat minęło kiedy na tej sali 

składał swoje ślubowanie. Przytoczył słowa wielkiego człowieka „ przez dwanaście lat razem 

z wieloma ludźmi zmieniali oblicze tej ziemi, zmieniali wygląd Tułowic” Ci, którzy 

pamiętają ten rok 2002 powiedzą co było i co jest obecnie. Cieszy się bardzo, że są plany 

kontynuowania  wielkich i małych rzeczy. Prosił aby nowo wybrani radni i Wójt pamiętali, że 

od dzisiaj biorą odpowiedzialność  za wszystkie wydarzenia i wszystkie dzieje, które będą.  

Ze swej strony życzy wszystkiego najlepszego, nie zależy mu ma tym aby jego 12 lat 

niejednokrotnie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy było zmarnowane. Jeśli  nowym radnym i 

Wójtowi się uda to uda się mam wszystkim. Jak sobie tak pomyśli, że już od jutra wszyscy 

petenci udający się do ZGKiM będą wychodzili szczęśliwi i zadowoleni, to naprawdę  warto  

było może dokonać zmiany i myśli, że jest to wielki sukces. Są też takie chwile kiedy nie 

wszystko udaje się zdążyć i załatwić. Przekazał na ręce Pana Wójta zestaw dokumentów z 

ostatniego audytu przeprowadzonego w jednostkach gminnych. W związku z tym, że szereg 

nieprawidłowości jakie wystąpiły w OPS nie zdążył już załatwić z uwagi na chorobę Pani 

Kierownik przekazał do załatwienia nowemu Wójtowi. 

Podziękował wszystkim za wszystko. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że nie będzie nikogo oceniał, bo nie do 

niego to należy bo SA organy i instytucje do tego powołane. Jeśli jest cokolwiek, to nie ma  
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zamiaru stosować zasady,  że ktoś na niego tylko krzywo popatrzy to będzie leciał od razu do 

organów i tak dalej. 

Stwierdził, że pracownicy i On są dla mieszkańców, bo dwadzieścia kilka lat temu ta Gmina 

powstawała i nie po to się odrywali od Niemodlina żeby teraz się kłócić.  Prosił aby 

uszanować wybór ludzi, wybór którego dokonali mieszkańcy. Zaznaczył, że nie osądza 

nikogo i nie zamierza. 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan  Frédéric Coppin  odczytał listy gratulacyjne dla nowo 

wybranego Wójta Pana Andrzeja Wesołowskiego od: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego, posła Tomasza Garbowskiego, Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego. 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan  Frédéric Coppin   w imieniu Rady Gminy  złożył 

podziękowania na ręce kończącego kadencję Wójta Gminy Pana Wiesława Plewę.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady II Sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady Gminy  

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                 Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


