
 Protokół Nr VI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

ALS 100324   1,02,23, ALS 100325  1.41.45   ALS 100326  1.14.02    

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1600 do 

godz. 2030 . W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecny był radny Lesław Kałwa – 

nieobecność usprawiedliwiona) 

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,  Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie Pana Sebastiana 

Górskiego, Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Pana Palaka, Dyrektora 

Zarządu OSP Pana Jerzego Imbiorskiego, Komendanta Gminnego OSP Pana Grzegorza 

Nawrockiego, przedstawicieli OSP oraz mieszkańców Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédéric Coppin  pogratulował wyboru nowo wybranym 

Sołtysom: Panu Waldemarowi Bogon, Panu Tadeuszowi Basztabin, Pani Halinie Krawczyk, 

Pani Agnieszce Zawadzkiej, Pani Mariannie Mierzwiak i Panu Andrzejowi Reszka.  

Następnie przedstawił porządek obrad. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 

   4. Informacja o stanie ładu,  porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz podejmowanych  

       działań zmierzających do  zmniejszenia przestępczości na  terenie Gminy Tułowice. 

   5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowości  

       niesienia pomocy w przypadku  klęski  żywiołowej. 

   6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

   7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji. 

  9. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

10. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Tułowice na 2015 r.  

12. Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz  

      sołtysów. 

13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 r.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania  

      rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

      podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw współorganizacji  

      obchodów Dni Tułowic w dniach 16-17 maja 2015 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w  przyjęcia planu pracy  Rady Gminy  na 2015 r. 

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

18. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski do porządku obrad.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą 

na wprowadzeniu   do porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz drugiego punku dotyczącego podjęcia 

uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24  



- 2 - 

października 2013 roku dotyczącej uchwalenia  „Programu usuwania wyrobów  

zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012 – 2032” 

Wójt  poinformował, że pierwsza uchwała wiąże się z wyborem sołtysów, jest dwóch nowych 

sołtysów i aby byli oni uprawnieni do poboru inkasa jest przygotowany w tej sprawie projekt 

uchwały. 

Drugi projekt uchwały dotyczy programu usuwania wyrobów azbestowych. Jedna osoba 

fizyczna ( mieszkaniec Gminy) złożyła wniosek i jest zainteresowana skorzystania ze 

środków  wynikających z programu ale okazało się, że jego zabudowania  nie są ujęte w 

spisie.  

Wójt prosił radnych o  uzupełnienie porządku obrad o podane punkty.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 

polegająca na  przeniesieniu punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej 

komisji do spraw współorganizacji obchodów “Dni Tułowic” w dniach 16-17 maja 2015 r. do 

punktu przed podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice, bo to jest 

powiązane.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że to nie ma nic wspólnego z uchwała 

budżetową, bo środki są ujęte w budżecie. W tym przypadku Przewodniczący Rady Gminy 

wycofał wniosek uznając , ze o środkach na „Dni Tułowic” będą rozmawiać w punkcie  

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Następnie przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o zmianę 

porządku obrad polegająca na uzupełnieniu porządku obrad o dwa punkty dotyczące: podjęcia 

uchwały  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz drugiego punku 

dotyczącego podjęcia uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy 

Tułowice z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia  „Programu usuwania 

wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012 – 2032” 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uzupełniony porządek obrad: 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 

   4. Informacja o stanie ładu,  porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz podejmowanych  

       działań zmierzających do  zmniejszenia przestępczości na  terenie Gminy Tułowice. 

   5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowości  

       niesienia pomocy w przypadku  klęski  żywiołowej. 

   6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

   7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji. 

  9. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

10. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Tułowice na 2015 r.  

13. Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz  

      sołtysów. 

14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 r.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania  

      rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  
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    podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw współorganizacji  

      obchodów Dni Tułowic w dniach 16-17 maja 2015 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w  przyjęcia planu pracy  Rady Gminy  na 2015 r. 

18. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia  „Programu usuwania wyrobów   

      zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012 – 2032. 

19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

20. Zakończenie obrad. 

Radni do porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 

Protokół z  V Sesji Rady Gminy zostały przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za) 

Ad. 4. Informacja o stanie ładu,  porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz  

           podejmowanych działań zmierzających do  zmniejszenia przestępczości na   

           terenie Gminy Tułowice. 

Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie Pan Sebastian Górski przywitał wszystkich  

i podziękował za zaproszenie. 

Następnie poinformował, że jeżeli chodzi o przestępczość na terenie Gminy Tułowice, to na 

terenie Tułowic odnotowali 48 zdarzeń a na terenie pozostałych wsi terenu Gminy 10 

zdarzeń. Z tego względu większość sił i środków jest skierowanych na  Tułowice bo nie ma 

potrzeby aby patrole pojawiały się tam, gdzie nic się nie dzieje. Stwierdził, że Tułowice 

wypadły najgorzej jeżeli chodzi o wykrywalność  na terenie działania Komisariatu Policji w 

Niemodlinie. Wykrywalność wyniosła 48% gdzie wskaźnik na Komisariat maja 58%. Jest to 

10% poniżej poziomu Komisariatu. Najwięcej odnotowanych zdarzeń to były kradzieże, 

których było 17 i włamań lub usiłowań włamań było również 17. Tutaj wykrywalność jest w 

granicach dwudziestu paru procent. Uszkodzenie mienia 8 i 100% wykrywalność. Narkotyki 

1 przypadek. Stwierdził, że jest niemile zaskoczony udziałem nietrzeźwych uczestników 

ruchu drogowego. W każdej kategorii jest wzrost, nietrzeźwych kierujących jest 4 więcej, 

nietrzeźwych kierujących samochodami  na wykroczenie – 2 więcej, nietrzeźwych 

rowerzystów  22 więcej. Jako członek Komisji Przeciwdziałania i Problemów Alkoholowych 

prosił aby członkowie Komisji baczniej przypatrzyli  się temu problemowi i podjęli jakieś 

działanie zmierzające do znacznego ograniczenia jeżeli chodzi o tą przestępczość czy 

wykroczenia dotyczące kierujących pojazdami czy rowerami. W ubiegłym roku spadła ilość 

zdarzeń na drogach, spadła liczba kolizji. Są to dobre symptomy. Jeżeli chodzi o 

wykroczenia, to stwierdzili mniej ujawnionych wykroczeń w kategorii szczególnie 

uciążliwych dla społeczeństwa, czyli zakłócenie ładu, zaśmiecanie, używanie słów 

wulgarnych, spożywanie alkoholu. Wzrosła natomiast ilość ujawnionych wykroczeń w ruchu 

drogowym o 50. Jest to przede wszystkim brak zapiętych pasów i przekroczenie prędkości. 

Prosił Sołtysów o zasygnalizowanie tego problemu mieszkańcom, bo jeśli chcemy dbać o 

bezpieczeństwo nasze to sami musimy o to zadbać. Kolejną sprawą jest obowiązek noszenia 

odblasków po zmierzchu. Bardzo fajnym echem odbiła się ich akcja, którą zorganizowali z 

radnymi z Niemodlina. Na Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi padł pomysł czy tutaj 

można by podobną akcję „ Bądź trzeźwy, bądź widoczny, będziesz bezpieczny „ 

zorganizować. Poddał pod rozwagę radnym przeprowadzenie takiej akcji profilaktycznej 

wśród dorosłych i dzieci. W nagrodę można by rozdać dzieciom emblematy odblaskowe, 

które dzieci chętnie noszą. 

Następnie podziękował za przekazane na patrole ponadnormatywne 10 tys. zł. Poinformował, 

że dało to 33 służby 6 godzinne, w tym czasie wylegitymowali 140 osób, przeprowadzili 33  
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interwencje, wykonali 63 kontrole samochodów i 28 kontroli rowerów, 61 wykroczeń, 

nałożyli mandatów na kwotę 8.400 zł.  Udzielono 13 pouczeń, 6 postępowań zakończono 

postępowaniem czynności wyjaśniających, zatrzymano 2 sprawców przestępstw, 

doprowadzono 1 osobę do miejsca zamieszkania a trzy do innych instytucji. Zatrzymano 

jedno prawo jazdy, 2 dowody rejestracyjne Część tych dodatkowych służb wykorzystali na 

ochronę w czasie obchodów „ Dni Tułowic” i Dożynek. Organizują szereg programów 

profilaktycznych, między innymi „Bezpieczne ferie”, „Dzień wagarowicza”, Bezpieczne 

wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny senior”, „Bezpieczny rowerzysta”, 

„Nie  wszystko złoto, co się świeci”, „ Chcę żyć, mieszkać, uczyć się bezpiecznie”, 

„Bezpieczeństwo w Internecie”, „Cyber przemoc”.  Jeśli chodzi o dosyć ważny temat 

„Niebieskiej karty” to spadła ilość interwencji domowych ale  wzrosła ilość „Niebieskich 

kart” i przemocy w rodzinach. Co jest dobre, co należy propagować i popierać, to jest to, że 

przestajemy być  coraz mniej obojętni  na los dzieci  i rodzin,  coraz częściej dostają 

zgłoszenia od sąsiadów,  że coś się dzieje w rodzinach. Podziękował Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej za wzorową współpracę , stwierdził, że życzyłby sobie aby taka współpraca była 

w innych gminach.  

Stwierdził, że nie jest źle jeżeli w ciągu roku na terenie gminy dochodzi średnio raz na 

tydzień do jakiegoś przestępstwa i można śmiało mówić, że jest to Gmina bezpieczna. Jeśli 

jeszcze do tego 20% to są przestępstwa związane z jazdą w stanie nietrzeźwości, to wychodzi, 

że co 10 dni coś się dzieje w Tułowicach złego. Idealnie byłoby gdyby było 0% ale od tego 

nie uciekną.  

