
Protokół Nr III 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1530 do 

godz. 1830 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przybyłych na Sesję: Wójta Pana Andrzeja Wesołowskiego, radnych Rady 

Tułowice, kierowników Urzędu, kierowników jednostek, pracowników Urzędu, sołtysów oraz 

mieszkańców Gminy. 

Następnie przedstawił porządek obrad. 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy. 

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji   

      Gospodarczo-Budżetowej, 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Społecznej 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Rewizyjnej 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków  

      przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

11. Sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady Gminy. 

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

13.Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin poinformował, że zgodnie z art. 20 pkt 1 

ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad  

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i zapytał czy są wnioski o zmianę 

w porządku obrad. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska wniosek jej i Wójta  wynika z sytuacji takiej, że nie była 

przewidziana taka sytuacja, że poprzedni Wójt będzie odchodził i nie zapewniono 

odpowiednich środków w budżecie dlatego wnioskują o przyjęcie do porządku obrad uchwały 

w sprawie zmiany budżetu gminy Tułowice na 2014 r. Radni projekt uchwały otrzymali przed 

chwilą, będzie ona szczegółowo omówiona. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że były propozycje aby Panu Wójtowi 

wypłacić odprawy i nagrody ( parę rzeczy tam się skumulowało) ale jego decyzja była aby 

wszystkie świadczenia wypłacić natychmiast gdyż reguluje to Kodeks Pracy a nie widzi też 

potrzeby aby Gmina miała jakieś zobowiązania do poprzedniego Wójta. W tym momencie 

Pani Skarbnik szukała środków na wypłatę należnych  środków dla byłego Wójta a w 

uzasadnieniu jest napisane, że to są środki na wynagrodzenie dla nowego Wójta. Wiąże się to 

z odprawami i innymi zobowiązaniami, które reguluje Kodeks Pracy.  

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin poddal wniosek o zmianę porządku obrad pod 

głosowanie.  Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin zarządził przegłosowanie nowego porządku 

obrad.  

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 
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  3. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy. 

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji   

      Gospodarczo-Budżetowej, 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Społecznej 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Rewizyjnej 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków  

      przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

12. Sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady Gminy. 

13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

14.Zakończenie obrad. 

Za przyjęciem nowego porządku obrad  głosowało 14 radnych. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy. 

Radni do protokołów nie wnieśli zastrzeżeń. 

Protokoły z II i III Sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie ( 14 głosów za) 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin zarządził zgłaszanie kandydatów na 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił kandydaturę radnego Jacka Sulikowskiego. Stwierdził, że Pan 

Jacek Sulikowski jest osobą inteligentną, osobą, która potrafi poradzić sobie ze wszystkimi 

problemami, jest operatywny. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że trochę go to poruszyło, bo tak to wypadło, że pozostali 

radni nie są inteligentni.  

Radny Krzysztof Ptak przeprosił za wypowiedź.  

Przewodniczący Rady zapytał czy  radny Jacek Sulikowski wyraża zgodę na kandydowanie. 

Pan Jacek Sulikowski wyraził zgodę.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował 

przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.  Za zamknięciem listy głosowało 14 radnych. 

Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Jan Bojkowski zaproponował aby powołać Komisje w takim składzie jak była do 

wyboru przewodniczącego Rady Gminy czyli  Panią Justynę Paszkowską, Pana Krzysztofa 

Kiragę i Pana Jana Bojkowskiego. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji 

skrutacyjnej. Przewodniczącą Komisji została wybrana Pani Justyna Paszkowska. 

Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. Za wyborem 

komisji  w określonym wyżej składzie głosowało 14 radnych. 

W związku z tym, że zgłoszony kandydat nie brał udziału w głosowaniu, w głosowaniu brało 

udział 13 radnych.  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Justyna 

Paszkowska odczytała protokół głosowania i stwierdziła, że za kandydaturą radnego Jacka 

Sulikowskiego głosowało 13 radnych. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany 

Pan Jacek Sulikowski. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał podjętą w tajnym głosowaniu uchwałę Nr II/2/14 w 

sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

Następnie pogratulował nowo wybranemu wiceprzewodniczącemu  Rady Gminy. 

