Protokół Nr V
posiedzenia Rady Gminy Tułowice
z dnia 29 stycznia 2015 r.
ALS 100320 2,04,11
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1600 do
godz. 2050 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich
prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Pana Andrzeja Wesołowskiego,
radnych Rady Gminy Tułowice, kierowników Urzędu, kierowników jednostek, pracowników
Urzędu, sołtysów, Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Pana Palaka,
Dyrektora Zarządu OSP Pana Jerzego Imbiorskiego, Komendanta Gminnego OSP Pana
Grzegorza Nawrockiego, przedstawicieli OSP Goszczowic, Szydłowa i Tułowic, Pana
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Romana Kopija oraz mieszkańców Gminy.
Następnie przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
między Sesjami.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji.
7. Przedstawienie planu rozwoju OSP Gminy Tułowice na lata 2012 - 2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody (lub nie wyrażenia zgody) na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
10. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
11. Informacja o planie pracy Rady Gminy na 2015 r.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2015 r.
13. Dyskusja na temat wniosku radnego J, Sukiennika na temat głosowania imiennego
14. Informacja o instrumentach zarządzania pracy Rady Gminy na rok 2015,
15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Radni do porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
Protokół z IV Sesji Rady Gminy zostały przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za)
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przywitał wszystkich . Zaznaczył, ze radni dostali
sprawozdanie z działalności ale chciałby przybliżyć najważniejsze sprawy.
- 9 stycznia było spotkanie z przedstawicielem Poczty w sprawie dalszej przyszłości budynku
poczty w Tułowicach. Są różne pomysły ale uważa, że trzeba zrobić wszystko,
przypilnować aby ten budynek „ nie uciekł’. Ten budynek zawsze był budynkiem Poczty,
w tej chwili tam Poczta jeszcze jest, może już nie w takich uwarunkowaniach jak
poprzednio gdyż sortownia jest w Niemodlinie, do Tułowic jest przywożona podzielona
poczta. Stwierdził, że nie wyobraża sobie aby w Tułowicach nie było poczty.
- Wójt spotkał się z panem Wolakiem, który ma pomysł postawienia garaży na terenie ( w
rejonie - róg Ceramicznej i Elsnera). Są tam jednak pewne uwarunkowania, należałoby
zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.
- Wójt poinformował, że 14 stycznia był na finale Konkursu i wręczeniu nagród,
organizowanym prze Straż. Jest to cyklicznie organizowany Konkurs wiedzy pożarniczej.
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zjawiła się Pani z Urzędu Kontroli Skarbowej, która przeprowadza kontrol w zakresie
oświaty. Czeka na wynik kontroli.
- odbył też wiele spotkań z radnymi, którzy przychodzili w różnych sprawach.
- 20 stycznia było spotkanie wójtów w „Borach Niemodlińskich” na temat wizji przyszłego
prosperowania, bo wszyscy wiedzą, że jest nowy okres do 2020 r. 2015 r. jest takim
specyficznym okresem jeśli chodzi o programowanie, w zasadzie o pieniądze, że jest taka
posucha, bo fizycznie pieniądze powinny się pojawić dopiero gdzieś w maju 2016 r.
- Wójt spotkał się z wieloma mieszkańcami, głównie były to spotkania w sprawie przydziału
mieszkań. Stwierdził, że Gminie jest brak mieszkań komunalnych.
Poinformował też, że był w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i w Zarządzie Dróg Powiatowych
oraz na spotkaniu w Aglomeracji. Rozmawiał z szefami tych jednostek. Kiedy spytał o drogę
na odcinku Tułowice małe – Wydrowice, to Pan Dyrektor rozłożył ręce, priorytety są inne.
Uważa jednak, że trzeba za tym chodzić i pisać w tej sprawie pisma. Poinformował, że
poruszył także temat kawałka chodnika, że może będziemy współfinansować odcinek
chodnika ( od fryzjera Pani Kiss do końca pawilonu) jest to ten odcinek gdzie zostały stare
płytki i jest bardzo krzywo.
Tak samo jest w powiecie z chodnikiem na ul. Opolskiej. Jest to temat od lat poruszany.
Trzecia wizyta była wizyta w Aglomeracji Opolskiej, okazuje się, że cztery projekty
powinniśmy już realizować w I kwartale tego roku. Nie ma na nie nawet projektu .
Rozmawiał z Panią, która jest odpowiedzialna i okazało się, ze było to wpisywane na chybił
trafił, bez środków, bez projektów. W tej chwili jedyny projekt, który wpisywałby się to jest
projekt edukacyjny w szkole. Polecił Pani Dyrektor aby tego tematu pilnowała, tym bardziej,
że była w tej sprawie jesienią na szkoleniu.
Radny Roman Suchodolski zapytał Wójta czy jest możliwe aby Radca Prawny był obecny na
Sesjach.
Wójt stwierdził, że chciał to zrobić później ale jeśli padł temat to odpowie teraz. Przedstawił
zebranym Pana Tomasza Surmę, z Kancelarii z Nysy, który będzie pełnił obsługę prawną .
Zaznaczył, że obecnie zatrudniony w Urzędzie Radca prawny jest obecnie na zwolnieniu
lekarskim, jest też w okresie wypowiedzenia.
Radny Krzysztof Kiraga zapytał Wójta czy będąc na spotkaniu z Dyrektorem Dróg
Powiatowych czy Wojewódzkich, czy Dyrektor określił się czy odwiedzi ich tu na jakiejś
Sesji czy Komisji. Wójt odpowiedział, że zapraszał, myśli, że większe szanse są na spotkanie
z Dyrektorem Dróg Powiatowych, niemniej jednak takie zaproszenia pisemne będą wysłane
do obu Dyrektorów. Wójt przypomniał, że w zeszłej kadencji Dyrektorzy też byli zapraszani
ale się nie pojawili, bo termin im nie odpowiadał lub godziny popołudniowe. Wójt zaznaczył,
że drogi wojewódzkie powinne być dwa razy w roku sprzątane, powinne też być odśnieżane,
wychodzi z założenia, że sami będą pilnować i dbać o wizerunek tych naszych dróg i
chodników.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy w czasie spotkania z Panem Jabłońskim w sprawie
mieszkania zapadły jakieś decyzje, i w jakiej sprawie była wizja lokalna na targowisku w
Tułowicach – prosił aby przybliżyć temat o co tam chodzi.
Wójt odpowiedział, że Pan Jabłoński nie jest zameldowany w Gminie Tułowice, prosił
wszystkich, którzy przychodzili w sprawie mieszkań aby składali wnioski o przydział
mieszkań. Do końca lutego powinna zebrać się Komisja mieszkaniowa, którą trzeba
powołać. Zaznaczył, że do przydziału są trzy lokale, są to pojedyncze pomieszczenia. Jest to
kropla w morzu w porównaniu do potrzeb. Wójt zaznaczył, że będą jeszcze cztery mieszkania
w nowo wybudowanym domu wielorodzinnym ale zanim zaczęto budować ten budynek to
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teraz w blokach na wyższych piętrach. Na dzisiaj ma informacje o dwóch rodzinach, którzy
chcieliby się zamienić na te mieszkania.
Odnośnie wizji lokalnej to była jego interwencja na awarię, która była w sklepie
motoryzacyjnym położonym w ciągu sklepów przy targowisku. Stwierdził, że wina była tam
trochę pośrodku. Ruszyły już pewne prace aby zaradzić tej sytuacji.
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy między Sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że dzisiaj dostarczył
wszystkim sprawozdanie, zostało ono też wysłane mailem do radnych. Chciałby jednak
przybliżyć najważniejsze sprawy:
- 9 stycznia 2015 r. było spotkanie u Wojewody przewodniczących rad gmin na którym były
poruszane ważne tematy takie jak na przykład prowadzenie przez radnych działalności
gospodarczej związanej z mieniem gminy, obowiązkiem przewodniczących rad do
sprawdzania oświadczeń majątkowych.
- odbył także szereg spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawie
przygotowania planu pracy Rady Gminy na 2015 r. Poinformował, że Pani Dyrektor
Gminnego Zespołu Szkół poinformowała go o potrzebach szkoły takich jak wymiana podłóg
w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy i inne. Pani Dyrektor ma też
projekt aby zorganizować wymianę dzieci pomiędzy Gminą Tułowice i Gminą z Francji.
Poinformował, że chętnie w tym będzie pomagać. Zaznaczył, że Pani Dyrektor chce zaprosić
Komisje Społeczna aby w tych sprawach rozmawiać. Pani Dyrektor Przedszkola w czasie
rozmowy pokazała mu blok kuchenny, który wymaga remontu. Także chce zaprosić Komisję
Społeczną. W czasie rozmowy z Dyrektorem ZGKiM dowiedział się, że też chce zaprosić
Komisję Społeczną aby rozmawiać o problemie jaki ma z rodzina w bloku, chce im wyjaśnić
pewne sprawy.
Następnie Radca Prawny Pan Tomasz Surma przybliżył radnym pewne problemy związane ze
sprawowaniem mandatu radnego. Zaznaczył, że radni są społecznikami i angażują się. Chodzi
o to aby uniknąć pewnych błędów, które mogą być związane z potencjalną możliwością
zrzeczenia się mandatu radnego. Radni jako społecznicy maja często propozycje
uczestniczenia w różnego rodzaju projektach, oczywiście mogą w takich projektach
uczestniczyć ale muszą pamiętać o tym, żeby organizacja lub działalność przez nich
prowadzona nigdy nie była działalnością gospodarczą, która w swojej działalności
wykorzystuje mienie gminy. Następnie podał przykłady jakie nie mogą mieć miejsca.