Prosił aby przekazywać mieszkańcom, że z Policją się nie walczy, z Policją się współpracuje, 

bo spotykają się z bardzo dużym oporem społeczeństwa jeżeli chodzi o te najgorsze 

przestępstwa i wykroczenia, czyli włamania, kradzieże, uszkodzenia mienia. Mieszkańcy 

podchodzą do tego mówiąc – przecież wiadomo kto to zrobił- a dopóki ktoś nie powie, że 

widział kogoś w tym miejscu, to nic nie da się zrobić.  

Zwrócił uwagę na oszustwa wyłudzania pieniędzy „ Na wnuczka” , „ Na policjanta”, 

poinformował, że Policja nigdy nie dzwoni i nie karze przygotować pieniędzy. Prosił o 

przekazanie  mieszkańcom, że pracownicy  różnych instytucji nie chodzą po domach i nie 

żądają pieniędzy. 

Na zakończenie poinformował, że w przyszłym roku Policja planuje zakup dwóch 

radiowozów i jest taki program, że 50% kwoty na zakup zbierają od samorządów a drugie 

50% daje Komenda Główna Policji. Wychodzi to po około 11 tys. zł. na jedną gminę. Prosił o 

uwzględnienie takiej kwoty w budżecie w 2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że cieszy się, że nasza Gmina jest bezpieczna, w 

Strategii Rozwoju Gminy też można przeczytać, że nasza Gmina należy do najbardziej 

bezpiecznych w Polsce.  Zwrócił uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscach 

publicznych, na przystankach autobusowych. Od wiosny do późnej jesieni te osoby siedzą na 

przystankach, spożywają alkohol i obok załatwiają różne potrzeby. Jeśli zwróci się im uwagę, 

to rzucają butelkami w samochody. Prosił aby zwrócić na to uwagę.  

Radny Roman Suchodolski poinformował, że w Tułowicach maja miejsce kradzieże ryb ze 

stawów hodowlanych. Potem te osoby chodzą po domach i  sprzedają te ryby. Zwrócił też 

uwagę na osoby stojące pod sklepami i proszące o pieniądze, które potem przeznaczają na 

alkohol lub narkotyki. 

Ad.5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz  

          gotowości niesienia pomocy w przypadku  klęski  żywiołowej. 

Pan Mieczysław Palak poinformował, że niestety strażacy nie mogą się pochwalić tak chlubną 

statystyką jeżeli chodzi o spadek, niestety w Gminie Tułowice wzrosło w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i to wzrosło aż o 100% w stosunku do 2013 r.  
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Poinformował, że w 2014 r. na terenie Gminy Tułowice było 62 interwencje z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej a w 2013 r. tych interwencji było 28. 

30 razy gasili pożary, 27 razy to były miejscowe zagrożenia i 5 alarmów było fałszywych. 

Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącu maju – 12 a najmniej w miesiącu październiku. 

Związane było to z warunkami pogodowymi.  

Wyjaśnił, że straż swoje działania dzieli na takie dwa segmenty, pierwszy segment to jest 

działalność przeciwpożarowa czyli gaszenie pożarów, druga działalność to jest wszystko to, 

co nie jest pożarem i w ich terminologii to się mieści w zakresie ratownictwa chemiczno-

ekologicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa 

poszukiwawczego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego. We wszystkich tych 

dziedzinach straż prowadzi działalność interwencyjną. Grupa pożarowa jest  wyszczególniona 

a pozostałe zdarzenia, wypadki, nawałnice, działania medyczne, udzielanie pomocy osobom 

w zastępstwie za pogotowie ratunkowy jest ich obowiązkiem statutowym. 

W działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy udział wzięło 125 samochodów 

pożarniczych, 79 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, 6 samochodów z OSP należących 

do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to były jednostki spoza Gminy Tułowice. 

Gmina Tułowice nie posiada jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego. 44 samochody  jeśli chodzi o jednostkę OSP z terenu Gminy Tułowice. 

W 2014 r. na terenie Gminy Tułowice w trakcie zdarzeń brało udział 534 strażaków, w tym 

319 z JRG Nr 3,  9 członków OSP z KSRG,  206 strażaków z OSP z Gminy Tułowice. 

W 2014 r. w Tułowicach było 30 pożarów co stanowi wzrost o 20%. Największy, 

najgroźniejszy pożar miał miejsce 17 listopada 2014 r. w firmie zajmującej się produkcją 

paletów. Następnie poinformował jak przebiegał pożar i jakie były straty . 

Zdarzeń nie związanych z pożarem w 2014 r. było 9, było to usuwanie gałęzi, pompowanie 

wody, wypadki drogowe. 

Straż prowadziła także w 2014 r. działalność prewencyjną, jest to kontrola obiektów, takich 

kontroli było 8. W oparciu o te kontrole zostały sporządzone protokoły  zalecające usunięcie  

nieprawidłowości. Stwierdził, że najwięcej uchybień na terenie ich działalności jest w 

obiektach użyteczności publicznej, w takich obiektach gdzie znajdują się osoby 

niepełnoletnie. 

Poinformował, że Gmina Tułowice zaliczona jest w skali powiatu do kategorii średniego 

zagrożenia, co nie jest niskim zagrożeniem. W strefie ekonomicznej są trzy firmy, które są 

monitorowane  przez straż, jedna firma  generuje ogromne zagrożenie ekologiczne. Pozostałe 

firmy, to są takie zagrożenia lokalne.  Jeśliby jednak takie zagrożenie powstało, to byłoby to 

poważne ze względu na ilość pracujących tam ludzi. 

To, ze co jakiś czas straż kontroluje te zakłady spowodowało już poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego poprzez  wykonanie szeregu prac w celu wyeliminowania zagrożeń.  

Drugim zagrożeniem jest obszar leśny, przez który przebiega linia kolejowa i są tamtędy 

transportowane materiały niebezpieczne. 

Autostradą są także transportowane różne materiały chemiczne co także jest sporym 

zagrożeniem. W momencie gdyby doszło do zdarzenia związanego z materiałami 

niebezpiecznymi, to Gmina Tułowice w ramach zarządzania kryzysowego  musiałaby brać w 

tym udział. Trzeba się do tego przygotować. 

Przez Gmine przebiega także rurociąg gazowy o średnicy 300 mm o podwyższonym 

ciśnieniu, co też jest zagrożeniem.  

Przez teren Gminy jest także transportowany materiał wybuchowy w ilości 480 ton rocznie. 

Stwierdził, ze jest to tylko 30% tego o czym wiedzą, a 70% nie wiedza co to jest, bo 

przewoźnicy tego nie zgłaszają.  
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Poinformował, że Państwowa Straż Pożarna jako jedyna służba w Polsce przyjęła sobie 

kryterium dojazdu do miejsca zdarzenia, to jest 15 minut od momentu zaistnienia zdarzenia 

do najdalszego punktu zaistnienia zdarzenia. Mogą sobie na coś takiego pozwolić tylko 

dlatego, że maja ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej. Te jednostki  też przyjmują na siebie 

odpowiedzialność i włączają się do polepszania, usprawniania, gwarantowania tego poziomu 

bezpieczeństwa.  

Z tego co widać zagrożenie rośnie. Zaznaczył, że będą monitorować  bezpieczeństwo i starać 

się przeciwdziałać poprzez zwiększenie kontroli. 

Stwierdził, że wg jego obserwacji w miarę ubożenia społeczeństwa rośnie zagrożenie, bo 

ludzie nie inwestują w swoje bezpieczeństwo. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał czy Gmina ma obowiązek utrzymywania jakiejś ilości miejsc 

noclegowych dla osób, które są ofiarami klęski żywiołowej czy katastrofy na autostradzie. 

Jeżeli tak, to czy jest jakaś norma ile takich miejsc powinno być.  

Pan Mieczysław Palak stwierdził, ze każdy Wójt  ma takie miejsca przygotowane. Jest to 

związane z przepisami zarządzania kryzysowego. Jeśli są takie działania, to w tych 

działaniach udział bierze, Starosta i Wojewoda i to oni są odpowiedzialni za przygotowanie i 

znalezienie takich miejsc w porozumieniu z gminami. Jest to zadanie własne gminy. 

Aglomeracja Opolska do której Gmina Tułowice należy działa w zakresie stworzenia centrum 

zarządzania kryzysowego. Poinformował na jakich zasadach takie centrum będzie działać. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy Straż Pożarna w Niemodlinie nie planuje zakupu 

nowych samochodów  pożarniczych, bo jeśli tak, to może uda się przekazać stary samochód 

dla OSP w Gminie Tułowice.  

Pan Mieczysław Palak poinformował, że są   plany zakupu nowego sprzętu w okresie 

najbliższych 5 lat, nie wie jednak jaki to będzie sprzęt i kiedy zostanie zakupiony. 

Pan Jerzy Imbiorski podziękował Pani Dyrektor za pomoc w przygotowaniu Powiatowego 

Turnieju Pożarniczego, który ma się odbyć 30 marca br. Przyjedzie tutaj młodzież z całego 

powiatu. 

Przypomniał, że na ostatniej Sesji złożył obietnicę i już ja spełnił, bo trzech druhów z 

jednostki OSP Tułowice ukończyło kurs pierwszej pomocy medycznej. Taki kurs dla jednej 

osoby kosztuje około 5 tys. zł.  

Odnośnie „Dni Tułowic”  zaproponował włączenie do programu Wojewódzki Przegląd 

Orkiestr Strażackich Dętych 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski przeprowadził krótkie 

szkolenie na temat zachowania się radnych na sesjach. 