Pan Jacek Sulikowski podziękował za wybór jego kandydatury, wyraził nadzieję, ze jego 

współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy i Wójtem Gminy, Urzędem Gminy jak i z 

mieszkańcami będzie owocna. Ze swej strony obiecał pełne zaangażowanie w wykonywaniu 

obowiązków. 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

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

Nr III/3/14. 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji   

      Gospodarczo-Budżetowej, 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin zawnioskował aby Komisja Gospodarczo-

Budżetowa była powołana w 5 osobowym składzie. 

Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 

Radny Arkadiusz Drążek do składu  Komisji  Gospodarczo-Budżetowej zgłosił kandydaturę 

radnego Romana Suchodolskiego i radnego Frédérica Coppin. Zgłoszeni kandydaci wyrazili 

zgodę na pracę w ww. Komisji. 

Radny Roman Suchodolski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kiragę i radnego 

Krzysztofa Mroza. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji. 

Radny Frédéric Coppin zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Drążka. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i w 

wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr III/4/14. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

          Społecznej  

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin zawnioskował aby Komisja Społeczna była 

powołana w 5 osobowym składzie. 

Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 

Radna Justyna Paszkowska do składu  Komisji  Społecznej zgłosiła kandydaturę radnego 

Józefa Sukiennika i radnego Jacka Sulikowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na 

pracę w ww. Komisji. 

Radna Małgorzata Pasierbek zgłosiła kandydaturę radnej Justyny Paszkowskiej i radnego 

Zbigniewa Paradowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji. 

Radny Jacek Sulikowski zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Pasierbek, która wyraziła 

zgodę na pracę w Komisji Społecznej. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i w 

wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr III/5/14. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin zawnioskował aby Komisja Społeczna była 

powołana w 4 osobowym składzie. 

Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 

Radny Krzysztof Ptak do składu  Komisji  Rewizyjnej zgłosiła kandydaturę radnej  Bernadety 

Żytkiewicz i radnego Jana Bojkowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w 

ww. Komisji. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Ptaka i radnego 

Lesława Kałwę.. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i w 

wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr III/6/14. 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.   

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Zaznaczyła, że potrzeba podjęcia uchwały wynikła głownie z potrzeby szukania środków na 

wypłatę odprawy i innych świadczeń dla byłego Wójta. Cała operacja opiewa na 9 tys. zł.  

Jak co roku przenosi się także środki pozostałe na niektórych paragrafach na zadania  na które 

środków zabrakło. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 

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

III/7/14. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin poinformował, że zgodnie z ustawą o 

pracownikach samorządowych wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Następnie przedstawił jakie składniki i w jakiej wysokości mogą składać się na ww. 

wynagrodzenie. 

Zaznaczył, że wraz z radnymi nieformalnie rozmawiali na temat wynagrodzenia Wójta, biorą 

pod uwagę, że dla obecnego Pana Wójta to dopiero początek kadencji a oczekiwania 

mieszkańców i radnych są bardzo duże ale są też świadomi odpowiedzialności jaką ponosi 

Pan Wójt za gospodarkę finansową Gminy. Biorąc te argumenty pod uwagę przedstawił 

następująca propozycję wynagrodzenia Wójta: 

- wynagrodzenie zasadnicze   5.000,00 zł. brutto, 

- dodatek funkcyjny w wysokości  1.000,00 zł. brutto, 

- dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

- dodatek za wysługę lat zgodnie ze stażem pracy  - 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał  jakie wynagrodzenie miał poprzedni Pan Wójt.  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że 

- wynagrodzenie zasadnicze brutto  5.500,00 zł., 

- dodatek funkcyjny w wysokości  1.800,00 zł. , 

- dodatek specjalny w wysokości 25% , 

- dodatek za wysługę lat   - 20%. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że poprzedni Pan Wójt miał wynagrodzenie brutto w 

wysokości 10.225 zł. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska stwierdziła, że mając to wszystko na uwadze, co radni 

proponują, na pewno przedyskutowali ten problem, to muszą się postawić w sytuacji Wójta. 

Zaznaczyła, że już trochę czasu przepracowała i wie, że później zmienić na więcej będzie 

trudno, bo nie będzie to dobrze odbierane przez społeczeństwo. 