Zaznaczył, że radni mają trzy miesiące od daty złożenia ślubowania aby te sprawy wyjaśnić i
unormować.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, ze 14 stycznia
miało miejsce spotkanie z Wójtem i z informatykiem Gminy w sprawie strony internetowej.
Odczytał wnioski jakie z tego spotkania wypłynęły.
Po wstępnej dyskusji i analizie stanu i możliwości aktualnego systemu strony stwierdzono, że
system zarządzania treścią na jakim postawiona jest strona jest przestarzały i brak jest
możliwości dokonania niektórych zmian, w tym wymaganych funkcjonalności, o których
będzie mowa za chwilę. We wspólnej dyskusji zdecydowano o utworzeniu nowej strony, to
jest zarówno nowego wyglądu graficznego jak i funkcjonalności dostosowanych do potrzeb
gminy i obowiązujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej – 15 sierpnia br. każda
jednostka ma ustawowy obowiązek posiadania konta e-PUAP oraz udostępnione formularze.
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Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy jednostki i gminy powinne mieć swoje BIP-y.
Aktualnie posiadamy własny BIP jednak nowy system umożliwiłby integrację strony www
tulowice.pl z BIP-em i połączony wspólnym panelem administracyjnym do rządzenia treścią.
Wyeliminowałoby to niespójność danych, powtarzające się artykuły oraz umożliwiło łatwe
zarządzanie funkcjami na stronę. Bardzo dużo informacji zostało zaktualizowanych na
stronie. Dużo treści doszło. To co było niedziałające częściowo zostało już wyeliminowane,
prace trwają, widać, że informatyk pracuje.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie krajowych ram
interinformatycznych minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych, wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów interinformatycznych należy
utworzyć moduł dla osób niedowidzących wg standardów WCAG20 na stronie www oraz
BIP.
Aktualnie na naszej stronie nie da rady tego stworzyć. Firma, która obsługuje stwierdziła, że
jest to niemożliwe do wdrożenia, ale będzie to wymagane i na nowej stronie to już będzie
można wdrożyć.
Z uwagi na już istniejący i stale rosnący rynek urządzeń mobilnych, nowoczesne i przyjazne
strony internetowe powinne być wykonane w technologii umożliwiającej poprawny i
przejrzysty odczyt informacji na urządzeniach jak tablety i smartfony. Aktualnie strona nie
ma tej funkcjonalności, co prawda jest wyświetlana na tych urządzeniach ale w złej jakości.
Na nowej stronie to będzie działało bez problemu. Do czasu powstania nowej strony obecna
będzie aktualizowana na bieżąco. Zgłoszone na spotkaniu problemy będą naprawiane w miarę
możliwości lub usuwane.
Informatyk zwrócił się do firmy, która nas obsługuje o wycenę nowej strony – orientacyjny
koszt nowej strony będzie w okolicach 5 tysięcy złotych.
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że tak jak tłumaczył na Komisji nowością jest
jeżeli chodzi o sposób pracy Rady Gminy, to jest aby nie zapomnieć, że były pytania.
Wszystkie pytania są rejestrowane i będą się starać aby była na nie udzielana odpowiedź.
Poinformował, ze było pytanie od Pana radnego Krzysztofa Ptaka dotyczące organizowania
dyżurów radnych, to będzie zaproponowana dyskusja na ten temat na luty 2015 r.
Były pytania Pana radnego Józefa Sukiennika jeżeli chodzi o wykaz radnych z okręgów,
wykaz został przygotowany.
Była prośba Pana Wójta aby zaprosić na Sesje Komendanta Policji – będzie zaproszony na
następną Sesję.
Pytanie Pani Heleny Wojtasik dotyczące lampy solarowej w Szydłowie , to dzwonił do
radnego z Szydłowa Pana Krzysztofa Mroza, który stwierdził, że lampa świeci.
Było też pytanie radnego Krzysztofa Mroza na jakim etapie jesteśmy w sprawie przejęcia
drogi od PKP. Radny Krzysztof Mróz podziękował za obszerne informacje na temat przejęcia
tej drogi przez Gminę. Poinformował, że zgodnie z upoważnieniem spotkał się z Panem
Nadleśniczym, który odniósł się bardzo pozytywnie i ze zrozumieniem do naszych potrzeb.
Ustalili, że najważniejszą sprawą i pierwszym etapem tej decyzji to jest odcinek około 250
metrów tej drogi – jest uchwała Rady Gminy odnośnie chęci przejęcia tej drogi. Stosowny
dokument złożył dzisiaj do sekretariatu i myśli, że Pan Przewodniczący zadziała tak, że
będzie dobrze. Ma nadzieję, że do 26 uprawomocni się decyzja w sprawie podziału i ma
nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku żeby sprawę jak najszybciej załatwić.
Wójt poinformował, że z Panem Ratusznym wracając z Opola przejechali po tych wszystkich
drogach i dróżkach, myśli, że jest zielone światło do przejęcia tej drogi.
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Paszkowskiej dotyczące przedstawienia planu parku rozrywki. Zostało to przedstawione na
ostatniej Komisji. Były również różne prośby od Pana radnego Romana Suchodolskiego
dotyczące spotkań, Pan Suchodolski napisał do Rady kilka wniosków, które będą odczytane
na końcu Sesji.
Było pytanie Pana Sołtysa Tadeusza Basztabin dotyczące przewodnika po Tułowicach.
Chodziło o to, ze w poprzedniej kadencji Rady zostały zakupione prawa autorskie do tego
przewodnika, były różne uwagi od radnych dot. uzupełnienia treści przewodnika. Prosił Panią
Helenę Wojtasik aby zapoznała się z tą sprawą i udzieliła odpowiedzi.
Pani Helena Wojtasik poinformowała, że „Przewodnik” zaprezentował na Sesji w poprzedniej
kadencji Rady Gminy Pan Mariusz Woźniak, który wydal już podobny przewodnik po
Gminie Niemodlin i w takiej wersji zaproponował wydanie „przewodnika po Tułowicach”
Radni wnioskowali wprowadzenie pewnych zmian i Pan Mariusz Woźniak dostarczył do
Gminy płytkę z elektroniczna prezentacja przewodnika z uwzględnieniem wnioskowanych
zmian. Poinformowała, ze wczoraj dostała od Pana Mariusza Woźniaka meila, że jest mu
bardzo miło, że radni pamiętają i Gmina Tułowice przymierza się do wydania przewodnika i
że jest w gotowości do ewentualnego spotkania się z wydawcą , który zostanie wybrany.
Ad.7. Przedstawienie planu rozwoju OSP Gminy Tułowice na lata 2012 - 2022
Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Nawrocki przywitał wszystkich i podziękował
Przewodniczącemu Rady Gminy za to, że umożliwił prezentacje planu. Stwierdził, że
wspólnie ze strażakami postarają się wytłumaczyć jakie są ich największe bolączki i jak to
wszystko wygląda.
Następnie przedstawił prezentację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gminie Tułowice na lata 2012 – 2022. – prezentacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Następnie Pan Grzegorz Nawrocki stwierdził, że jest Prezesem OSP w Goszczowicach i
przedstawił prezentację OSP Goszczowice – prezentacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Michał Luty – członek OSP Tułowice przedstawił aneks do planu rozwoju na lata 2012 –
2022. – załącznik do protokołu.
Pan Paweł Sopata – Prezes OSP Szydłów przedstawił aneks do planu rozwoju na lata 2012 –
2022. – załącznik do protokołu.
Pan Jerzy Imbiorski podziękował radnym, ze znaleźli czas aby omówić stan ochrony
przeciwpożarowej. Sam Pan przewodniczący kiedyś powiedział, że jest tyle do powiedzenia,
ze dwa dni Sesji wyjazdowej to byłoby mało. Myśli, ze członkowie OSP nie przyszli tutaj się
żalić, ale jednocześnie żaląc się pokazując ubytki w ścianie to chwalili się ile tych ubrań jest,
zdobytych w taki czy inny sposób lub pozyskanych z własnych środków, a to co
najważniejsze to oznakowania funkcyjne, oznakowania z herbem Tułowice czy
poszczególnych jednostek. To jest chwała tutaj druhom, że chcą cokolwiek robić, że są to
ludzie zaradni i potrafią z czegoś zrobić wiele. Każda złotówka przeznaczona na strażaków
zwraca się stokrotnie, oczywiście w określonym czasie. My jako społeczeństwo możemy spać
spokojnie mając tak wspaniałych młodych druhów. Od roku 2002 jak było to tworzone do
dnia dzisiejszego to jest skok ogromny. Stwierdził, że życzył by wszystkim i sobie, druhom,
żeby ten postęp szedł tak jak do tej pory. Stwierdził, ze w swojej działalności zawodowej i
społecznej pokłócił się z Wójtami poprzednio urzędującymi ochronę przeciwpożarową, o
straże ale myśli, że po raz trzeci nie zajdzie taka potrzeba żeby się kłócić. Stwierdził, ze
przedstawione dokumenty rodziły się Bulach ale teraz może powiedzieć, że opłacało się.