Poinformował, że Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Jest to istotne i 

zależy im na tym, żeby radni nie wyrywali się poza kolejnością. Nikt nikomu głowy nie urwie 

jeśli ktoś wtrąci jedno słowo, ale jeśli ktoś przerywa wypowiedź innej osoby i potem mówi 

cały swój referat , to jest niedobrze. Przewodniczący rady w uzasadnionych przypadkach 

może także udzielić głosu poza kolejnością. Radnemu nie można zabierać głosu bez 

zezwolenia Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym 

czasie obrad. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. 

Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad a zwłaszcza nad zwięzłością 

wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w Sesji. Przewodniczący Rady może 

zgłaszać swoje uwagi co do wystąpień radnych. Prosił aby się do tego ustosunkować, bo jest 

to istotna sprawa. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że kolejna 

sprawa, którą uzgodnili z Panem Przewodniczącym i z panem Wójtem to to, że są na sali 

Państwo Gala. Ich wniosek miał być czytany w kolejnym punkcie ale być może będzie to  
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późno, zaproponował więc zmienić  porządek obrad i w tym momencie odczytać ich wniosek 

i przekazać informację w tej sprawie. 

Następnie odczytał pismo Państwa Gali z 5 stycznia 2015 r. w sprawie utwardzenia drogi 

Morelowej. 

Następnie wytłumaczył, która to jest ulica Morelowa. Zaznaczył, że wniosek się po drodze 

zagubił, został odnaleziony, przeprosiny zostały wysłane do Państwa Gali. 

Pan  Wójt Andrzej Wesołowski zaapelował do Rady, stwierdził, że dobrze się stało, że zostało 

odczytane  co radni mogą w czasie Sesji, bo to co działo się na ostatnich posiedzeniach 

Komisji utrudnia prowadzenie obrad. Rozmycie kompetencji, kto co może i gdzie, to do 

niczego nie doprowadzi. Całe szczęście, że 12 marca odbędzie się szkolenie dla radnych i nie 

tylko dla radnych. Przyjedzie tutaj znany z poprzednich lat Pan Czesław Tomalik, Prezes 

Związku Gmin Śląska Opolskiego, który w czterogodzinnym szkoleniu opowie o wszystkim. 

Zaznaczył, że ustalali pewne reguły, że w tej chwili są na etapie budżetu. Państwo Gala 

pewnie chcieliby usłyszeć zapewnienie, że kiedyś cos tam zrobimy. Takich dróg jest więcej i 

może tylko obiecać, że tym tematem na pewno się zajmą. Takich pism jest więcej w sprawie 

dróg i ścieżek niektóre zostały już przyobiecane przez radnych. Jeśli tak będą działać to do 

niczego to nie doprowadzi, radni zaczną sobie  udowadniać kto więcej może albo kto więcej 

załatwi. Doprowadzi to do niczego. Państwu Gala obiecał, ze jako włodarz tej Gminy pochyli 

się nad tematem i Radą Gminy, z Komisja Gospodarczą będą szukać tematów, które trzeba 

załatwić na dzisiaj, priorytetów , spraw, które będą załatwiane sukcesywnie. Prosił o 

wyrozumiałość, trochę cierpliwości, bo spraw, które trafiły na jego biurko, niezałatwionych 

od iluś lat, a już w okresie przedwyborczym to obiecane było dużo.  Prosił jeszcze raz o 

trochę cierpliwości i wyrozumiałości, jest w większości nowa Rada i usiądą wspólnie w 

oparciu o budżet jaki jest, na pewno w tym budżecie będą pewne zmiany, pewne duże 

inwestycje nie będą wykonane a z tego tytułu pojawia się pieniądze, pojawią się nowe tematy 

i będą o tym dyskutować. Prosił radnych aby wspólnie ustalali  priorytety, aby nie działać w 

pojedynkę, bo to do niczego nie doprowadzi. 

Pan Gala podziękował, ze mógł przybyć na Sesję , otrzymali od Pana Wójta pismo i 

rozumieją , że są pewne trudności i nie każdy może na swój wniosek otrzymać pozytywną 

odpowiedź. Prosił o rozważenie możliwości aby w jakiś doraźny sposób utwardzić tą drogę 

aby zapewnić możliwość przejazdu ta drogą, bo na chwilę obecną jest to dużym problemem. 

Nie mówią, ze to ma być wybudowana droga asfaltowa, wystarczyłoby im tylko utwardzenie. 

Wójt poinformował, że tutaj jest kilka takich tematów  do utwardzenia, myśli,  że ul. 

Morelowa jest w katalogu tych dróg, które będą utwardzone doraźnie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski wrócił jeszcze do porządku 

obrad, prowadzenia obrad, prosił aby nie mieć urazy do prowadzących obrady jeśli komuś nie 

udzielą głosu. Jeżeli jest punkt specjalny obrad, wolne wnioski, interpelacje radnych i 

zapytania to każdy radny może się wypowiedzieć, zapytać. W trakcie obrad jak się zrodzi 

jakieś pytanie to prosił aby je sobie zapisać i zapytać  w wymienionych wcześniej punktach.  

Przypomniał, że jakiś czas temu ustalili, że maja Komisje wspólne tydzień przed Sesją , na 

Komisjach wspólnych już każdy radny ma materiały. Te Wspólne Komisje zostały utworzone 

po to aby omówić te wszystkie uchwały, które będą podejmowane w trakcie Sesji. 

Na Wspólne Komisje są zaproszeni goście, którzy przygotowywali projekty uchwal, którzy są 

w stanie wyjaśnić, rozwiać jakieś problemy, odpowiedzieć na pytania radnych, dlatego w 

trakcie głosowania nad uchwałami też nie będą  udzielać głosu radnym, którzy chcieliby o coś 

zapytać. Na końcu posiedzenia będzie jeszcze jeden punkt, który umożliwi wolne 

wypowiedzi. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin stwierdził, ze jeżeli chodzi o to co 

powiedział Pan Wójt , chodzi o pismo , które Państwo Gala dostali, rozumie, że tutaj jego 

prośba o przekazanie mu kopii pisma do Państwa Gala nie została wzięta pod uwagę. 

Stwierdził, że są opinie, Ze Sesja jest długa ale to nie jest jego wina, że ta Rada ma 

wspaniałych radnych, którzy chcą być aktywni. Jest dużo tematów a radni chcą być aktywni i 

prosi aby nie mieć pretensji do niego, że Sesja długo trwa. 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej  Wesołowski poinformował, że rozstrzygnięto konkursy na Pomoc 

społeczną i sport. W większości w tym czasookresie odbywały się spotkania w sołectwach 

dotyczące wyborów sołtysów. 

4 lutego zakończyła się kontrola z UKS czyli z tak zwanej Policji Skarbowej. W tym samym 

dniu do Urzędu Gminy weszła kontrola z NIK-u. 

Również 4 lutego w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy 

Wolności i ul. Niepodległości . 

11 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach. Padło 

tam zapytanie odnośnie remontu kuchni. 

12 lutego Wójt uczestniczył w spotkaniu, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów z Regionalna  

Izba Obrachunkową.  Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Wójt uczestniczył w 

walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Borów Niemodlińskich. 

13 lutego przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Beli pod Pradziadem. Dyskutowali 

na temat 10 lecia partnerstwa, które mija w tym roku. To partnerstwo z naszej strony , bo 

zarówno Gmina Tułowice jak i Gmina Bela pod Pradziadem nie są jakimiś wielkimi 

gminami, zamożnymi, żeby obchody tego partnerstwa organizować w jakiś huczny sposób. 

Ustalono, ze u nas odbędzie się to przy okazji „ Dni Tułowic” a w Czechach będzie to w 

czasie  dożynek w Beli. 

18 lutego Wójt spotkał się z Panem Kopczykiem w sprawie odzyskania terenu przy ul. 

Ceramicznej. Wójt poinformował, że w 2013 r. była rozmowa Pana  Kopczyka z byłym 

Wójtem i ustalono, ze Pan Kopczyk odda teren przy blokach w zamian za działkę. Niestety 

teraz okazuje się, ze ta działka została sprzedana i deweloper buduje tam budynek 

mieszkalny. Pan Kopczyk powiedział, że teraz czeka na jakieś propozycje bo lada chwila 

będzie chciał coś na tym terenie robić. Wójt poinformował, że Pan Kopczyk oczekuje ze 

strony Gminy jakichś propozycji. 

Wójt poinformował, że było spotkanie przy przepompowni ścieków w którym uczestniczył 

Pan Przewodniczący i Dyrektor ZGKiM. Był tam tez redaktor . Było potem zdjęcie  i krótka 

wypowiedź w radiu, bo to co ludzie wrzucają do kanalizacji to nie mieści się w głowie. 

25  lutego Wójt uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z Panem Kostusiem, 

które dotyczyło kilku tematów. Parking przy ul, Kościuszki, Wójt stwierdził, że byli na tyle 

przygotowani, że rano pracownik przejechał się po Tułowicach,   porobił zdjęcia  wszystkich 

studzienek, wszystkich dziur. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego tez byli 

przygotowani, mieli zdjęcia już z 12 lutego.  Jak  wygląda odcinek drogi – Wydrowice – 

Tułowice to nie musi nikomu mówić, to był drugi temat rozmowy. Trzecim tematem było 

posadowienie przystanku kolejowego w Goszczowicach. Poinformował, że Pan Marszałek 

może odwiedzi Gminie w najbliższym czasie. 

Temat przystanku w Goszczowicach wraca po 10 latach, jest projekt ale jest już nieaktualny. 

Wójt poinformował, że jest montowany monitoring na stacji PKP. Czynione są starania o 

pozwolenie na zburzenie szaletu przy stacji, jest to zabytek, będzie tam wyrównany teren i 

posadzone kwiatki.  
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Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady  

           Gminy między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że radni 

otrzymali sprawozdanie ale chciałby poinformować o najważniejszych sprawach.  