Zaznaczyła, że jej zdanie jest takie, funkcja jest funkcją i uważa, że dodatek funkcyjny w 

wysokości 1000 zł. jest za mały. Uważa, że powinien zostać w takiej wysokości jak dla 

poprzedniego Wójta  a do pozostałych składników  się nie wypowiada ale uważa, ze radni 

robią krzywdę swojemu Wójtowi. Wójt w tej chwili jest sam, nie ma Pani Sekretarz a dodatek 

specjalny dostaje nawet pracownik, który ma zwiększony zakres czynności z uwagi na 

zastępstwo chorego czy nieobecnego z innego powodu pracownika. Prosiła radnych o 

rozważenie jeszcze raz  tej sprawy. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że przychyla się do wypowiedzi Pani Skarbnik gdyż 

uważa, że w pozycjach, które Pani Skarbnik wymieniła nowo wybrany Wójt będzie miał 

troszeczkę za mało. Postuluje o podniesienie. 
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Przewodniczący Rady Gminy  zapytał radnego Józefa Sukiennika czy to jest jego wniosek. 

Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że jeżeli chodzi o jego wniosek to prosi o podniesienie 

wynagrodzenia Wójta o 1000 zł.  

Radna Justyna Paszkowska zapytała Panią Skarbnik dlaczego później jest taki problem z 

podniesieniem wynagrodzenia Wójtowi. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że starsi radni wiedzą jak to było jak po kilku latach od 

poprzedniej uchwały byłemu Wójtowi został podniesiony dodatek specjalny o 5% i 

wynagrodzenie zasadnicze o 500 zł. Jakim to echem odbiło się wśród społeczeństwa. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że tu nie chodzi o kwestie finansowe ale w tej chwili nie 

wiadomo jeszcze jak potoczą się sprawy finansowe i inne Gminy, jeśli wszystko będzie 

dobrze to nie widzi żadnych problemów aby w każdej chwili podnieść wynagrodzenie Panu 

Wójtowi.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że Pan Wójt dostał kredyt dużego zaufania od 

społeczeństwa a tutaj ktoś próbuje być jakby takim hamulcem, z czym nie może się zgodzić. 

Wójt jest nowy, pracy musi poświęcić wiele więcej czasu niż obowiązujący czas pracy, bo 

musi się wdrożyć w pewne sprawy. Uważa, że pierwsza propozycja była za niska i dla Pana 

Wójta krzywdząca. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że przypomina sobie taką sytuację kiedy Pan Wójt sam był 

oburzony wysokością wynagrodzenia poprzedniego Wójta. Zestawienia które przynosił, może 

i słusznie, nie wie, były zbyt wysokie. 

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał radnego Jozefa Sukiennika czy podtrzymuje swój  

wniosek i jaka by miała być jego treść.  

Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że wnioskuje o podniesienie wynagrodzenia Wójta o 

1000 zł. : część do funkcyjnego i do specjalnego. 

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał kto jest za przyjęciem wniosku  Pana Sukiennika aby   

Wójt miał dodatek funkcyjny w wysokości 1.800,00 zł.  

Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciwnych było 12 radnych,  1 radny wstrzymał 

się od głosowania . Wobec czego wniosek radnego Józefa Sukiennika nie został przyjęty. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze przemyślała sprawę i uważa, że dodatek funkcyjny 

można by podnieść do 1500 zł. a pozostałe składniki aby były takie jak proponował 

Przewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek aby przyjąć wynagrodzenie Wójta w takiej wysokości 

jak na wstępie zaproponował Przewodniczący Rady Gminy, stwierdził, ze kogoś może to 

dziwić, że jako były Komitet Wyborczy Wyborców Twój Głos Twoja Gmina chce obniżyć 

pensję dla obecnego Pana Wójta. 

Pan Wójt podczas swojego expose podkreślał te 100 dni, które daje sobie na wdrożenie się, na 

wprowadzenie pewnych zmian, to co obiecali w programie i myśli, że w każdej chwili ten 

dodatek można podnieść, natomiast na chwilę obecną wniosek jest taki aby przegłosować 

propozycję Pana Przewodniczącego. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał, czy Pan Wójt w przyszłości planuje swojego zastępcę czy 

jakiegoś pomocnika. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że po kilku dniach urzędowania to został 

praktycznie sam, decyzje jakie były w zamyśle są pomału realizowane. W tej chwili Gmina 

nie ma Sekretarza, Pani Sekretarz poszła na chorobowe, jeśli ktoś mu zagwarantuje, że ona 

wróci za dwa czy trzy tygodnie, za miesiąc to będzie szczęśliwy. Wszyscy chyba mają 

świadomość roli sekretarz – wójt gminy, w kontekście, że nie ma zastępcy wójta i że jego nie  
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będzie jeśli będą normalne reguły gry. Pani Sekretarz do końca listopada miała równocześnie 

funkcję Zastępcy Wójta (1/8 etatu) ze względu bezpieczeństwa. 