Pan Jerzy Imbiorski stwierdził, ze jego zdaniem wiele można zdziałać dialogiem. Następnie
podziękował radnym poprzedniej kadencji i w tej samej kadencji, bo oni też w jakiś tam

-6sposób z własnych środków, zwłaszcza tutaj z przychylności Pana Przewodniczącego
wspomagają OSP, zwłaszcza drużyny młodzieżowe OSP. Zaznaczył, …że nadmiar sprzętu w
niektórych sytuacjach rodzi pewne skutki, bo posiadając ubrania do usuwania pszczół może
zwiększyć to wyjazdy podrażając zarazem utrzymanie tych jednostek ale OSP działa dla
własnego społeczeństwa i chce żeby jak najlepiej to było. Kwestia aparatów ochrony dróg
oddechowych to nie są to tanie zabawki, minimum to są dwa aparaty bo chodzi się parami ale
najlepiej jakby takich aparatów w jednostce było cztery. Jeden aparat kosztuje w granicach 5
tys. zł. ale jest dofinansowanie. Wie, że na tej Sali zapadają decyzje i z tego miejsca również
chciałby złożyć deklarację w stosunku do tych druhów gdyż występują problemy jeżeli
chodzi o kurs podstawowej pomocy lekarskiej. Dla grupy 30 osobowej taki kurs trwający
ponad 60 godzin kosztuje kilka tysięcy złotych. Jest to finansowane z budżetu państwa, z
różnych środków, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tutaj zobowiązał druhów żeby w
miarę możliwości, jak najszybciej karty zgłoszenia z numerami telefonów znalazły się na jego
biurku i gdzie tylko będzie można to po jakieś dwie, trzy osoby będzie upychał, gdyż takie
szkolenia organizują. Będzie to bezkosztowo. Poinformował też, że nie ma jeszcze kart
zgłoszenia z pozostałych jednostek OSP, ma tylko z OSP Goszczowice jeżeli chodzi o
dofinansowanie do sprzętu a termin mija 30 stycznia. Warto o to zadbać bo są to duże
dofinansowania.
Wójt Andrzej Wesołowski stwierdził, ze powiedział już wielokrotnie, ze jako mieszkaniec
Tułowic, osiedla , takiego dużego zbiorowiska w tej chwili może się czuć bezpiecznie, bo rok
temu na zebraniu wiejskim sołeckim sam tutaj z Panem Suchodolskim i radnymi z Tułowic
podnosili żeby dofinansować dla strażaków chociażby tą torbę ze środków soleckich. Uważa,
ze jest to jakaś droga wspierania przez lokalne społeczności. Uważa, ze jest to światełko w
tunelu jak zostało przedstawione, że już jest dobrze, trzeba będzie starać się wspólnie z
radnymi aby tą linię utrzymać. Zapewnił strażaków, że wspólnie z radnymi będą podążać tą
drogą, że w planie kilkuletnim mają przewidziana inwestycję i myśli, ze ona nie wypadnie z
tego planu. Inwestycja ta dotyczy zarówno poprawy budynku w Szydłowie w świetlicy
wiejskiej plus remiza. Myśli, że z obecną remizą też coś zrobią. Stwierdził, że cieszy się, że są
młodzi ludzie, którym się jeszcze chce coś robić. Stwierdził, ze w poprzednich kadencjach
Rady strażacy też uczestniczyli w Sesji i na chwilę obecną to co było jeśli chodzi o stan
osobowy i sprzętowy to jest duża poprawa. Zaznaczył, że do 2017 r. remizy w tych dwóch
miejscowościach postarają się wspólnie z Radą , przy współudziale środków zewnętrznych
postawić.
Pan Mieczysław Palak – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w
Niemodlinie poinformował, ze od 2008 r, został przydzielony do Gminy Tułowice jako
opiekun OSP. Jego rola powinna polegać tylko i wyłącznie na doradzaniu w pewnych
sprawach operacyjnych, z którymi mogliby sobie nie poradzić. Jest On takim łącznikiem
pomiędzy Komendantem Miejskim a jednostkami OSP. Z uwagi na to, że w OSP była taka
sytuacja, ze jak przyszedł w 2008 r. to żadna jednostka nie funkcjonowała. Jednostka w
Goszczowicach nie funkcjonowała, była skłócona. W Tułowicach jako tako, dwie osoby, z
tego jedna ze wskazaniem zawsze wyjeżdżała. Szydłów był najbardziej dzielną jednostką,
która jakby podtrzymywała ten płomień, to pożarnictwo, to był Pan Cyganowski. Tak
borykali się z tym. To już jest trzecia rada z która przyjdzie im współpracować, jego już na
pewno ostatnia z różnych sytuacji zawodowych. Stwierdził, że się cieszy, że z tego nic co tu
było, coś zapłonęło. To co tutaj zostało przekazane, o czym strażacy mówią, co potrzebują, to
w minionej kadencji było wielokrotnie powtarzane, ze to jest bardzo drogie hobby, jakieś
takie dziwne sytuacje. Stwierdził, że ma nadzieję, że już nigdy w życiu nie spotka się z taka
sytuacją. Poinformował, że spotkał się tutaj z takim absurdem, kiedy co roku mają taką - 7 -7-
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jednostkę, na pytanie kontrolującego oficera z Komendy Miejskiej dlaczego jak jest 12
strażaków a mają tylko 6 par butów, padła iście inteligentna odpowiedź, ze jak maja 6 par, to
niech sobie każdy weźmie po 1 bucie i będzie wszystko wspaniale.
Stwierdził, że to, że są w tym momencie tutaj to jest ogromny wkład ich i Pana Nawrockiego,
ze udało się tutaj cos zrobić. Borykają się jeszcze z wieloma problemami, jeszcze nawet nie
zbliżyli się do osiągnięcia standardów ale nie ma nic na raz i o tym doskonale wiedzą. Skoro
to przez kilkanaście lat zostało zaniedbane to teraz trzeba małymi kroczkami to naprawiać.
Stwierdził, ze nie zostały tak naprawdę zaniedbane jednostki OSP tylko bezpieczeństwo
mieszkańców. Stwierdził, że nie szalał by z tym poczuciem bezpieczeństwa, bo jest jedna
państwowa jednostka straży pożarnej, która działa w oparciu o jednostki OSP. W 2014 r. na
terenie powiatu opolskiego zanotowali 1 zdarzenie, które miało najwyższa wartość jeżeli
chodzi o poniesione straty, to było zdarzenie z listopada 2014 r., które miało miejsce w
Gminie Tułowice – był to pożar z wybuchem w zakładzie pracy. Zaznaczył, że Gmina
Tułowice jest małą Gminą z małym zagłębiem chemicznym i wcale nie jest tak, że nie ma nic
tu do zrobienia. Jest bardzo dużo do zrobienia, do nadgonienia jeszcze więcej i cieszy się, że
jak w 2013 r. poszukiwali mieszkańca Goszczowic, który zaginął, to strażacy nie mieli ani
latarek, ani obuwia, ani umundurowania a pracowali prawie w 80% na własnym czasie, nikt
im za to nie płacił, a tak przez parę dni po lasach, po stawach, po rowach szukali tego
człowieka. Były do tej akcji ściągane także jednostki spoza powiatu. W końcu udało się tą
osobę znaleźć.
Pan Palak zwrócił się do Wójta aby pamiętał, że dopóki na jego biurku będą się znajdować
pisma o dofinansowanie OSP, to powinien się cieszyć, bo to znaczy, ze te jednostki się
rozwijają. Jeśli już zabraknie takich pism, to będzie znaczyło, że już nie ma straży pożarnej.
Zaznaczył, że wszyscy wiedzą, że odpowiadają za bezpieczeństwo, są drogi gminne i kto jak
nie strażacy maja sprzątać zdarzenia na tych drogach, czyli usuwać drzewa, usuwać plamy.
To pan Wójt rekami strażaków musi to zrobić, bo jest zarządca tej drogi i nikt inny tego nie
zrobi, bo taki jest przepis. Państwowa Straż Pożarna nie jest w stanie ogarnąć wszystkich
dróg w kraju. Tylko mając te jednostki można się czuć bezpiecznie. Stwierdził, że bardzo by
sobie życzył i marzy o tym żeby strażacy wracając z akcji mieli się gdzie wykąpać aby tego
smrodu, tego brudu nie wnosić do swoich domów.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym gościom za przybycie. Stwierdził,
że jako właściciel firmy w Tułowicach uważa, że nie może być tak, że kiedy jest rozwój
gospodarczy to nie ma rozwoju poziomu bezpieczeństwa. Jeżeli jest więcej firm to
automatycznie dochody gminy się powiększają , jest więcej podatku od nieruchomości, jest
więcej podatków od osób fizycznych itd. i powinno być tak, że budżet na bezpieczeństwo
powinien być podnoszony.
Przewodniczący rady Gminy ogłosił przerwę.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji
przedstawiła projekt uchwały, zapytał czy są pytania do projektu.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr V/15/15.
Ad. 9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pani Skarbnik również na posiedzeniu Komisji
przedstawiła projekt uchwały, odpowiadała na pytania, zapytał czy są pytania do projektu.
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projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr V/16/15.
Ad. 10. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan Wójt również na posiedzeniu Komisji
przedstawiła projekt uchwały, odpowiadał na pytania, zapytał czy Pan Wójt chciałby cos
dodać i czy są pytania do projektu.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr V/17/15.