W związku z zamknięciem ajencji PKO w Tułowicach mieszkańcy dzwonią w związku z 

tym, że pobierając pieniądze z bankomatu Banku Spółdzielczego musza płacić wysoką 

prowizję.. W tej chwili jest to jedyny bankomat w Tułowicach. Trwają rozmowy, zobaczą jak 

to się skończy. 

4 lutego było spotkanie na temat rewitalizacji osiedla, kilku radnych było obecnych na tym 

spotkaniu, informacja o takim spotkaniu była podana na ostatniej Sesji. 

Było to spotkanie z mieszkańcami ul. Wolności i Niepodległości. Było na spotkaniu około 50 

osób, które poruszały swoje problemy. 

5 lutego Przewodniczącym rady mieli spotkanie z Sołtysem Tułowic Małych oraz z Panem 

Zdaniewiczem i Panem Wajsem na temat najważniejszych potrzeb dla sołectwa. Chodzi 

głównie o drogę , która jest zabłocona, mieszkańcy nie maja jak dojść do swoich mieszkań, co 

jest widoczne na przedstawionych zdjęciach. .  

9 lutego było spotkanie z Panem Siedlakiem na temat parkingu przy ul. Kościuszki. Chodzi o 

to, że ul. Kościuszki jest droga bardzo ruchliwą, uczęszczaną, nie ma tam parkingu. Można to  

zobaczyć w czasie mszy w Kościele , samochody stoją na drodze, nie mają się gdzie zmieścić.  

Chodzi o teren między murem a drogą. Zaprezentował zdjęcia.  

Radny Roman Suchodolski  poinformował, że złożył wniosek spotkanie z Dyrektorem Dróg 

Wojewódzkich, w ich koncepcji było, żeby zbudować tam ścieżkę pieszo – rowerową, która 

byłaby połączeniem Ligoty z Tułowicami. 

13 lutego w Urzędzie Gminy było spotkanie z Panem Wójtem, gośćmi z Beli Pod Pradziadem 

i Dyrektorem TOK Panią Heleną Wojtasik. 

O spotkaniu przy przepompowni też już dzisiaj była mowa. Przewodniczący Rady tez był 

obecny na tym spotkaniu. 

W międzyczasie był korygowany plan pracy, były tez wybory sołtysów i rad sołeckich, w 

których też uczestniczyli. 

Było spotkanie z mieszkańcami willi przy ul. Świerczewskiego w sprawie utwardzenia drogi, 

jest tam straszne błoto. Przedstawił zdjęcia drogi. 

Wójt  Gminy Pan Andrzej Wesołowski nawiązał  do sprawy zamknięcia ajencji PKO. 

Poinformował, że też miał telefony. Wyjaśnił, ze to była ajencja, to była działalność 

prowadzona przez osoby ,  które z końcem  stycznia przestały prowadzić działalność.  

4 lutego był w banku PKO, rozmawiał z Panią Dyrektor, PKO jest zainteresowane  otwarciem 

placówki jeśliby znalazł się ktoś chętny do jej prowadzenia. Rozmawiał także o możliwości 

zamontowania w Tułowicach bankomatu PKO, wtedy prowizja byłaby niższa. Jest umówiony 

z Dyrekcja PKO w Katowicach w sprawie posadowienia bankomatu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze rozmawia z osobami  znajomymi o 

możliwości posadowienia bankomatu w pomieszczeniu Biedronki. 

Pan Stanisław Siedlak wrócił do sprawy  budowy parkingu przy ul. Kościuszki, poinformował 

że przesłał zdjęcia do Pana przewodniczącego. Stwierdził, że w czasie robienia zdjęć to może 

to nie był taki szczególny moment bo było wtedy tylko kilka aut ale czasami się zdarza, że 

tych samochodów jest kilkadziesiąt. Zwrócił uwagę, aby nie bagatelizować problemu 

parkingu przy tak ruchliwej drodze. Wydaje mu się, że wniosek radnego Romana 

Suchodolskiego odnośnie ścieżki pieszo – rowerowej jest też dobrym wnioskiem ale on nie 

rozwiązuje problemu parkingu. Wydaje mu się, że te 200 metrów parkingu nie będzie dużym  
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wydatkiem, można to spróbować zrobić różnymi sposobami. Był  projekt na ten  parking, 

poniesiono więc koszty związane z tym projektem.  Podkreślił, że ten parking ma duże 

znaczenie, bo  poprawi bezpieczeństwo wszystkich. Stwierdził, ze wszystkie sprawy są  na 

pewno bardzo ważne ale zauważył, ze sprawa parkingów w Gminie jest w stanie 

nieciekawym i należałoby się dobrze temu przyjrzeć, bo są jeszcze takie miejsca, na które 

należałoby też zwrócić uwagę.  

Radny  Roman Suchodolski poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem ZGKiM i okazało się, 

że za Domem pogrzebowym jest teren gminny i tam można zrobić parking niewielkim 

kosztem na jakieś 20 czy 30  samochodów. 

Dyrektor ZGKiM  stwierdził, że teren przy ul. Kościuszki jest terenem drogi wojewódzkiej a 

drogi wojewódzkie nie są takie chętne do takich inwestycji i być może długo trzeba będzie 

czekać na ten parking. Poinformował, że wzdłuż ul. Szpitalnej jest zrobione miejsce do 

parkowania a przy ZGKiM jest parking, jeśli radni uznają, że jest on za mały to można go 

powiększyć gdyż jest to teren komunalny. Trzeba by wtedy zrobić zakaz parkowania przy ul. 

Kościuszki i to by wystarczyło. Uważa, że parking przy ul. Kościuszki nie byłby 

bezpiecznym parkingiem gdyż byłby w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo ruchliwą drogą.  

Innym rozwiązaniem byłoby odkupienie placu  przy starej remizie i tam byłby wystarczający 

teren na parking.  

Radna Justyna Paszkowska  zapytała, czy to jest tylko kwestia postawienia dwóch znaków, 

zakaz parkowania przy ul. Kościuszki i drugi znak informujący gdzie jest parking. To po 

prostu nie było zrobione i dlatego teraz mają problem, że tam parkują samochody. 

Radna Justyna Paszkowska  zapytała  jeśli to jest droga wojewódzka to czy mogą tam 

postawić znak. 

Dyrektor ZGKiM  odpowiedział, że trzeba wysłać wniosek o postawienie takiego znaku do 

zarządcy drogi, wtedy przyjadą i ustawia znak. 

Radca Prawny  stwierdził, ze z tymi znakami to nie jest tak prosto, bo znaki z tego co kojarzy 

to Zarząd Powiatu daje po przeprowadzeniu pewnego postępowania. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze ten temat będzie brany pod uwagę i będą  o 

tym rozmawiać na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – budżetowej. 

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że rejestr został wysłany 

dla wszystkich radnych. 

Zastępca Przewodniczącego Rady omówił przedmiotowy rejestr, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

16 grudnia  radny Krzysztof Ptak zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy 

jak będzie z organizacją dyżurów radnych. Zaproponowana została dyskusja na ten temat w 

marcu 2015 r. Prosił aby każdy radny zastanowił się jakby widział ten grafik dyżurów 

radnych. 

Pismo Pana radnego Romana Suchodolskiego do Wójta Gminy – prośba o zaproszenie 

Dyrektora Dróg Powiatowych i Dyrektora Dróg Wojewódzkich. Spotkanie będzie 

organizowane przez Komisje Gospodarczo – Budżetową w 2015 r. Zaproszenie Dyrektorów 

dróg nie zostało jeszcze wykonane, trzeba ustalić z komisja kiedy zorganizować to spotkanie i 

jaka będzie treść zaproszenia. 

Pan Wójt 29 stycznia poinformował, że zaproszenia pisemne będą wysyłane  do obu 

Dyrektorów. 

30 grudnia pismo radnego  Krzysztofa Ptaka skierowane do radnych – propozycja stworzenia 

Komisji doraźnej w celu pomocy w organizacji „Dni Tułowic”. Uchwała w tej sprawie będzie 

dzisiaj podejmowana, dzisiaj zapadnie decyzja. 
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5 lutego Pan  radny Sukiennik pytał o godziny urzędowania Radcy prawnego. Pan Wójt 

odpowiedział, ze każdy wtorek i czwartek od 930 do 1530. 

Pytanie Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy na temat trzech tablic 

informacyjnych na nowym osiedlu domków od strony stadionu.  Decyzje podejmą 

Przewodniczący rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady i radna tego okręgu podejmą 

decyzje i dadzą odpowiedź gdzie je ustawić. 

Odnośnie oferty na szkolenie Przewodniczący Rady poinformował, że to szkolenie jest w 

Warszawie, jest płatne, jest drogie i nie będą z niego korzystać.  

Kolejna sprawa to jest zapytanie Przewodniczącego rady Gminy do Pana Radcy Prawnego, 

chodzi o terminy odpowiedzi na listy, takie pytanie tez od radnych padało bardzo często, 

kiedy Rada Gminy powinna odpowiedzieć  na listy. Prosił Pana  Radcę o udzielenie na ten 

temat odpowiedzi. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że jeżeli chodzi o sprawy administracyjne 

to Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi, że  jest termin odpowiedzi 1 miesiąc do 

dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

Stwierdził, ze nic się nie stanie jeśli ten termin zostanie przesunięty gdyż Rada Obraduje na 

Sesjach na których podejmuje decyzje. 

Radca Prawny poinformował, że jeśli Rada będzie dostawać jakieś pisma skierowane niby do 

nich ale faktycznie  skierowane do Urzędu Gminy, wtedy Przewodniczący powinien 

automatycznie przekazywać te pisma do Urzędu. Stwierdził, ze trzeba się starać wszystkie 

sprawy rozstrzygać w terminie miesięcznym, taka jest zasada a jeżeli to jest sprawa cywilno 

prawna to żeby był taki w miarę rozsądny termin, chyba że będzie to cos skomplikowanego to 

wtedy termin może być dłuższy. 