Nie ma zastępcy i nie będzie ale w tej chwili nie ma też Sekretarza, to jest już sytuacja 

niewesoła, bo jest kwestia podpisów. Sekretarz w Urzędzie jest na równych prawach z rolą 

Wójta. Urząd będzie w takich warunkach funkcjonował ale na dłuższą metę nie za bardzo. 

Nie jest łatwo. Musi być osoba Sekretarza.  W tej chwili jest sam. Zaznaczył, że Pani Radca 

Prawny też jest na wypowiedzenia ale prosił ją aby do końca swoje obowiązki pełniła, 

zgodziła się twierdząc, że jak najbardziej, że nie ma zamiaru się obrażać. 

Radny Józef Sukiennik zapytał kogo Pan Wójt planuje przyjąć na  miejsce radcy prawnego. 

Wójt wyjaśnił, że jest zarządzenie o likwidacji etatu a chce korzystać z usług kancelarii 

prawnej. 

Radny Józef Sukiennik zapytał jak będzie rozwiązany problem kiedy ludzie będą przychodzić 

do Urzędu w różnych sprawach prawnych, jak ten problem będzie rozwiązany. 

Radca Prawny Pani Maria Przywara poinformowała, że udzielanie porad prawnych nie jest 

obowiązkiem Urzędu. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że teraz w Urzędach jest taki trend aby zatrudniać 

kancelarie prawne, które zatrudniają kilku prawników, którzy specjalizują się w wielu 

dziedzinach prawa. Kancelaria prawna może zapewnić kompleksową obsługę  i jest 

ubezpieczona od odpowiedzialności prawnej.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze jeśli to będzie kancelaria prawna to radni nie mają co 

liczyć aby radca prawny był na posiedzeniach Sesji czy Komisji. 

Wójt stwierdził, że jest tom kwestia umowy. 

Radny Józef Sukiennik zapytał jak to się będzie miało do wynagrodzeń, czy to będzie taniej 

czy drożej . 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby wrócić do porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie  

( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr III/8/14. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował radnym za ustalenie wynagrodzenia, 

będzie się starał swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej. Jak wszyscy zauważyli, to jest 

różnica w wynagrodzeniu w stosunku do poprzednika  ale także radni mają ten argument, że 

komitet, który wszedł wdraża tę ideę oszczędnościową. Ma ten argument w ręku, posiada 

70%, poprosił o to jednostki – stanowisk uposażeń itd. W tej chwili będzie miał narzędzie 

żeby poszukać oszczędności w pozostałych jednostkach.  

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków  

      przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

Pan Władysław Sikorski poinformował, że pełni obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w związku z tym, że Pani Kierownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej powstał uchwałą Rady Gminy 1 lipca1992 r. 

Od tej daty do 1 grudnia 2008 r. usługi opiekuńcze były świadczone przez pracowników 

zatrudnione w OPS. Były to dwie lub trzy panie w zależności od potrzeb osób potrzebujących 

takich usług. W wyniku analizy kosztów od 1 stycznia 2009 r.  usługi są świadczone przez 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Opolu, Rejon Niemodlin. W tym 

Rejonie Niemodlińskim są zatrudnione dwie osoby z naszej Gminy i te usługi są świadczone 

najczęściej w zakresie ustalonym w decyzji administracyjnej w postaci utrzymania czystości 

w mieszkaniu, dokonywanie drobnych zakupów, kontaktu z lekarzem oraz z innymi 

instytucjami. Przez te lata ponad 58 osób korzystało z tych usług. Od 1 stycznia Br. Były 

świadczone usługi dla 13 osób, obecnie są świadczone dla 7 osób. Wiek powoduje to, że te 

osoby odchodzą od nas. Od 2008 r. Rada Gminy Tułowice podejmowała zawsze uchwałę  
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odnośnie odpłatności za usługi opiekuńcze. Na rok 2015  PKPS proponuje stawkę godzinową 

16 zł 50 gr. W dni normalne a w dni świąteczne, wolne soboty i niedziele 27 zł. za godzinę. 