Ad.11. Informacja o planie pracy Rady Gminy na 2015 r.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że do 29 stycznia
2015 r. powstaje wersja robocza planu pracy Rady Gminy. Pod uwagę branych jest kilka
rzeczy: plany pracy Komisji, które zostały dostarczone do Przewodniczącego Rady, spotkania
i dyskusje, które w tym czasie się odbyły i wniosły jakieś tam zmiany czy poprawki, ramowy
program wyborczy, co prawda nie ma już Komitetu wyborczego ale program jest wyrażany i
ustawy. Wersja robocza jest dostarczana do Wójta, radnych gminy, sołtysów, kierowników
Urzędu, kierowników jednostek gminnych po to aby sprawdzili, czy według nich szczególnie
w sprawach dotyczących bezpośrednio zainteresowanych nie ma błędów. Do 9 lutego 2015 r.
należy wszystkie poprawki i propozycje zmian zgłosić do Przewodniczącego Rady Gminy.
Na podstawie tych informacji zostanie opracowana ostateczna wersja planu pracy Rady
Gminy, która 16 lutego 2015 r. zostanie przekazana dla radnych Gminy oraz Biura Rady aby
w oparciu o ten plan można było przygotować projekt uchwały planu pracy. Na VI Sesji Rady
Gminy 26 lutego 2015 r. odbędzie się głosowanie nad podjęciem uchwały o zatwierdzenie
planu pracy rady Gminy. Plan pracy zostanie rozesłany poprzez imeil oraz będzie dostępny w
specjalnym segregatorze, który znajduje się w Biurze rady do wglądu dla radnych. Uwaga do
ramowego planu wyborczego, pojawiły się różne pytania czy plan ten będzie przestrzegany,
jak już powiedział Komitetu już nie ma ale plan wyborczy jest przestrzegany. Nie da rady
wszystkiego od razu zrobić ale po wstępnych ustaleniach z przewodniczącym rady i dyskusji
doszli do wniosku, że na dzień dzisiejszy 46%punktów z tego planu zostało albo
rozpoczętych albo zostały przeprowadzone pewne działania zmierzające do realizacji tego
planu. 46% po 2 miesiącach to już jest dosyć dużo, jest taka rozpiska, wszyscy to dostali, co
zostało już rozpoczęte. Będzie to aktualizowane, co się pojawi to będzie dopisywane, radni
będą na bieżąco o tym informowani. Prosił aby pamiętać, ze na realizacje tego planu mają
cztery lata wiec jest czas na realizowanie. Wszystkiego nie da się zrobić w pierwszych
miesiącach czy w pierwszym roku i żeby o tym pamiętać, bo różne opinie już na ten temat
słyszeli. Plan będzie weryfikowany na bieżąco, obietnice dane wyborcom nie były
gołosłowne. Jest przykład – jedna skarga na miesiąc luty tego roboczego planu pracy Rady
Gminy. Bardzo ważne jest aby była współpraca między Komisjami a Przewodniczącym Rady
Gminy dlatego żeby Przewodniczący był informowany w wszystkich punktach, które
Komisja w swoim planie pracy zrealizowała. Wtedy cały plan pracy Rady Gminy będzie
aktualizowany i na bieżąco każdy będzie widział co zostało zrobione a co nie zostało
zrobione.
Radny Krzysztof Mróz zauważył, że jeżeli już mówią o planach, mówili już o tych
komitetach, to trzeba powiedzieć którego komitetu ten plan zostanie realizowany. Nie wie czy
tak można to rozpatrywać, bo mówili już o tym, że komitetów nie ma, że planów nie ma, że
radni wszyscy są jedną drużyną a tutaj znowu słyszy o jakichś planach wyborczych i nie wie
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ryzykiem, bo na Komisji mówili żeby nie używać już komitetów i właśnie było ryzyko,
nie użyją to będzie
dobrze, że nie użyli a jak użyją to, że znowu używają. Poinformował, że mówił o programie
Komitetu Wyborczego „Twój Głos Twoja Gmina”.
Ad.12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na
2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 26 stycznia dostał
wersję ostateczną od każdej Komisji.
Przedstawił plan Komisji Społecznej, poinformował, że jedyną zmianą w planie było dodanie
punktu dotyczącego spotkania z Panem Józefem Murawskim.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska potwierdziła plan pracy.
Następnie przedstawił plan pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej, nie było żadnych
poważnych zmian, dodano tylko punkt dotyczący sprawozdań z planu Komisji oraz dodano
terminy .
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga potwierdził plan
pracy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej, poinformował, ze
jedyną modyfikacją było poprawienie daty sprawozdań z prac Komisji z 2014 r. na 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak potwierdził przedstawiony plan
pracy.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał
projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie
uchwałę Nr V/17/15.
Ad.13. Dyskusja na temat wniosku radnego J, Sukiennika na temat głosowania
imiennego.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski przypomniał, ze dyskusja w tej
sprawie odbyła się na wspólnym posiedzeniu Komisji. Następnie odczytał wniosek radnego
Józefa Sukiennika dotyczący imiennego głosowania radnych.
Następnie poinformował, że po konsultacjach przeprowadzonych z Przewodniczącym Rady
Gminy dowiedzieli się, ustalili, że istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Oba
sposoby związane są ze zmianą Statutu Gminy.
Pierwszy to jest głosowanie imienne automatyczne, to znaczy, że każde głosowanie
protokołowane jest szczegółowo i zapisane jest imiennie, który radny jak głosował.
Druga opcja to jest głosowanie imienne ale tylko wybranych głosowań, zgłoszone na
wniosek. Zasada protokołowania tak a sama jak przy pierwszej opcji.
Zaznaczył, że tak jak mówił wcześniej zmiany te wiążą się ze zmianą Statutu Gminy , należy
opracować szczegółowo zasady głosowania.
Poinformował też, ze istnieje trzecia opcja, która nie wymaga zmiany Statutu, jednak zasady
są nieco inne. Po każdym głosowaniu Pan radny Józef Sukiennik może wnioskować o
ujawnienie jego stanowiska w głosowaniu. Wniosek jest kierowany wtedy do
Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie zapytał radnego Józefa Sukiennika czy nadal podtrzymuje swój wniosek o
głosowanie imienne.
Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że podtrzymuje wniosek i chciałby jeszcze coś na ten
temat powiedzieć ale wtedy jak Przewodniczący zapewni Go, po pierwsze, że nikt mu nie
będzie przeszkadzał, bo tak było na Komisji, a po drugie, że nikt z radnych nie będzie z
agresją do Niego w związku z tym, że ten wniosek złożył, się wypowiadał. Zaznaczył, że też
to na swój sposób przeżywa i tak nie powinno być. Następnie poinformował, że chciałby
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Następnie odczytał swoje wystąpienie:
- „ Szanowni radni, szanowny Panie Wójcie, szanowni Państwo. Na wspólnych Komisjach
Rady Gminy zostałem zignorowany przez Radę w sprawie złożonego wniosku o imienne
głosowanie.
1.Odrzucając przedłożony przeze mnie wniosek o imiennym głosowaniu radnych projektów
uchwał czy też wniosków mam pytanie – na jakiej podstawie a szczególnie na jakich
wartościach szanowni radni zamierzacie budować zaufanie społeczne. Czy jawność działań
nie jest tą fundamentalną wartością. Uczciwość – czy uczciwym jest odrzucenie wniosku o
jawności działań, jakim są głosowania radnych w sprawach ważnych dla społeczności Gminy.
Trudno mi zrozumieć przyczyny dla których chcecie szanowni radni działać w konspiracji,
bez nazwisk. W konspiracji były pseudonimy, za jawność działań mamy uznanie,
wdzięczność społeczeństwa, czy to mało?.
Czy ukrywanie nazwisk radnych przegłosowujących projekty uchwał i wniosków nie
umniejsza powagi Rady?. Czy można być wiarygodnym głosząc jawność i uczciwość działań
podczas trwania kampanii wyborczych, a uzyskawszy mandat radnego działa się niejawnie. Ja
przepraszam, nikogo nie chcę dotknąć, to miałem na wstępie podkreślić, bardzo, bardzo mi na
tym zależy. Pytam dlaczego, co chcecie ukryć, czy tak ma wyglądać podzięka dla
społeczeństwa za to, ze wybrano Was radnymi. Ażeby być reprezentantami tej społeczności.
W jakiej sytuacji stawiacie szanowni radni Pana Wójta, który stawia na jawność i uczciwość
działań. Pragnę wysokiej Radzie przypomnieć, że dzięki Panu Wójtowi Andrzejowi
Wesołowskiemu zostaliście radnymi. On to właśnie powołał Was do Komitetu Wyborczego
stawiając na jawność i uczciwość działań. Dlaczego pozostaliście w Komitecie Wyborczym
Pana Wójta, skoro jawność i uczciwość działań Wam przeszkadza. To SA pytania, jeszcze raz
powtarzam, ze nikogo nie chcę obrazić, nikomu dokuczyć.
Szanowni radni, apeluję do Was i proszę o zmianę Waszej decyzji i przyjęcie projektu
uchwały o imiennym głosowaniu radnych dla dobra całej społeczności naszej Gminy. Jeśli
chodzi o mnie jako radnego trzeciej kadencji, to z wielką radością przyjąłem wiadomość Pana
Andrzeja Wesołowskiego, który w swoich ulotkach stawiał na jawność i uczciwość działań, a
to dlatego, że ja też zawsze stawiam na te wartości o czym wspomniałem w swym rozliczeniu
przed wyborcami. Dlatego też wraz z Panem Wójtem otrzymaliśmy największy kredyt
zaufania społecznego w postaci otrzymanych głosów, 93 otrzymał Pan Wójt, ja 91, a zatem to
jest ważne, ważna ta uczciwość i jawność.