Radny Roman Suchodolski zaproponował aby Przewodniczący Rady w ciągu miesiąca zwołał 

dwie albo trzy Komisje wg. potrzeb, bo teraz spływa dużo pism od mieszkańców i od radnych 

i na Komisjach omówić te sprawy aby Pan Radca Prawny mógł te odpowiedzi dawać.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest Sesja, jest wspólna Komisja a każdy 

Przewodniczący Komisji może bez problemu zwołać swoja Komisję. Zaznaczył, ze 

Przewodniczący Rady nie ma uprawnień do zwoływania posiedzeń Komisji jest to w gestii 

Przewodniczącego Komisji. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze nie wie czy dobrze zrozumiała ale Panu 

Suchodolskiemu chodziło o to aby zwoływać dwie Komisje wspólne, aby to rozłożyć na dwie 

części, na jednej Komisji rozpatrzyć wnioski a na drugiej wszystkie uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że kolejną sprawą jest wniosek Pana 

Gałczyńskiego dotyczący ulicy Bocznej. Temat będzie rozpatrywany na Komisji Budżetowo- 

Gospodarczej. Wie, ze pani radna Justyna Paszkowska działała już w tum temacie. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że rozmawiała z  mieszkańcem ul. Bocznej i 

zorientowała się w temacie. 

Sytuacja jest podobna jak na ulicy Morelowej, błoto, brak oświetlenia z tym, że jest jeszcze 

problem związany z pasem oddzielającym drogę od posesji. Pas jest własnością pana Gali. 

Pan Gala stwarza obecnie problemy mieszkańcom ulicy Bocznej. Poukładał na pasie zieleni 

opony po to aby utrudnić zawracanie samochodem. Pytanie jest tutaj do nieobecnego pana 

Ratusznego, jak ta sytuacja wygląda i jak rozwiązać ten problem. Radna Justyna Paszkowska 

wie, że pan Gala był skłonny sprzedać gminie ten pas zieleni, z tym że cena była 

nieadekwatna do wartości terenu i powstał problem. Ten problem był już poruszany na sesji,  

ale nie został rozwiązany. Mieszkańcy dalej zostali z niczym. Pan Gala postawił płot (taki jak 

w lesie), a więc jest droga, płot (siatka) pana Gali, pas zieleni i dalej posesja właścicieli. 

Gdyby oni postawili płot to są dwa ogrodzenia. Dodatkowo pan Gala jednym  
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wyraża zgodę na przechodzenie przez ten pas , a innym ogranicza przechodzenie. Co będzie 

jak wszystkim ograniczy?  

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z pytaniem do Pana Radcy, twierdząc, że art. 145 Kodeksu 

Cywilnego mówi o użyteczności drogi koniecznej, zapytał jak to wygląda  w tym przypadku. 

Radca Prawny poinformował, że też myślał na ten temat ale to jest kwestia tych właścicieli, 

Gmina nie jest w tej sprawie stroną. Można im tylko dać jakieś doradztwo prawne czy coś 

takiego ale istnieje obawa, żeby nikt nie posadził Gminy, że robi przysługę w prywatnym 

interesie prywatnych ludzi, prywatne sprawy. Oczywiście może to być takie wsparcie 

doradcze ale to jest sprawa między właścicielami i sąsiadami. Mogą sobie oni założyć sprawę  

o ustanowienie służebności drogi. Dziwi się jak można było sprzedać działki bez dostępu do 

drogi. 

Radny Jan Bojkowski poinformował, że Pan Gala  jest skłonny sprzedać ten grunt, jest 

skłonny pójść  na ustępstwa, czeka tylko aby ktoś zaprosił go na rozmowę. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że historia tej ulicy to jest długa i szeroka. Cała awantura 

zaczęła się od tego, że ZGKiM wykonał przyłącz do Pani Suchodolskiej. To był teren 

prywatny, były przyłącza. Długo to trwało, proponował poprzedniemu Wójtowi aby 

polubownie załatwić  ten spór ale musiało być 15 rozpraw sądowych i wtedy i tak trzeba było 

przyłącz odkupić. Zaznaczone ktoś ma na planie zagospodarowania przestrzennego, że to jest 

pod cele budowlane, to samobija w kolano Gmina sobie strzela, bo tam ma doprowadzić 

wodę i kanalizację. Tak mówi prawo, nie mówi, że dziś, jutro, za 5 lat ale ma obowiązek. 

Doprowadzili tam, w końcu Gmina odkupiła te dwa przyłącza. Trzeba podejść do Pana Gali, 

bo jego syn wybudował dom i żeby dostać pozwolenie na budowę , powiedział z nimi nie 

będzie rozmawiał. Dostał wykopanie studni i starał się, nie wie czy szambo wybudował, 

chciał oczyszczalnię przydomową zrobić ale Wojewoda się na to nie zgodził. Generalnie Pan 

gala nie ma wody, bo ta woda nadaje się do podlewania ogródków. Poinformował, że 

podejdzie do niego, jest to gminne, da mu warunki przyłączenia się do tej sieci, będzie miał 

wodę, ścieki  i może sprawę się załagodzi. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaproponowała aby radny Jan Bojkowski  został 

mediatorem  gminny w sprawie tego problemu razem z radną, zaprosił Pana Gale do Pana 

Wójta  i sprawa jest zamknięta. 

Wójt poinformował, że zaprasza Pana Gale do siebie.  

Zastępca Przewodniczącego  Rady Pan Jacek Sulikowski poinformował, że pismo w sprawie 

interwencji na tkz. Manhattanie, pytanie czy była interwencja u właścicieli w sprawie tych 

butelek, tego nieporządku.  

Wójt wyjaśnił, ze jest tam taki niedokończony pasaż. Poinformował, że dotarł do Pana, 

Którego żona jest współwłaścicielem tej zaczętej inwestycji ale Pan odpowiedział, że może 

posprzątać tylko nie wie, która część należy do jego żony, bo jest tam kilku współwłaścicieli, 

w tym jednym z współwłaścicieli jest bank. Obiecał, ze zainteresuje się tym. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że  w zeszłym roku zebrali tam ponad 20 worków butelek, 

teraz podejrzewa, ze jest znowu koło 15 worków. Następnie poinformował jak załatwiono 

sprawę awari wody w tym rejonie. 

Pytanie od Pana radnego Krzysztofa Kiragi do Pana Wójta odnośnie przystanku w 

Skarbiszowicach. Wójt poinformował, że trwają uzgodnienia czy ten przystanek tam może 

stać.  

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, ze widział, że z przystanku usunięte zostały już deski 

wiec rozumie , że jest to już zatwierdzony stały punk, gdzie będzie stał przystanek. 

Zwrócił się z prośba do Dyrektora ZGKiM o położenie tam kilku krawężników.  
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Pytanie od Pana radnego Krzysztofa Ptaka o dostarczanie listów emailem, ostatnie na tą Sesję 

listy zostały zeskanowane i wysłane. Prowadza rozmowy z informatykiem, wymyślili taki 

schemat, że będą one elektronicznie dostępne. 

Ad. 9. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zestawienie zostało wysłane radnym, jest też 

w segregatorze w Biurze Rady. 

Zastępca Przewodniczącego  Rady Pan Jacek Sulikowski poinformował, że list, który był w 

sprawie naprawy dachu w świetlicy w Goszczowicach. Pan Wójt poinformował, że jest to 

załatwiane, Pan Nawrocki jest opiekunem remizy i ma spisywać wszystkie uchybienia i jak 

się nazbiera kilka to wyślą do wykonawcy budynku o naprawę w ramach gwarancji. 

Pismo Pani Sylwii Korzeniowskiej dotyczące remontu ul. Szkolnej i braku drożności 

studzienek ściekowych. Ten list był już czytany. Pismo zostało wysłane 11 lutego z 

odpowiedzią.  

Sprawa dotycząca Parafii w Tułowicach – udzielenie w 2015 r. dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie. Chodzi o zabytkowe organy piszczałkowe. Pani Teresa 

kawaler jest w trakcie załatwiania tej sprawy. Wójt poinformował, że projekt uchwały jest 

gotowy ale zostanie przedłożony Radzie Gminy po 30 marca z uwagi, że do końca marca są 

zbierane wnioski o dotacje. 

Wniosek o podjecie interwencji w sprawie Pana Wasilewskiego. Pismo było odczytane. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej pani Justyna Paszkowska załatwiła sprawę, odpisała na 

wniosek 13 lutego 1015 r.  

Prośba o zakup aparatów powietrznych dla OSP w Tułowicach, odpowiedź została wysłana 

11 stycznia br.  

Informacja w sprawie konfliktu na Ukrainie i obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego – 

była informacja na stronie Tułowic. 

Sprawa podłączenia bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej do kotłowni gminnej.  

Przewodniczący prosił Pana Wójta aby poprosił Dyrektora ZGKiM  o przygotowanie 

odpowiedzi. 

Sprawa Pana Sławomira Wolaka-  chodzi o dokonanie zmiany cząstkowej planu 

zagospodarowania przestrzennego, chodzi o garaże na ul. Ceramicznej. Odpowiedź była taka, 

że ta sprawa zostaje przekazana dalej, nie wiedzą jak dalej sprawa została załatwiona. Jeśli 

będzie jakaś informacja to przekaże ją radnym.  

Wniosek od Pana Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z Dyrekcja ZGKiM w 

Tułowicach, z Panem Wójtem i z Komisją Gospodarczą. Takie spotkanie zostało ustalone na 

5 marca 2015 r. o godz. 16. 