Usługi są odpłatne a wysokość odpłatności zależy od dochodu jak wynika z tabeli. 

Najczęściej jest to przedział 30 – 40% odpłatności. Zaznaczył, ze jest to trudna praca , prosił o 

podjecie uchwały aby można było podpisać umowę z PKPS na świadczenie usług na następny 

rok. 

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 

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

III/9/14. 

Ad.12. Sprawy organizacyjne dotyczące pracy Rady Gminy. 

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric Coppin  poinformował, że chciałby przedstawić 

informacje dotyczące działalności Rady Gminy. Informacje są wynikiem rozmów z radnymi 

oraz jego osobiste uwagi aby ta kadencja była zapamiętana jako Rady Gminy dla 

mieszkańców, Rady pracowitej, kompetentnej, nowoczesnej, zorganizowanej i 

współpracującej z Panem Wójtem bez ograniczeń. Dzisiaj chciałby zaprezentować 

wskazówki, przedstawić ten zbiór pomysłów i propozycji radnych. 

Zaznaczył ,że i on i wiceprzewodniczący są otwarci na wszelkie uwagi, można się z nimi 

kontaktować, można do nich dzwonić.  

Wskazówki ogólne: ważne jest aby w czasie posiedzeń wyciszać telefony komórkowe, aby 

nie przerywać wypowiedzi osobie która ma głos, tylko przewodniczący może przywołać do 

porządku i odebrać głos. Nie można zabierać głosu bez pozwolenia przewodniczącego rady. 

Radny, który chce opuścić obrady przed ich zakończeniem winien o tym poinformować 

przewodniczącego rady. Radny w ciągu 7 dni od daty posiedzenia sesji lub komisji powinien 

usprawiedliwić swoja nieobecność.  W momencie jawnego głosowania prosi aby radni 

wysoko podnosili rękę aby łatwiej było liczyć głosy. 

Jeśli chodzi o przerwy w obradach to on z wiceprzewodniczącym będą decydować jaki 

moment jest najlepszy na przerwę ale jeśli zajdzie taka potrzeba to każdy może prosić o 

przerwę. 

Jeśli chodzi o ustalenie terminu i porządku obrad to chcą aby sesje odbywały się w każdy 

ostatni czwartek miesiąca o godzinie 16 a wspólne komisje tydzień przed sesją w czwartek  

o godz. 16. Decyzje o posiedzeniach komisji oddzielnych czy wspólnych będzie należała do 

Przewodniczących Komisji. Będzie się z nimi kontaktować i zastanawiać czy ma być komisja 

wspólna czy oddzielna. 

Materiały na Sesję powinne być 7 dni przed Sesją ale może będzie to trochę szybciej, nie 

zawsze jednak będzie to możliwe. 

Będą się starali wysyłać materiały w formie elektronicznej ale też będą w formie papierowej. 

Dyżury będą organizowane jak radni zgłoszą chęć pełnienia takiego dyżuru. 

Przewodniczący Rady Gminy będzie pełnił dyżury od 5 stycznia 2015 r. w poniedziałki i 

środy od godz. 15 do 17. 

Sprawa szkoleń- chciałby aby Pani Skarbnik  i inni pracownicy szkolili radnych na temat 

podejmowanych uchwał, budżetu itp. Można też korzystać ze szkoleń prowadzonych przez 

ZGŚO jeśli są bezpłatne. 

Sprawa zawiadomień mieszkańców o miejscu i terminie Sesji – te sprawę reguluje Statut 

Gminy – należy wywiesić informacje na tablicach ogłoszeń w terminie przynajmniej na 3 dni 

przed Sesją. Jest to istotne aby ta informacja była na każdej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej. 

Jest potrzeba aby było więcej tablic ogłoszeniowych. 

Radni chcieliby aby sesje raz na jakiś czas odbywały się w sołectwach. 

Będą się odbywać spotkania radnych z Radą Parafialną co jakiś czas. 
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Protokoły z posiedzeń powinny być sporządzane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni 

od zakończenia Sesji. Będą też wysyłane w formie elektronicznej. Po zatwierdzeniu protokół 

powinien być publikowany na stronie internetowej. 