Powtórzę to co powiedziałem na wspólnych Komisjach Gminnych – niepodjęcie uchwały o
jawności głosowań radnych pozbawia mieszkańców Gminy oceny pracy radnych a wyborcy
poczują się zawiedzeni. Nie chcę żeby źle mówiono o Wójcie, o Radzie Gminy a to dlatego,
że umniejsza to powadze urzędu a ja czuję się radnym w tej Radzie. Dziękuję bardzo”
Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że też chce zadać kilka pytań do Pana radnego
Sukiennika, bo przyzna szczerze, że trochę poczuła się urażona.
Zapytała:
- w którym momencie na Komisji, która też jest protokołowana, radni odpowiadali na jego
wniosek agresywnie. Też była na tej Komisji i żadnej agresji nie słyszała.
- w którym momencie Pan Sukiennik miał przerwaną wypowiedź, bo tak postrzegał sobie
żeby Pan Przewodniczący pozwolił się wypowiadać, wiec myśli, ze tutaj nic nie było
przerywane, ale może się myli,
- dlaczego, bo z tego co się orientuje Pan Sukiennik jest radnym nie pierwszą kadencję – czy
wcześniej też taki wniosek wysuwał do wcześniejszej Rady czy to dopiero teraz taki
pomysł.
Następnie poinformowała, ze głosowanie radnych jest jak najbardziej jawne, Sesje są otwarte,
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Uważa, że Rada głosuje jawnie ponieważ w protokole jest zapisane: tyle radnych głosowało
za, tyle przeciw, tylu radnych się wstrzymało, wiec tutaj nie ma żadnej niejawności. Radni
głosują jawnie. Zapytała czy jej nazwisko musi być tam zapisane i napisane, że glosowała tak
i tak. Jeżeli któryś jej wyborca ma ochotę i chce wiedzieć jak głosuje, to zaprasza, może
przyjść.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że Pani Paszkowska powiedziała już wszystko, był również
na tej Komisji o której Pan Józef Sukiennik wspomniał. Państwo, którzy byli na Komisji
słyszeli, ze zgadzał się z wieloma argumentami, które Pan radny Sukiennik przedstawił.
Natomiast, to co Pan Sukiennik dzisiaj powiedział, to jest tak jakby dwie różne osoby, jest
zaskoczony dzisiejszymi słowami Pana Sukiennika, po pierwsze o agresywnym zachowaniu
radnych, po drugie działaniem w konspiracji. Stwierdził, że się z tym nie zgadza i jest tu tylko
przykro, że poparł niektóre argumenty radnego Sukiennika na tej Komisji.
Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że Pan Sukiennik jest radnym trzecią kadencje, on też jest
radnym trzecią kadencję, nie po tym ludzie będą oceniali radnych, że Kiraga głosował za
podniesieniem stawek podatkowych i tak dalej. Nie, radni będą oceniać radnych za to co
dokonali przez te cztery lata a nie według nazwiska, kto jak głosował Takie coś wg niego w
tak małej społeczności nie ma prawa bytu.
Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że chciałaby wypowiedzieć się w sprawie aktywności
słownej Pana Sukiennika. Stwierdziła, że stanie samorządów to właśnie jawność zarządzania
się liczy. Jeżeli jednak Pan Sukiennik chce i ciągle jest krok przed działaniami to jest takie
nowe narzędzie – prowadzenie blogu. Myśli, że wszystkie zapiski, które Pan Sukiennik robi
na Radach, może zacząć prowadzić blog i informować społeczeństwo o tym, co się wydarzyło
na Sesji. Myśli, że będzie to się cieszyło dużym uznaniem wśród wyborców.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że jest tutaj żywym przykładem tego, że w
niektórych głosowaniach to można zrobić krzywdę człowiekowi, prosił aby mieć tego
świadomość. Stwierdził, ze jest przykładem dobitnym, że jego nazwisko było używane w
pewnych sytuacjach, do których nie chce wracać. W dobrych rzeczach można zebrać ordery a
przy pewnych głosowaniach trzeba mieć świadomość, że też trzeba będzie podnieść literalnie
swoje nazwisko do rangi, umieć się przyznać. Będą ciężkie głosowania.
Przewodniczący zarządził przegłosowanie wniosku radnego Józefa Sukiennika o
przygotowanie projektu uchwały dotyczącego głosowania imiennego.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny a 13 radnych było przeciwnych.
Wniosek radnego Józefa Sukiennika nie został przyjęty.
Radny Krzysztof Ptak przypomniał, że Pani Paszkowska zadała kilka pytań Panu
Sukiennikowi i chciałby usłyszeć odpowiedzi na te pytania, nie wie czy po głosowaniu jest to
zasadne. Uważa, że trzeba to wyjaśnić o co chodziło z tą obrazą Pana Sukiennika aby radni
znowu Pana nie obrazili. Stwierdził, że jest to dla niego zaskoczenie, agresja, złość radnych,
jest to istotne aby nie dopuścić do takiej sytuacji jeszcze raz.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że nie mówił tutaj o urazach, mówił, że przeszkadzano mu.
Gorące owacje, jeden z radnych, nie będzie mówił kto – wyskoczył- skończmy z tymi
komitetami. Stwierdził, ze nigdy z agresją, jak tu już jest trzecią kadencję, nie skoczył do
nikogo. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że radni przegłosują jak będą chcieli, bo jest ich
więcej, wygrali wybory i brawo im.
Odpowiadając na pytanie czy stawiał wcześniej taki wniosek, poinformował, że tak, w
ubiegłej kadencji taki wniosek przedkładał Pani radczyni ale teraz widząc, że ta Rada stawia
na jawność, na uczciwość, w związku z czym uznał, że ten wniosek należy złożyć, bo uważał,
że spotka się z aprobatą skoro na takie wartości stawiamy. Odnośnie wypowiedzi, stwierdził,
że jak się ktoś wypowiada to on nikomu nie przeszkadza i bardzo prosi aby tak było. Na
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o to mu chodzi. Nie mówi żeby ktoś go obrażał, bo takiego czegoś nie było.
Radny Krzysztof Ptak przypomniał, że oklaski były w sytuacji kiedy Pan radny Krzysztof
Mróz słusznie zauważył, ze nie są już komitetami wyborczymi tylko radnymi Rady Gminy
Tułowice. Radni uznali, że SA to bardzo mądre słowa, że powinni razem pracować jako Rada
Gminy Tułowice dlatego bili brawo. Stwierdził, ze cieszy się, że Pan Sukiennik uznaje
obecną Radę za bardziej uczciwą niż poprzednia, tylko w tej sytuacji obraża tych radnych,
którzy byli w poprzedniej kadencji. Myśli, że Pan Sukiennik poszedł o jeden krok za daleko.
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że jeszcze raz podtrzymuje swoje zdanie sprzed
tygodnia i nawet to, co wypowiedział dzisiaj, nie ma żadnych komitetów wyborczych bardzo
prosi wszystkich radnych o to aby w ten sposób zaczęli pracować. Zaznaczył, że jego
wypowiedź nie była skierowana przeciwko komuś tylko to sformułowanie miało spowodować
to aby wszyscy radni „ dmuchali w jedną trąbę” i nic więcej. Dodał, ze jeżeli ktoś się poczuł
urażony jego słowami, to przeprasza.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że było to powiedziane uniesionym tonem i o to chodziło.
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze ma taki głos, jest oficerem wojska polskiego.
Ad.14. Informacja o instrumentach zarządzania pracy Rady Gminy na rok 2015,
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prezentację o instrumentach zarządzania pracy
Rady Gminy na rok 2015, która stanowi załącznik do protokołu.
Po zakończeniu prezentacji radny Krzysztof Ptak stwierdził, że podjęcie uchwal o powołaniu
Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, to jego zdaniem była
to najlepsza decyzja jaka radni podjęli, są to odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu, za
co wszystkim bardzo dziękuje.
Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z prośbą aby Radca Prawny przedstawił jakie
działania może podjąć Wójt w stosunku do kierowników podległych jednostek, w jakim
zakresie i czy kierownicy jednostek na decyzje radnych mają jakiś wpływ.
W ostatniej kadencji Rady mieli przykład z zadymianiem, żeby Pan Dyrektor wyjaśnił czy to
zadymianie wyszło, jakie koszty poniósł, czy wygrał tą sprawę czy nie wygrał. Czy Wójt
mógł mu coś zlecić czy nie zlecić, bo wracając do tego, że Wójt opowiada o jakimś tam
zdarzeniu, które dwa tygodnie jest realizowane, było zgłaszane nawet do Przewodniczącego i
do Wójta a Pan Dyrektor dzisiaj przysyła jakieś tam wymówienie w trybie natychmiastowym
umowy, nie wie ale chyba umowa w dwie strony działa. Chciałby także się dowiedzieć o
sprawę Pana Małolepszego, jakie koszty ponieśliśmy z tytułu jakichś komisji, może to trzeba
jakiegoś mediatora, żeby Pan Dyrektor się dogadywał z tymi ludźmi. Bo tutaj nie może się
dogadać z Patrysem czy z kimś innym, tam się nie mógł dogadać z zadymianiem, sprawy w
Sądzie może wygrał ale chciałby wiedzieć. Pan Paradowski stwierdził, że chciałby aby
prawnik powiedział co Pan Wójt albo Pan Przewodniczący może od takich osób wymagać.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwrócił się do radnego
Zbigniewa Paradowskiego, że jeśli chodzi o jego prywatną sprawę, to Pan Paradowski
powinien przyjść do niego, napisać czy się odezwać. Zaznaczył, że mógł tez pójść do Wójta,
Wójt jest jego szefem i może mu zlecać pewne rzeczy. Stwierdził, ze Pan Paradowski
poruszył wszystko na kupę, Pana Małolepszego, jakieś zadymianie, które było około czterech
lat temu.