Wniosek Pana Krzysztofa Mróz w sprawie wyrażenia zgody na przejecie od lasów 

państwowych odcinka ul. Kolejowej w Szydłowie. Była na ten temat rozmowa na Komisji 23 

lutego br.  

Obchody 25 rocznicy samorządu terytorialnego – od sekretarza Województwa Opolskiego 

dostali list, list będzie czytany w następnym punkcie.  

Ad.10. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

Zastępca Przewodniczącego  Rady Pan Jacek Sulikowski poinformował, że otrzymał list od 

sekretarza Województwa Opolskiego dotyczący obchodów 25 rocznicy samorządu 

terytorialnego – chodzi o wytypowanie osób do odznaczenia medalami Prezydenta Polski. 

Odczytał list. 

Poinformował, że wytypowanych zostało 2 radnych to jest Pan Tadeusz Basztabin i Pan 

Janusz Frydlewicz. O osobach z Urzędu decyduje Pan Wójt.  

Radni dyskutowali na temat terminu sporządzenia wniosków o nadanie odznaczenia – termin 

jest do końca lutego. . 
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Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jego zdaniem jest to bardzo ważne odznaczenie i trzeba 

zrobić wszystko aby te wnioski sporządzić. 

Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że 28 wypada w sobotę to do poniedziałku jest czas aby to 

zrobić.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ciężko mu jest cokolwiek powiedzieć, bo nie wie 

ile to jest pracy aby taki wniosek przygotować. 

W wyniku dyskusji radni zdecydowali, że przeprowadzą głosowanie czy takie wnioski 

przygotować. Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania 

aby takie wnioski przygotować do końca miesiąca.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych a 1 radny był przeciwny.  

Wniosek został przyjęty. 

Zastępca Przewodniczącego  Rady Pan Jacek Sulikowski odczytał pisma: 

-  do Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące sprawozdania z zakończenia kampanii 

„Zachowaj trzeźwy umysł”.  

 – wniosek Pana Romana Suchodolskiego o zaproszenie na Sesje Pana Ryszarda Witke.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że przeprowadził rozmowę 

telefoniczna z Panem Ryszardem Witke, który powiedział, że jego zbiory są już pakowane i 

nie będą publicznie udostępniane.  

Jeżeli chodzi o tablice to oczywiście będzie to brane pod uwagę.   

– wniosek Pana Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z właścicielem działki 

przy ul. Kościuszki, która jest zaniedbana a budynki s  ą w złym stanie technicznym. 

Pan Jacek Sulikowski poinformował, że sprawa została przekazana dla pana Wójta. 

- petycja mieszkańców budynków przy ul. Świerczewskiego, 5,5a i 5b dotyczące prośby o 

utwardzenie podwórka.  

- pismo Państwa Agnieszki i Wojciecha Błasiak  dot. problemów z wydaniem warunków    

przyłącza wodno-kanalizacyjnego. 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że na ten moment Pan pismo do Pana Wójta napisał w tym roku w 

lutym  a odpowiedź z ZGKiM była w zeszłym roku w kwietniu. W momencie kiedy była 

odpowiedź to takich możliwości nie było. Wyjaśnił na podstawie jakich przepisów została 

sporządzona odpowiedź. W międzyczasie została wykonana dokumentacja budowlana na tą 

ulicę. Jest tam zaprojektowana cala infrastruktura. Jeśli Pan by w tej chwili przyszedł po 

warunki przyłączenia to by je dostał. Kiedy jednak będzie to budowane to nie wie, bo trzeba 

na to ponad 200 tys. zł.  

– wniosek Pana Romana Suchodolskiego o poddanie pod publiczna konsultacje projektu 

budowy Ośrodka rekreacji i wypoczynku, 

– pismo Pana Romana Suchodolskiego informującego o firmach , które mogą zatrudnić na 

umowę- zlecenie  strażaków –jest to odpowiedź na zapytanie Pana Józefa Sukiennika, 

- pismo mieszkańców ul. Bocznej dot. drogi i oświetlenia oraz nadania nazwy ulicy. 

- pismo, którego nadawcą są mieszkańcy bloku przy ul. Elsnera 3. Pismo nie jest podpisane) 

dotyczące postawienia lamp koło bloku. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że jest to teren wspólnoty mieszkaniowej, która rządzi się 

własnymi prawami.  Gmina nie może robić inwestycji na nie swoim terenie. Kiedyś był 

robiony projekt  ale część mieszkańców nie zgodziła się na postawienie lampy twierdząc, że 

będzie im świecić w okna.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował, ze też złożył zapytanie do Pana Wójta dotyczące 

rewitalizacji osiedla, kiedy to ma się odbyć. Zapytał czy rewitalizacja przewiduje naprawę 

chodnika między blokami wspólnoty. Dyrektor ZGKiM poinformował, ze to jest teren 

wspólnoty i wspólnota musi sama to załatwić.  

Radny Krzysztof Ptak zapytał gdzie jest granica wspólnoty. 
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Dyrektor ZGKiM wyjaśnił gdzie przebiega granica wspólnot pomiędzy blokami przy ul. 

Elsnera. Pomiędzy wspólnotami nie ma terenu gminnego. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby postawić lampy solarne na terenie gminnym 

sąsiadującym z terenem wspólnoty. Dyrektor ZGKiM poinformował, że musi być zgoda 

wszystkich właścicieli mieszkań a takiej nie ma.  

Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze do lam solarowych nie trzeba projektu i pozwolenia  

wiec proponuje postawienie takich lamp. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/18/15. 

Ad.12. 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 ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/19/15. 

Ad.13. Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy 

            Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy 

            Tułowice oraz  sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że uchwała została 

sporządzona na jego wniosek a podjecie jej nie powoduje żadnych konsekwencji w budzecie 

gminy. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym się   podjęto 

w tej sprawie uchwałę Nr VI/20/15. 

Ad.14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

            bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

             Tułowice w 2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

Komisji ,  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 ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/21/15. 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania  

          rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

          podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

Komisji. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym się   podjęto 

w tej sprawie uchwałę Nr VI/22/15. 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw  

            współorganizacji  obchodów Dni Tułowic w dniach 16-17 maja 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

Komisji. Radny Krzysztof Ptak przedstawił projekt na Komisji. Rada Gminy wyraziła wole 

utworzenia takiej Komisji. 
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W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/23/15. 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie w  przyjęcia planu pracy  Rady Gminy  na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

Komisji. Poinformował, że końcem czerwca plan pracy będzie modyfikowany, chodzi o 

raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju gdyż zostali zobowiązani do tego 

poprzednia uchwała dotycząca Strategii Rozwoju. Dodał, że muszą też opiniować końcowy 

raport o stanie realizacji Strategii. Przytoczył zapisz Strategii „ Należy przy tym zaznaczyć, że 

mimo iż samorząd gminny nie jest jedynym beneficjentem niniejszej Strategii, to za zdarzenia 

zawarte w jej ramach odpowiedzialna jest Rada Gminy, która w oparciu o integralny element 

dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014 – 2020 jakim jest procedura 

monitoringu ,  ewaluacji i aktualizacji powinna wykonywać okresowe przeglądy stanu 

realizacji przyjęte procesy strategiczne.” 

Plan jest też skorygowany o prezentacje planu pracy Komisji, która została dzisiaj powołana i 

o sprawozdanie z działalności Komisji w czerwcu. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/24/15. 

Ad.18. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/13 Rady Gminy  

            Tułowice  z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej uchwalenia  „Programu  

             usuwania wyrobów   zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2012  

             – 2032. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że zgłosił się mieszkaniec Tułowic, 

który nie był w tym pierwotnym wykazie a teraz złożył wniosek o dofinansowanie. 

Chodzi o to aby uaktualnić spis aby nieruchomości  tego mieszkańca znalazły się w wykazie i 

mógł on skorzystać ze środków  na usuwanie azbestu. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VI/25/15. 

Ad.19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Krzysztof Ptak w związku z powołaniem doraźnej komisji do spraw  współorganizacji  

obchodów Dni Tułowic zwrócił się z prośbą o przesuniecie kwoty w wysokości 10.000 zł. na 

rzecz organizacji Dni Tułowic. Kwota ta mogłaby być przesunięta z paragrafu na organizację 

Dożynek. Zaznaczył, że podczas prac Komisji rozmawiali na temat sponsoringu, 

poinformował, że na chwilę obecną ma zadeklarowane 2.300 zł od osób, które postanowiły 

wesprzeć ich przedsięwzięcie. Zaznaczył, ze wszelkie obchody, festyny wiejskie czy też takie 

imprezy jak Dni Tułowic są niesamowicie istotne dla  lokalnej społeczności. Imprezy takie 

powinne zapewnić mieszkańcom rozrywkę na odpowiednim poziomie. Poprzednie władze, 

odnośnie budżetu, który został uchwalony, miały inne zdanie i zostało przeznaczone 20 

tysięcy na organizacje tak dużego przedsięwzięcia, bo to jest spore przedsięwzięcie 

dwudniowe. Na Komisji padło hasło, że mamy wiele innych wydatków, które są też 

niezbędne. Zaznaczył, że należy pamiętać, ze wszyscy szli do wyborów hasłem, że” ludzie 

potrzebują  igrzysk i chleba” i właśnie takimi igrzyskami 21 wieku  są obchody Dni Tułowic. 

Te 10 tysięcy miałoby  wzbogacić ofertę programową artystyczną Tułowickiego Ośrodka 

Kultury. Nieformalnie odbyli rozmowę z Dyrekcją TOK-u, rozmawiali na temat zarysu co 

mogą zrobić. Myśli, że zdołają zebrać jak największą kwotę od sponsorów, jak powiedział 

2.300 zł. już zostało zadeklarowane, są to miedzy innym ich diety, chodzi o diety członków 

Komisji, Pan Przewodniczący również zadeklarował część swojej diety. Mają firmy, które też   
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deklarują wsparcie imprezy. Myśli, że jego wniosek jest uzasadniony. 