Komisje mogą organizować własne spotkania, o posiedzeniach powinien być zawiadamiany 

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji stałych powinni raz do roku w terminie do 31 stycznia przedstawić 

na Sesji sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. 

Przewodniczący Komisji stałych składają Radzie raz na kwartał informacje o działalności 

Komisji. 

Opinie Komisji na temat projektu uchwał powinne być przedstawiane systematycznie na 

posiedzeniach Rady. 

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez Radę Gminy. 

Komisje przedkładają plany pracy Radzie w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.  

W przypadku wspólnych Komisji obradami kieruje jeden z przewodniczących komisji. 

Jeśli jakiś punkt planu pracy nie zostanie wykonany należy informować o tym Radę z 

podaniem terminy wykonania tego punktu. 

Sołtysi powinni informować Radę raz na kwartał o wydarzeniach w sołectwie. 

Będą sprawozdania Przewodniczącego Rady i Zastępcy przewodniczącego o ich działaniach 

miedzy Sesjami. 

Chciałby aby Pan Wójt w punkcie sprawozdanie z działalności Wójta między Sesjami 

informował także o zamierzeniach, które w najbliższym czasie planuje. 

Odnośnie mierzenia satysfakcji chciałby wraz z wiceprzewodniczącym co 6 miesięcy poddać 

się ocenie  radnych. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że jeżeli 

chodzi o sprawy komunikacji tj. maile – są już stworzone. Chodzi o zwiększenie komunikacji 

mieszkańców z radnymi i radnych między sobą.  

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę dyżurów radnych, zapytał co będzie jak żaden radny 

nie zgłosi chęci pełnienia dyżuru. 

Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że można  ustalić grafik  dyżurów radnych na cały rok. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że w związku z tym, ze nie otrzymał odpowiedzi 

ustnej to prosi o to aby taką odpowiedź otrzymał na następnej Sesji w sprawie czy korzystanie 

z usług kancelarii będzie tańsze od zatrudnienia radcy prawnego, o ile tak to o jaka kwotę, czy 

też droższe. 

Ad.13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta czy zaplanowana rewitalizacja 

terenów osiedli dojdzie do skutku. Czy będzie realizowana i czy już są pieniądze ze 

„schetynówki”. 

Następnie poinformował, że Pani Maria Nowak z ulicy Poprzecznej prosi o postawienie 

znaku, żeby nie przejeżdżały tamtędy samochody ciężarowe, bo pękają domy. 

Prosił też o wykaz okręgów wyborczych z nazwiskami radnych, ulicami i telefonami aby 

można się było kontaktować. 

Radny Krzysztof Kiraga prosił aby raz na kwartał wyczyścić tablice na wioskach. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że pracownik zajmie się wszystkimi 

tablicami, wszystkimi słupami elektrycznymi i oczyści je na terenie całej Gminy. 

Pan Tadeusz Basztabin prosił o postawienie tablicy przy boisku sportowym. 

Odnośnie rewitalizacji osiedla Wójt poinformował, że dowiedział się, że Gmina Tułowice 

załapała się na ostatnim miejscu w puli tych środków. Cala kwota na rewitalizację to 1.121  
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tys. zł. Kwota dofinansowania to 559 tys. zł. Zaznaczył, że z rewitalizacją będą się wiązać 

utrudnienia dla mieszkańców. Będzie się starał aby te utrudnienia były jak najmniejsze. 

Roboty ruszą po zatwierdzeniu budżetu i przeprowadzeniu przetargu. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał Pana Wójta o sprawę Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 

gdyż w Tułowicach krążą różne niepokojące informacje o zmianie dyrekcji. 

Wójt poinformował, że dementuje te informacje, na chwilę obecną jest Pani Dyrektor, pracuje 

i ma zamiar z nią współpracować. 

Pan Tadeusz Basztabin poinformował, że ma na stanie ozdobę choinkową świąteczną, zawsze 

była wieszana a w tym roku jej nie ma.  

Wójt poinformował, że brakuje mu wiszących na ulicach ozdób. Jeśli będzie taka możliwość 

to prosił o zabezpieczenie środków na zakup oświetlenia świątecznego. 

Skarbnik Gminy przypomniała, że 29 grudnia będą dyskutować na temat budżetu. Prosiła aby  

złożyć do 23 grudnia zapytania o budżet aby mogła się do tego przygotować. 