Dyrektor ZGKiM poinformował, że Pan Małolepszy napisał wszędzie, gdzie mógł, do
wszystkich instytucji, ale ponieważ on działa tak jak mówi prawo i do wszystkich instytucji
odpowiada zgodnie z przepisami. Takie jedno z większych zgłoszeń było do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu. Ci Państwo skierowali do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, czyli Policji Budowlanej i wczoraj dostał informację z Nadzoru Budowlanego.
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wyjaśniające nie dało podstaw w ramach przepisów będących w restrykcji tegoż organu
postępowania administracyjnego. Następnie Dyrektor ZGKiM odczytał uzasadnienie PINB.
Poinformował też, że są badania, wszystko robili i nie ma podstaw, tak przynajmniej piszą te
najważniejsze instytucje. Stwierdził, ze niektórzy ludzie chcą wymóc pewne rzeczy ale
niestety jest jakieś prawo i nie wszystko się da załatwić pozytywnie.
Wracając do drugiego tematu poinformował, że nastąpiła awaria w pewnym zespole
budynków na tkz. Manhattanie, w którym jednym z właścicieli jest Pan radny. Wywaliła
woda. Dzieje się to w obrębie budynku prywatnego, granica stron jest w drodze, główny
wodociąg idzie pod deptakiem wyłożonym kostką. Zasuwa, która gdzieś tam pod ziemia jest,
została zabudowana kostką, bo nigdy nie była naniesiona na mapę. Cały przyłącz dopiero się
ujawnił jak wybiła woda. Idzie to różnymi kanałami od jednego sąsiada do drugiego i musi po
pierwsze wyłączyć wodę, bo przecież cala interwencja do Pana Wójta, Policja, że woda tam
cieknie, odciąć wodę. Jedyny sposób to odciąć wodę. Teraz nie mógł włączyć ponownie tej
wody jak nikt w środku budynku nie usunął awarii. Jak odcięli wodę to jeden z właścicieli
budynku, ten co właśnie najwięcej u niego ciekło zaczął odkopywać. Dyrektor poinformował
go, że jak odkopią i zabezpieczą awarie u siebie w budynku to natychmiast włączy powrotem
wodę. W tym czasie założyli zawór, przygotowali wszystko i cały tydzień czekał aż ten Pan to
zrobi. Stwierdził, że nie wolno mu wchodzić na czyjąś posesję i robić usługi prywatnym
osobom bo to nie jest komunalne. Przez tydzień nie było żadnej reakcji a ponieważ
obowiązuje go umowa na dostawę wody rozwiązał umowę do czasu usunięcia awarii.
Jeśli by tego nie zrobił, to ludzie przyszliby do niego i powiedzieli, ze ma umowę na dostawę
wody a tej wody nie dostarcza. Stwierdził, że kij ma zawsze dwa końce. Jeden z właścicieli
przyszedł dzisiaj do niego i powiedział, że nie chce z tą spółką mieć nic do czynienia i prosił
o wykonanie nowego podłączenia wody. Dyrektor odpowiedział, że dobrze, poczekają i
zastanowią się. Pan Paradowski rozmawiał z Kierownikiem pracującym w ZGKiM o
podłączeniu, to Kierownik odpowiadał Panu ogólnie, ale Pan Paradowski nie był u Dyrektora.
Stwierdził, że Pan Paradowski jest właścicielem budynku, gdzieś tam pokątnie do
pracowników ZGKiM wypowiada się, wypowiada się tez na Sesji a on jako Dyrektor, który
za to odpowiada nie wie nic.
Dyrektor poinformował, ze dzisiaj właściciel budynku, ten Pan, który najwięcej im
nadokuczał przyszedł ze swoim prawnikiem i chciał go postraszyć ale po półgodzinnej
rozmowie wyszli od niego, myśli, że przekonani i poszli do Pana Wójta z propozycją
dogadania się.
Następnie Dyrektor ZGKiM oraz radny Zbigniew Paradowski dyskutowali na temat awarii i
rozwiązania Umowy.
Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby Panowie spotkali się i tę sprawę omówili.
Radny Zbigniew Paradowski zapytał Pana Dyrektora ZGKiM czy wygrał sprawę związaną z
zadymianiem. Dyrektor odpowiedział, że wygrał.
Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek o zakończenie tej dyskusji.
Sołtys Tułowic małych Pani Halina krawczyk poinformowała, że została zobowiązana przez
mieszkańców i poproszona aby na Sesji przedstawić ich problem związany z drogą
prowadzącą do lasu za Ścinawką. Jest tam taka błotna droga. W tej chwili stoi tam blok i
mieszka w nim kilkanaście rodzin. W tej chwili stanowi to problem, bo droga jest
rozjeżdżona i jest tam błoto. Prośba jest taka aby w miarę możliwości i wolnych środków te
drogę jakoś utwardzić, drobnym kamieniem czy czymś innym aby ludzie mogli swobodnie po
niej się poruszać. .
Radni dyskutowali na temat własności tej drogi i możliwości jej utwardzenia.
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poinformowała, że ma takie trzy sprawy, którymi chciałaby się podzielić . Pierwsza sprawa to
taka, ze pozwoliła sobie dzisiaj z Panem Wójtem przedyskutować ten problem a chodzi
głownie o stypendium dla uczniów GZSZ. Było na ten temat troszkę głośno i chciałaby
wiedzieć to, Pan Wójt tez dzisiaj też pokłonił się nad tym problemem, powiedział, ze będą
musieli to przedyskutować. Półrocze minęło i chciałaby wiedzieć czy jest to możliwe, że w
tym drugim półroczu znajdą się jakieś środki, które można by przeznaczyć na jakieś
stypendium dla uczniów pracowitych, którzy osiągają wysokie wyniki. Zapytała jakby to
radni widzieli.
Druga sprawa to jest taka, wie, ze wpłynęło pismo do Rady Gminy a dotyczyło ono podziału
języka angielskiego w klasie IIa Publicznego Gimnazjum. Pan Wójt poprzedniej kadencji
powiedział, że zastanowi się nad tym problemem w II półroczu. Sprawa wygląda w ten
sposób, że tak naprawdę podział klasy może nastąpić jedynie wtedy, jeżeli w klasie jest
ponad 24 uczniów. Do 24 uczniów to jest decyzja organu prowadzącego, dobra wola pana
Wójta, bo za tym idą pieniądze. Pan Wójt był na tyle uprzejmy, pokłonił się nad tym
problemem i ten problem zostaje rozwiązany w ten sposób, ze od poniedziałku w IIa będzie
podział na grupy i ma pozwolenie od Pana Wójta, że może przyjść z aneksem i Pan Wójt to
uwzględni.
Trzecia sprawa dotyczy potrzeby wymiany podłogi w dwóch salach lekcyjnych. Chodzi o to,
że w tych salach od 1 września będą uczyły się dzieci klas pierwszych. Podłogi , które są w
tych salach są z płytek PCV, są one nierówne, w kilku miejscach odstają, wygląda to mało
elegancko. Prosiła Pana Wójta , że jeśli jest taka możliwość to czy można by to zmienić.
Następna sprawa jest sprawa instalacji elektrycznej w części piwnicy jest stara instalacja
zewnętrzna, która powinna zostać wymieniona.
Ostatnia sprawą jest to, że w jednym miejscu przecieka dach. Na remonty w szkole mają 7
tys. zł., z tego Ida wszystkie inne opłaty związane z odbiorami i tak dalej, jest to troszkę za
mało. Prosiła radnych o zastanowienie się nad możliwością znalezienia środków na
przedstawione potrzeby.
Radna Justyna Paszkowska zapytała Pani Dyrektor czy został już opracowany regulamin
przydziału stypendiów, bo musza wiedzieć jakie będą kryteria i ilu będzie takich uczniów i
jakie to by były koszty.
Dyrektor GZSZ odpowiedziała, ze wygląda to w ten sposób, że nie wiedzą jakimi pieniędzmi
będą mogli dysponować, czy to mają być uczniowie, którzy mają średnią 5,0 czy to może być
4,75.
Radna Justyna Paszkowska zaproponowała Pani Dyrektor spotkanie z Komisja Społeczną i
wspólnie sprawę przedyskutować. Regulamin musi być opracowany już, zadeklarowała
pomoc w opracowaniu regulaminu ale zaznaczyła, że regulamin musi opracować szkoła.