Każdy z radnych dostał wykaz zespołów, które mogą zaprezentować się w Tułowicach. 

Stwierdził, że zawsze na plakacie programie  brakowało gwiazdy większego rozmachu. Nie 

stać ich na budżet jak kiedyś wspomnieli 90 tys. zł.. Rozmawiali wstępnie w sprawie występu 

Szymona Wydry, mają także w zasięgu inne zespoły. Zaznaczył, że potrzeb jest wiele na 

pewno te 10 tys. zł. można by przeznaczyć w każdy inny punkt natomiast myśli, ze 

należałoby zacząć spełniać obietnice wyborcze i zacząć od takiego małego  gestu,  który może 

być wielkim dla mieszkańców jakim są obchody Dni Tułowic. Gorąco prosił aby radni podjęli 

uchwałę o przesunięciu tych 10 tysięcy zł. na rzecz organizacji Dni Tułowic przez Tułowicka 

Ośrodek Kultury. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał Pani Dyrektor TOK czy bierze pod uwagę to, co 

zaproponował Pan Imbiorski. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik odpowiedziała, że rozmawiała z Panem Imbiorskin, 

zostawił jej wszystkie kontakty, jeżeli miałby to być Wojewódzki Festiwal Orkiestr Dętych, 

to wersja z gwiazdą musiałaby być tylko jedna, bo cały ten czas występów Orkiestr Dętych, to 

wiadomo parady, to jest taka pompa, ze to jest gwiazdą całego wydarzenia. Nie wie czy 

wszyscy pamiętają, w 1998 r. przez Tułowice przemaszerowały trzy Orkiestry Dęte z 

marżonetkami, to było wielkie wydarzenie. W Krakowie co roku odbywają się parady 

Orkiestr Dętych OSP, wiadomo, że strażacy to jest największa grupa zaufania społecznego. 

To jest grupa, która cieszy się wielkim szacunkiem wśród społeczeństwa i jeśli to 

rzeczywiście by się udało, to by było pięknie. 

To co wstępnie słyszała, to straż miałaby nagrody dla tych orkiestr a TOK musiałby zapewnić  

miejsce tych parad, mamy piękny stadion, jeżeliby te orkiestry paradowały po stadionie to  

mielibyśmy na Dniach Tułowic  całe Tułowice. Jeśli do tego mieliby jeszcze jedną gwiazdę  

i zabawy na które ludzie czekają. Szymon Wydra jest też oczekiwany przez wielu i lubiany. 

Stwierdziła, że wszystko, co ludziom zaproponują, zostanie pochwalone jak również 

zganione, trzeba się bardzo mocno zdystansować do tego, ale propozycja Pana Imbiorskiego 

jest w tej chwili bardzo atrakcyjną propozycją. Stwierdziła, że zrobi wszystko aby to się 

udało. 

Radny Jacek Sulikowski zaznaczył, że jeśli ktoś był na takiej paradzie, to wie, co Pani 

Wojtasik powiedziała. Tego się nie da opisać, trzeba to przeżyć. 

Radny Krzysztof Kiraga przypomniał, że Dni Tułowic wiążą się z 10 rocznicą podpisania 

umowy z Pradziadem,  więc byłby to gwóźdź programu gdyby się udało takie coś 

zorganizować. Gdyby to nawet były trzy orkiestry, to już byłby sukces. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że wstępnie na spotkaniu z delegacją 

czeską, czesi wybrali sobotę jako dzień przyjazdu do Tułowic ale czesi mają również 

strażaków, wie że mają też dziecięce straże pożarne, które na pewno tez będą wielkim 

wydarzeniem u nas. U nas takich małych strażackich drużyn nie ma. Z tego co miała 

przekazane, dzieci są ubrane w mundury, to też robi wrażenie. Pan Wójt zaproponował takie 

popołudnie z naszymi strażakami, z prezentacją naszych samochodów aby czesi mogli 

zobaczyć nasza straż pożarną, żeby nasi mieszkańcy mogli zobaczyć czeskie drużyny. Myśli, 

ze po spotkaniu z Panią Dyrektor, z Panem Wójtem i z osobami, które deklarują się do pracy , 

na pewno razem stworzą program , z którego będą zadowoleni. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że na poniedziałkowym spotkaniu, kiedy ustalali 

wstępny program, to nie wiedzieli o tej paradzie, parada to jest coś naprawdę rewelacyjnego. 

Rozmawiali jeszcze z klubem motocyklowym, to jest coś nowego, w różnych gminach kluby 

motorowe są zapraszane tez na jakby paradę.  Gdyby taki klub przejechał w sobotę przez 

Tułowice na stadion, robią to za darmo, można  tylko zapewnić im mały poczęstunek. To 

możnaby zgrać  
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z zespołem , który gra dla publiczności od lat, od najmłodszych dzieci po ludzi starszych, gra 

taką muzykę tematyczną. Na stadionie dzieci robią sobie zdjęcia, bo to naprawdę przyciąga. 

Poinformował, że rozmawiał także z przedstawicielem Klubu sportowego strzeleckiego. Klub 

ma swój namiot, będą mieli stoisko , mają potężna kolekcje broni palnej. Każdy będzie mógł 

przyjść, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Myśli, że wszystkie szczegóły dopracują 

wspólnie z TOK-iem. Myśli, ze z takim programem jak tutaj maja uzupełniony o pomysł Pana 

Imbiorskiego, o tą gwiazdę którą mógłby być Szymon Wydra, jeśliby na to pozwoliły środki, 

to mieliby bardzo bogaty program. Jeszcze raz zaapelował aby przegłosować te 10 tysięcy zł.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że nie ukrywa, że ludzie potrzebują „chleba 

i igrzysk”, już od zarania dziejów  zawsze było w niektórych kulturach, demokracjach, 

rządach, dawano ludziom więcej lub mniej tego, żeby lud zapomniał o pewnych rzeczach a 

niektórzy wspominają, że wtedy było fajnie, bo idąc na imprezę nie trzeba było mieć paru 

groszy, bo dano na miejscu wszystko. Tutaj dzisiaj doszły nowe okoliczności, myśli, że Pani 

Dyrektor TOK-u  sprawdzi, czy rzeczywiście ten przegląd orkiestr jest możliwy, jeśli tak, to 

jest jak najbardziej za, bo to uatrakcyjni imprezę. Przyjazd  motocylki też już by uatrakcyjnił 

imprezę. Stwierdził, że sam podkreślał jeszcze  jakiś czas temu żebyśmy nie jeździli tam,  

możemy dalej jeździć ale żeby też do nas ktoś przyjechał,  bo w Tułowicach też warto być na 

Dniach Tułowic, a nie Kończyc Dni Tułowic na występach dzieci przedszkolnych i 

szkolnych. W tym roku tak się składa, ze obchodzimy partnerstwo z  Gminą Bela pod 

Pradziadem, podobna do naszej. Sam zaproponował pokazy strażackie, aby każdy mógł 

zobaczyć, to tez będzie takie coś, co może przyciągnąć.  Ze swej strony może taki wniosek 

złożyć w tej chwili,  myśli, ze te 10 tysięcy, czy to będzie wykorzystane mniej, można 

przesunąć ze środków przeznaczonych na Dożynki.  Myśli, ze na okoliczność 10 lecia tego 

partnerstwa Gmina będzie musiała wydać  jakieś małe gadżety, żeby z jednej strony był herb 

Tułowic, z drugiej Bela. Takie gadżety za jakieś kilkadziesiąt groszy można by dać nawet 

każdemu mieszkańcowi taki element tego partnerstwa. Poinformował, że przychyla się do 

wniosku o przesuniecie środków na Dni Tułowic.  

Radny Krzysztof  Mróz  poinformował, ze jak najbardziej przychyla się do tych orkiestr, jest 

to wspaniała rzecz, sam niejednokrotnie uczestniczył w festiwalu orkiestr wojskowych, 

górniczych , jest to wspaniała sprawa. Poinformował, że chciałby się odnieść do tych 

przesunięć, bo tutaj padł wniosek o to aby radni decydowali  na temat przesunięć  a to jest 

chyba w gestii Pani Dyrektor.  

Wójt wyjaśnił, że nie, bo to jest zapisane w dwóch pozycjach. 

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się pytaniem do Pana Wójta  i Pani Skarbnik czy w 

czerwcu albo w  sierpniu nie będzie problemu  jeśli chodzi o pieniądze na dożynki.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska odpowiedziała, ze TOK jest finansowany w całości 

przez Gminę, do tej pory do  zeszłego roku była jedna dotacja podmiotowa i w tej dotacji były 

środki na Dożynki i na Dni Tułowic. Pani  Dyrektor musiała tak gospodarować tymi 

środkami, żeby starczyło na wszystko. Od zeszłego roku władza Gminy chciała wiedzieć ile 

będzie przeznaczone na Dożynki a ile na Dni Tułowic i zrobiła jeszcze oprócz dotacji 

podmiotowej dotacje celową.  Na ten rok również jest zaplanowana dotacja podmiotowa to 

jest 420 tysięcy, czyli to co Pani Dyrektor musi mieć na utrzymanie i to też jej nie starcza bo 

ma na utrzymaniu cały obiekt i jest dotacja druga celowa 50 tysięcy, ale dotacja celowa nie 

jest rozpisana, że tyle na Dożynki a  tyle na Dni Tułowic. Radni decydują i przede wszystkim 

Pan Wójt, bo Wójt jest dysponentem budżetu, jeżeli wyraża zgodę i pochyla się nad 

problemem i mówi, ze dajemy 30 tysięcy na Dni Tułowic, które mogą być wykorzystane w 

całości albo nie. Teraz budżet będą korygować pod tego Wójta, bo budżet jest zatwierdzony  
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pod byłego Wójta, był taki projekt i radni go zatwierdzili. Teraz trzeba usiąść i podzielić 

środki, radni będą pamiętać , że z Dożynek zostało zabrane 10 tysięcy. Jeśli będzie taka 

propozycja Wójta, żeby dołożyć, to dołożą.  