Dyrektor Tok Pani Helena Wojtasik złożyła życzenia świąteczne życzenia radnym.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że minęło dopiero 9 dni od jego 

urzędowania ale chciałby przekazać kilka informacji. Większość spotkań z mieszkańcami to 

dotyczyło lokali mieszkalnych, zasobów, przydziałów mieszkań. Był też wraz z Panem 

Ratusznym w Skarbiszowicach i w Szydłowie w sprawie  wiat na Orlik w Szydłowie , które 

były zdeponowane u Pana radnego Krzysztofa Mroza. Druga wiata została zamontowania w 

Skarbiszowicach.  

Wójt spotkał się z przedstawicielem  firmy Remondis w sprawie odbioru  nieczystości 

komunalnych. Umowa na odbiór nieczystości  obowiązuje do końca roku. Pracują obecnie 

nad koncepcja przedłużenia  tej umowy  o miesiąc . Następna sprawą do załatwienia jest 

sprawa przetargu na stołówkę w GZSZ w Tułowicach. Z końcem roku kończy się obecna 

umowa. Planuje się przedłużenie umowy na pół roku. 

Wójt poinformował, że spotkał się z komendantem Policji, wyraził chęć  spotkania się z 

radnymi i przedyskutować sprawę bezpieczeństwa w Gminie Tułowice. 

Wójt poinformował też, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo dotyczące zapytania o 

możliwość budowy na terenie Gminy w Goszczowicach czterech kurników.  

Polecił już pracownikowi sprawdzenie map i innych dokumentów  pod kontem możliwości 

realizacji takiej inwestycji. 

Pan Pejas zapytał jak daleko są sprawy związane z uruchomieniem komunikacji pomiędzy 

miejscowościami Gminy Tułowice a Niemodlinem. 

Wójt poinformował, że to  jest  nurtujący problem,  szuka rozwiązania tej sprawy, najlepiej 

aby to były dwa lub trzy kursy dziennie. Nie ma to być regularny transport, wystarczy bus. 

Radny Zbigniew Paradowski zapytał kto to ma jeździć, on jeździł tyle lat autobusem 

szkolnym i mieszkańcy nie jeździli. 

Wójt stwierdził,  że powinno to ruszyć  bo jest wiele osób, które nie maja własnego środka 

transportu a mają potrzebę wyjazdu do Niemodlina.  

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z prośbą  o zaproszenie na Sesję Dyrektora Dróg 

Powiatowych, bo jest wiele problemów związanych z drogami o których trzeba porozmawiać. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, ze trzeba by też zaprosic Dyrektora Dróg 

Wojewódzkich bo też są problemy związane z drogami wojewódzkimi. 

Pan Tadeusz Basztabin poruszył sprawę wysokiej ceny biletu za dowóz dzieci z Ligoty do 

szkoły. 

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał pisma: 

-  Pani Sylwii Korzeniowskiej  dotyczące złego stanu drogi po opadach deszczu – ul. Szkolna. 

-  Pani Sylwii Korzeniowskiej  dotyczące odpowiedzi na rozpatrzenie skargi przez OPS, Pan  

    Władysław Sikorski wyjaśnił w jakiej sprawie była skarga i jak została rozpatrzona, 
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- pismo z Biura Rady Gminy Chrząstowice dotyczące  uchwały Rady Gminy Chrząstowice  

   w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów o  budowę obwodnicy wsi Lędziny  

   i Dębska Kuźnia, 

- Pana Stanisława Krzywda i Pani Elżbiety Hernes – wniosek o podjecie interwencji na  

   bezprawne działania trzeciego mieszkańca tego budynku, samowole budowlane, 

- wniosek do Rady Gminy Tułowice o udzielenie w roku 2015  dotacji celowej na prace  

   konserwatorskie, restauratorskie zwane dalej pracami przy zabytku wpisanym do rejestru  

    zabytków położonym w województwie opolskim. Jest to pismo Księdza Proboszcza   

    w imieniu Parafii o dotacje na remont zabytkowych organów piszczałkowych. 

- pismo Wojewody Opolskiego dotyczące informacji o złożonych oświadczeniach  

   majątkowych, 

Przewodniczący rady Gminy Pan Frédéric Coppin złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady III Sesji Rady Gminy. 

 

            Protokołowała                                                    Przewodniczący  

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                      Rady Gminy 

                                                                                         Frédéric Coppin 

 

 