Stwierdziła, że muszą wiedzieć mniej więcej, bo wiadomo, że Pani Dyrektor dzisiaj nie
powie, że w II semestrze będzie uczniów ze średnia 5,0 dziesięciu ale jeżeli Pani Dyrektor
będzie chciała uczniów ze średnią 4,75 to podejrzewa, że Gminy na to nie stać.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że przy tworzeniu budżetu, w związku
z tym, ze Coro na koniec roku szkolnego dla uczniów, którzy osiągali wybitniejsze wyniki niż
przeciętne były fundowane różne nagrody. Nie jest to jednak dopuszczalne, dopuszczalne jest
jednak stypendium za dobre wyniki w nauczaniu. Wydaje się jej, że to stypendium, chociaż
jest ono naukowe jest uzależnione od wskaźników na których bazuje OPS. Tam nie ma
wielkich kwot, bo okazało się, że to stypendium miesięczne to wychodziło około 70 zł. ale
jest płacone miesięcznie. W budżecie na stypendium jest zapewnione na razie 2 tys. zł. ale
kwestia czy to rzeczywiście będzie średnia 4,75 czy 5,0. Będzie to zależało od tego ile
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zdobywali lepsze oceny.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że z tego co się orientuje są dwa rodzaje stypendiów,
są stypendia miesięczne ale są też stypendia jednorazowe.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeżeli będzie opracowany regulamin, zasady a jak pieniędzy
będzie mniej to wtedy Rada dołoży.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że pracuje w szkole, której organem prowadzącym
jest powiat, w powiedzie pracowała w komisji stypendialnej nie raz i wie jak to wygląda.
Powiat przysyła określona kwotę i w tym momencie komisja siada, bierze liczbie uczniów z
odpowiednią średnią i rozdziela te środki. Muszą one zgadzać się co do grosza. Środki idą na
konta rodziców. Zaproponowała aby zacząć od czegoś takiego, takie stypendia na początek
ustalić
Dyrektor GZSZ zapytała, czy byłoby to jednorazowe stypendium na koniec roku.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że jej zdaniem od tego trzeba zacząć.
Dyrektor GZSZ zaproponowała aby zrobić tak, że szkoła opracuje regulamin, odda go do
Komisji Społecznej do sprawdzenia i ewentualnej korekty. Jeśli radni uznają, że coś należy
zmienić to będzie jeszcze czas aby to przeanalizować. Dyrektor następnie powiadomi Radę
jak to będzie wyglądało.
Dyrektor GZSZ poinformowała, że 10 lutego ma już zaplanowane o godz. 17 spotkanie.
Chciałaby wszystkich rodziców, cała społeczność szkolna poinformować o półrocznych
wynikach kształcenia. Na spotkaniu chciałaby też rodzicom uczniów, którzy mają średnią co
najmniej 4,0 i zachowanie bardzo dobre wręczyć listy gratulacyjne. Takich uczniów w szkole
naliczyli około 130. Zaznaczyła, że trzeba z czegoś wyjść, jeżeli uczeń jest dobry i będzie
motywacja to jest szansa, ze uczeń na koniec roku uzyska te 4.75 i uzyska pasek Gratulować
zawsze można, jest to satysfakcja dla rodziców.
Radni dyskutowali na temat średniej wymaganej do uzyskania stypendium.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że przekonany jest do tych stypendiów ,
powiedział Pani Dyrektor, że to będzie na początek. Poinformował, że spotkał się z Panią
Dyrektor i powiedział, że szkoła ma uczyć, uczyć i uczyć. Myśli, ze ta droga będą szli,
natomiast tutaj przychylił się do tej woli ale ma taką obawę, żeby to nie była jakaś lawina
kolejnych pism. Jest to taki pilotażowy program, jeśli to zda egzamin, myśli, ze za tym pójdą
wyniki nauczania. A co do tych kryteriów to jeśli Pani Dyrektor jutro deleguje zadania jakiejś
grupie tych nauczycieli najbardziej zmotywowanych, czy zastępców dyrektora, też ich
zaktywizować do tych działań. Dzisiaj wystarczy Internet to można sobie zajrzeć do innych
gmin i zobaczyć jakie u nich są kryteria. Można sobie ustalić takie kryterium jedno, jeśli
mamy ta jedna czy dwie szkoły to można ustalić np. dla pięciu najlepszych uczniów z jednej
i drogiej szkoły. Jeśli chodzi o oceny to tutaj jest budżet itd. W tej chwili rozmawiają o
kwocie 2 tys. zł. na II półrocze.
Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że prawo wnoszenia uchwał ma radny albo grupa radnych
i to radni wnioskują, radni analizują i przygotowują kryteria. Pamięta, ze cztery lata temu w
powiecie również walczyli o to, żeby uczniowie mieli stypendia. Chodziło o to, ze kiedy
powiat przejął szkoły gimnazjalne to był bardzo mały nabór młodzieży do tych gimnazjów.
Chodziło o to, żeby zmotywować uczniów, którzy się dobrze uczą. Chodzi o to, żeby
motywować systematycznie uczniów do uczenia się. Uważa, że motywowanie uczniów na
koniec roku jest żadnym motywowaniem, bo on musi się systematycznie uczyć miesiąc w
miesiąc. Osobiście złożyła taki wniosek, żeby nagradzać uczniów stypendium comiesięcznym
np. w kwocie 50 zł. Pamięta , że walka z zarządem powiatu trwała prawie pół roku aby
uczniowie dostawali stypendium. Myśli, ze to powinni zrobić radni a nie szkoła, bo radni
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stypendium bo to są pieniądze Rady.
Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, że zaoszczędzi trochę
pieniędzy z uwagi na to, że uczestniczą w ramach współpracy w projekcie „ powrót do
zatrudnienia”. Na terenie Tułowic są trzy opiekunki i do 30 czerwca są związani umową i
PUP zwraca te pieniądze. Natomiast OPS jest zobowiązany jeszcze p[rzez 3 miesiące
zatrudnić te osoby. Dobrze by było jeżeli Gmina by się zdecydowała i na dłużej zatrudniła
jeżeli te Panie będą chciały. Dobra wiadomość jest taka, ze w umowie istniejącej na ten
moment jest zapisane, ze 12 miesięcy mogą te Panie przepracować ale nastąpiła zmiana i
wszystkie Panie mogą przepracować do końca listopada, nie do końca czerwca. Do końca
listopada będzie refundowana ich płaca ale nie więcej niż 17 miesięcy. Wychodzi na to, że w
tym roku nie trzeba będzie tych Pań na trzy miesiące zatrudniać a jeżeli już to tylko przez
jeden miesiąc.
Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby Pani Dyrektor GZSZ na następne posiedzenie
Komisji przygotowała regulamin o którym rozmawiali. Uważa, że regulamin i kryteria
powinna przygotować szkoła. To nie Rada powinna oceniać jak się uczniowie uczą i komu
należy się nagroda. Uważa, że jest to bardzo istotne i dobrze by było aby to było
przygotowane na następna Komisję.
Pani Helena Wojtasik podziękowała wszystkim za udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Poinformowała, ze do tej pory uzbierali największa jak do tej pory kwotę, bo 18 tysięcy
pięćset złotych ale jeszcze będą pieniądze z aukcji. Myśli, że uda się uzbierać 20 tys. zł.
Poinformowała też, że od 12 do 15 lutego br. organizują wraz ze Skarbiszowicami taka akcję
społeczną, która będzie polegała na zbieraniu datków dla chorej na białaczkę Marlenki ze
Skarbiszowic. Następnie przedstawiła program tej akcji. Zaprosiła wszystkich na te koncerty.
Radni Krzysztof Kiraga podziękował Pani Dyrektor TOK za pomoc przy organizacji tej
imprezy. Poinformował, że w Nowy Rok miał telefon od ojca tego dziecka, który był mile
zaskoczony i prosił aby przekazać podziękowania za wsparcie finansowe jakie otrzymali.
Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że oni jako wioska z pomocą Pani Dyrektor próbują
jeszcze organizować zabawę. Taka zabawę planują 14 lutego, będzie to bal charytatywny, ale
będzie to zabawa z fantami. Z tego co wie będzie kilka ładnych rzeczy jako losy.
Podziękował tez Panu Sołtysowi, bo wie, że jakieś datki zebrał i przekazał dla tej rodziny.
Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze w czasie tych imprez będzie prowadzona zbiórka
publiczna, zaznaczyła, ze wszystko jest legalnie załatwione, aby nikt nie miał żadnych
wątpliwości.
Radny Krzysztof Mróz przypomniał, że w tym roku obchodzimy 10 – lecie naszego
partnerstwa z Gminą Czeską i chciałby zapytać jakie jest stanowisko Pana Wójta, Rady
odnośnie dalszej współpracy. Wie, że Czesi chcą się przygotować a nie wiedzą czy my
jesteśmy dalej aktywni czy nie.
Wójt Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jakieś dwa tygodnie temu miał takie
zapytanie z Tułowic, który też uczestniczył w tych kontaktach ze stroną niemiecką.
Wójt poinformował, że z naszej strony się nic nie zmieniło, ale nie odebrał żadnego telefonu
jako nowy Wójt Andrzej Wesołowski. Z żadnej Gminy partnerskiej nie było żadnego
telefonu, były jedynie dwie kartki, pierwsza kartka przyszła z Litwy i po miesiącu gdzieś
przyszła kartka z Beli pod Pradziadem. Dowiedział się od mieszkańca z Tułowic, że jeżeli
chodzi o Niemcy, to Pani, która jest tłumaczem w kontaktach z nami ma problemy
zdrowotne , a druga Pani, która też była do kontaktu z nami już nie pracuje w tamtejszym
Urzędzie. Jeśli jednak jest taka wola, to do niego jako do nowego Wójta nikt nie zadzwonił.
Poinformował też, że kartki świąteczne do wszystkich gmin partnerskich zostały wysłane.
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Pradziadem i może do niego zadzwonić. Zaznaczył, że nie ucieka od partnerstw, które były
zawarte, Gmina się nie zmieniła, jest tutaj ciągłość ale prosił aby nikt nie wymagał od niego
żeby zadzwonił pierwszy.
Przewodniczący Rady poinformował, że miał interwencję, że za sklepem na Manhattanie
trzeba posprzątać, bo jest tam tragicznie. Przypomniał, że jest taki regulamin porządku i
czystości, i wydaje mu się, że trzeba tam posprzątać. Zapytał Wójta czy to jest możliwe.
Wójt odpowiedział, ze był tam na miejscu, widział to i zapytał właściciela innego sklepu czy
wie, kto jest właścicielem tego niewykończonego budynku. Dowiedział się, kto jest
przynajmniej jednym z właścicieli i rozmawiał z nim na temat posprzątania tego obiektu. Ten
Okazało się, że tam jest przynajmniej dwóch właścicieli, jednym jest bank. Ta osoba fizyczna
nie wie za którą część odpowiada. Wójt zaznaczył, że jest to prywatna posesja, takich miejsc
jest więcej i na wiosnę trzeba będzie je posprzątać.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jest jeszcze inna forma przymusu, może za tego Pana
posprzątać i obciążyć go kosztami tego sprzątania.
Dyrektor ZGKiM poinformował, ze jest ustawa śmieciowa i właściciela można wezwać do
posprzątania a jeśli tego nie zrobi, to wtedy ZGKiM posprząta a właściciel dostanie fakturę.
Radny Krzysztof Kiraga zwrócił uwagę, że przystanek w Skarbiszowicach dalej stoi na
deskach, czy nie można tego poprawić, postawić go na krawężnikach.
Wójt odpowiedział, że ten przystanek jest tam posadowiony doraźnie, obecnie trwają
uzgodnienia czy może tam zostać, jeśli będzie zgoda to wtedy ustawi się go tak jak trzeba.
Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę obchodów Dni Tułowic. Przypomniał, że na ostatniej
Sesji pozwolił sobie wspomnieć o dniach Tułowic, proponował objęcie patronatem tych
obchodów. Chodziło mu o powołanie trzyosobowej komisji doraźnej, która miałaby na celu
stały kontakt z TOK-iem, w żaden sposób nie ingerujący w pracę TOK-u, bo uważa, że jest
jak najbardziej Ok. Tutaj bardzo ważnym elementem byłoby zwiększenie budżetu na obchody
Dni Tułowic. Stwierdził, że ludzie chcą brać udział w tej imprezie. Zaznaczył, że TOK ma na
imprezę 20 tys. zł i uważa, że to jest niewiele na zorganizowanie porządnych Dni Tułowic, w
innych gminach wydaje się na to o wiele więcej . Myśli, że warto byłoby przemyśleć czy nie
zaprosić Panią Dyrektor na posiedzenie Komisji aby porozmawiać na ten temat oraz czy
przygotować uchwałę o powołaniu doraźnej komisji. Poinformował, że rozmawiał już z Panią
Skarbnik na temat możliwości zwiększenia budżetu na tę imprezę.
Radna Justyna Paszkowska zapytała radnego Krzysztofa Ptaka po co ta doraźna komisja.
Radny odpowiedział że po to aby był kontakt nie całej Rady Gminy w sprawie organizacji
Dni Tułowic, tylko wyłącznie tej komisji, która jakby dostaje pełnomocnictwo, upoważnienia
do tego aby wesprzeć TOK w organizacji. Bardzo ważną rzeczą jest to aby spotkać się,
zobaczyć na ile te 20 tys. wystarczy i ile pieniędzy należałoby jeszcze ewentualnie dodać lub
pozyskać. Zaznaczył, że jeśli będzie taka wola to sam osobiście weźmie udział w pracach
takiej komisji. Taka komisja mogłaby starać się pozyskać sponsorów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że aby przygotować projekt uchwały to wniosek
musiałby wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnie propozycja członków komisji i co ona
będzie robiła być dużo szybciej niż posiedzenie Komisji w lutym, bo na Komisji to już są
materiały na Sesję.
Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że radni nie muszą powoływać oficjalnie
żadnej komisji, w każdej chwili radni mogą przyjść do niej, umówić się z nią, mogą pracować
na bieżąco. Zaznaczyła, że już pracuje nad Dniami Tułowic i na posiedzeniu Komisji
przedstawi radnym te informacje, które będzie miała na tą chwilę.

- 18 Radny Józef Sukiennik zwrócił się do Dyrektora ZGKiM i poinformował, że mieszkańcy ul.
Ceramicznej blok nr 3 dziękują za przejścia piwniczne, które Dyrektor spowodował, że są, ale
też proszą - wie, że to jest wspólnota – o dwoje drzwi.
Dyrektor ZGKiM poinformował, ze będą zebrania wspólnotowe to porozmawiają o tej
sprawie.
Radny Józef Sukiennik zwrócił się z pytaniem do radnego Romana Suchodolskiego jako
leśniczego czy byłaby taka możliwość żeby strażacy mogli sobie dorobić w lesie w ramach
umowy zlecenia, np. sprzątanie lasu, sadzenie drzewek.
Radny Roman Suchodolski odpowiedział, że u nich wszelkie usługi wykonują Zakłady Usług
Leśnych, Nadleśnictwo zleca dla nich a oni zatrudniają pracowników.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że teraz przystąpią do odczytania otrzymanych
listów.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze bardzo fajnie jest, że można się zapoznać z wszystkimi
listami, które SA do nich adresowane , zapytał czy na przyszłą Sesję nie można zrobić coś
takiego, że dostaną te listy meilem, wtedy będą znali treść i będą mogli podyskutować na
komisjach.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przedstawił radnym:
- otrzymane sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
- pismo radnego Józefa Sukiennika dotyczące możliwości przyłączenia do kotłowni gminnych
budynków Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pan Roman Kopij stwierdził, że jest zdziwiony tym pismem, bo Pan radny jest również
radnym w Spółdzielni Mieszkaniowej, nie wie skąd wziął taką delegację żeby takie
stanowisko zająć. Stwierdził, ze jest to jedno wielkie wprowadzenie wszystkich w błąd bo
umowa się skończy i Spółdzielnia kotłownie dostaje za darmo. Stwierdził, że Pan Sukiennik o
tym wie, bo umowę czytał, była ona omawiana na każdej Radzie. Nie rozumie w czym jest
problem. Uważa, że to pismo jest nie na miejscu, bo Spółdzielnia robi wszystko żeby
oszczędzać.
Dyrektor ZGKiM poinformował, że jego poprzednia odpowiedź nie była wyssana z palca.
Poinformował, że zanim wybudowano kotłownie, to Gmina Tułowice zrobiła projekt
wspólnego zasilania osiedla ale Spółdzielnia Mieszkaniowa nie chciała wspólnych kotłowni.
Radny Józef Sukiennik zapytał Pana Kopija, czy jak skończy się umowa w 2018 r. Na
dostawę ciepła dla odbiorców SM to skąd wtedy będzie pobór ciepła.
Pan Roman Kopij odpowiedział, że z tej kotłowni, jak mówił przed chwilą przejdzie ona na
własność SM, bo przez te 20 lat ją już spłacili.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że zwrócił się tylko z pytaniem czy ta modernizacja będzie
możliwa czynie. Stwierdził, ż e nie jest ekspertem wiec pyta i chciałby wiedzieć czy to jest
możliwe.
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że technicznie to jest niemożliwe.
- wniosek radnego Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
Dróg Powiatowych w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej,
- wniosek radnego Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
Dróg Powiatowych w sprawie budowy ścieżki rowerowej.
- wniosek radnego Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z dyrekcją ZGKiM,
Wójtem i Komisją Gospodarczą w sprawie rozbudowy grupy remontowo – budowlanej w
ZGKiM,
- petycje Pana Romana Suchodolskiego o powołanie koordynatora do spraw sportu.
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37/2015 składu orzekającego RIO z 27 stycznia 2015. w sprawie opinii o planowanym długu
Gminy Tułowice. Opinia jest pozytywna.
Wójt Gminy poinformował, że kończą się kadencje Rad Sołeckich, poinformował o terminie
zebrań w poszczególnych sołectwach.
Wójt poinformował że niedługo będzie przetarg na rewitalizację osiedla więc zrobił przegląd
tych ulic. Jest problem na ulicach Wolności i Niepodległości dla tego zaprasza radnych,
którzy będą chcieli być w dniu 4 lutego na godz. 16,30, szczególnie zaprosił przedstawicieli
Komisji Gospodarczej na spotkanie z mieszkańcami ul. Wolności i Niepodległości.
Poinformował, że na tych ulicach jest problem związany z tym, że tam jest tylko planowane
odnowienie nawierzchni a tam jest też problem z chodnikami, krawężnikami itp. Tam każdy
robił jak chciał. Wójt poinformował, że chce wnioskować o poszerzenie projektu o
okrawężnikowanie i położenie chodników.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédéric
Coppin zamknął obrady V Sesji Rady Gminy.
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