Radna Justyna Paszkowska  stwierdziła, ze może być taka sytuacja, że na dożynki zostanie 20 

tysięcy. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, ze może tak być, jeśli się nie znajda środki w budżecie, ale 

może też tak być, że środki zostaną dołożone. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że jednym z głównych założeń Komisji Doraźnej jest 

wsparcie Tułowickiego Ośrodka Kultury pozyskaniu sponsorów. Jeszcze raz podkreślił, że z 

10 tysięcy trzeba odjąć 2.300 zł. które są zadeklarowane przez sponsorów. Myśli, że radni, 

którzy się zadeklarowali przeznaczą tą dietę. Dwie firmy, które już powiedziały, że dadzą po 

500 zł., to są też poważne firmy. Prosił aby pamiętać, że jeszcze nie mając Komisji  uzbierali 

już 2.300 zł. Poinformował, że jeśli pozostali radni też zechcą coś dołożyć  to będzie bardzo 

ważne. Zaznaczył, że chcą też pozyskać tez  od naszych przedsiębiorców pieniądze, to jest 

główny cel Komisji, który  ma na dzieję, że spełnią w jak najwyższej kwocie. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze usłyszała, że jest dodatkowo te 10 

tysięcy. Pani Skarbnik powiedziała o dotacji celowej. Poinformowała, że wstępnie już z Panią 

Skarbnik rozmawiała i będzie wnioskowała aby ta dotacja celowa została zmieniona na 

podmiotową, bo wewnątrz będzie mogła sama to zrobić, bez udziału radnych, skoro ma już 

zielone światło to wie, że może to zrobić, ale tak jak powiedział Pan Wójt niekoniecznie 

wszystkie pieniądze mogą być wydane. Poinformowała radnych, że Pan Szymon Wydra może 

wystąpić tylko o godzinie 16 z uwagi na to, że normalnie za występ Szymon Wydra bierze 20 

tysięcy  ale w związku z tym, że ma tez  występ gdzieś blisko to może u nas wystąpić za 10 

tysięcy zł. Zapytała co ma robić czy może uzgadniać ten występ, bo nagli ją termin, czy 

Komisja Doraźna jest dla niej doradca i z nią ma to uzgadniać. . 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że została powołana Komisja Doraźna i rozumie, że jest ona 

reprezentantem Rady Gminy w kwestii organizacji Dni Tułowic, z czego zostanie rozliczona, 

bo musi złożyć sprawozdanie. 

Pani Helena Wojtasik przedstawiła radnym katalog  zespołów , które można zaprosić na Dni 

Tułowic. Prosiła aby radni zobaczyli w Internecie jak wyglądają poszczególni artyści. 

Zaznaczyła, że zespól jest bardziej atrakcyjny niż pojedynczy artysta. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy w związku z tym, ze mieliśmy łagodną zimę, to środki 

dało się zaoszczędzić, to może tam jakieś pieniądze się znajdą.  

 Pani Skarbnik odpowiedziała, ze Pan Wójt będzie szukał środków. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze jest jak najbardziej za tym, że jeśli chcą 

mieć tu kogoś, uważa, że jeśli byłby to Szymon Wydra  to na jego występ przyszłoby bardzo 

dużo ludzi. Przyjedzie tez dużo osób z okolicy. 

Prosił radnych aby nie martwili się o te środki, bo to on ma je znaleźć w budżecie.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że czekał na opinię Pana Wójta i opinię Pani 

Skarbnik, teraz już te opinie ma i może spokojnie głosować.  

Zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Ptaka o dołożenie 10 tysięcy zł. na 

organizację Dni Tułowic. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Wniosek został 

przyjęty jednogłośnie. 

Radny Tadeusz Basztabin zapytał czy  można utwardzić wjazd do posesji Pani Wilczyńskiej ( 

trzy domki). Poinformował, że w ubiegłym roku była tam awaria wodociągu  i było to 

rozkopane, teraz po opadach jest błoto. 

Radny Krzysztof Mróz prosił Pana Wójta o rozwinięcie sprawy ze sprawozdania Pana Wójta 

dotyczącej spotkania 9 lutego z Klubem sportowym w Szydłowie. 

Wójt odpowiedział, ze jest to pomyłka,. 
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Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę omawianych wcześniej odznaczeń, prosił o 

sprawdzenie czy jest taka możliwość i jeśli czas na to pozwoli to o takie odznaczenia 

wystąpić dla pracowników. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze nie ingerował, bo myślał, że sprawa jest w 

toku załatwiania.  

Krzysztof Ptak stwierdził, że Gmina istnieje 24 lata i są pracownicy, którzy poświęcają swój 

czas i dlaczego nie spróbować sporządzić wniosków.  

Radna Justyna Paszkowska wróciła do sprawy projektu budowy Centrum Aktywności 

Sportowej, rozumie, ze jest to projekt, który był oglądany w czasie Komisji, było 

powiedziane,  Pan Wójt powiedział, że na razie tego nie rusza, dopiero gdzieś pod koniec 

2016 r.  a w tym roku jest zaplanowane 905 tysięcy na ten cel.  Zapytała jak to ma rozumieć, 

czy ma rozumieć, że te pieniądze będą rozdysponowane na inny cel jeśli one nie będą ruszone 

w 2015 r.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są zadania wieloletnie i zadania  jednoroczne. Zadania 

jednoroczne nie sa ujęte w wieloletniej prognozie. Zadanie, które jest w wieloletniej 

prognozie musi mieć przynajmniej dwa lata. To zadanie jest, było już w zeszłym roku ze 

względu na to, ze robili wizualizację  i projekt. Na ten rok jest zaplanowane 905 tysięcy zł. 

Jeśli Wójt zdecyduje, ze w tym roku tego się nie będzie robić tylko w przyszłym, to środki 

zostaną odblokowane. Zaznaczyła, ze  radni muszą pamiętać o tym, że budżet jest spięty 

kredytem. Jest zaplanowany kredyt w kwocie 1.400.000 zł., nawet jak to zadanie zostanie 

wyrzucone to jeszcze i tak prawie 600 tys. kredytu trzeba będzie wziąć, chyba, że inne 

zadania też zostaną wyrzucone. To już będzie wiadomo jak Wójt przygotuje zmiany, bo 

kompetencja Wójta jest przygotowanie zmian, Komisja Budżetowa to zaopiniuje i radni będą 

decydować czy to zatwierdzić. Takie zmiany są planowane w marcu. 

Dyrektor TOK przypomniała, że kiedyś była mowa, że teren od Agencji jest obwarowany 

jakimiś warunkami, których jak Gmina nie spełni to trzeba będzie zapłacić karę.  

Skarbnik  Gminy odpowiedziała, ze kiedyś była taka mowa ale Pan Radca Prawny przyjrzał 

się temu i stwierdził, że minęło 10 lat  i sprawa jest nieaktualna.  

Radca Prawny poinformował, ze przyjrzał się dokumentom i stwierdził, że minął czas w 

którym Agencja  mogła przez Sąd żądać od nas odkupienia tych terenów. W tej chwili te 

uwarunkowania żeby Agencja nam tego nie zabrała już nie mają sensu prawnego. My sobie 

na tym gruncie możemy robić co nam się podoba a mianowicie czy budować tam inwestycje 

rekreacyjne czy sprzedać na działki budowlane. Uzyskali trochę nieoficjalnie opinię, ze jeśli 

minął termin to Agencja już nic nie będzie robić w tym zakresie. 

Plan był robiony po to aby Agencja  tego gruntu nie zabrała , zagrożenie to minęło i trzeba się 

zastanowić co dalej.  

Wójt poinformował, że grunt został wyceniony na bardzo wysoka cenę i dlatego Agencja tak 

się o to ubiegała.  Na projekt poszło około 20 tys. zł. Uważa, ze trzeba szukać środków na 

dofinansowanie ale takie środki pojawią się dopiero końcem 2016 r.  

Zaznaczył, ze jest wiele potrzeb, wniosków o drobne rzeczy, które trzeba zrobić na już. 

Uważa, ze trzeba się nad tym zastanowić.  

Radny  Krzysztof Ptak poruszył  sprawę  „Zasłużonego dla Gminy Tułowice” prosił o 

informacje ile takich odznaczeń było, i rozważyć możliwość wręczenia  takich odznaczeń  z 

okazji Dni Tułowic osobom, które są naprawdę zasłużone.  

Następnie poruszył sprawę rozważana na posiedzeniu Komisji, chodzi o wydawanie gazety 

gminnej, poinformował, że Pan , który przedstawił ofertę na posiedzeniu Komisji zadzwonił 

do niego i poinformował, że jeśli będą materiały dostarczane do wydawnictwa to wtedy za 

1000 egzemplarzy mógłby zejść do ceny 1300 zł.  
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Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej  poinformował, ze 5 marca o godz.16 

odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczo- Budżetowej. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawy: 

- podcięcia gałęzi przy chodniku koło Supersamu, zasłaniają  światło dla lamp solarnych. 

- wycięcia krzewów  w tym jaśminy obok bloku przy ul. Ceramicznej 3 oraz jaśmin przy  

   stojaku na rowery, 

Radny Józef Sukiennik  stwierdził, że Pan radny Krzysztof Ptak kiedyś wspomniał i strzelnicy  

dla klubu strzeleckiego, uważa, że jest to inwestycja potrzebna gdyż w okolicy brak jest tego 

typu obiektów, zatem będzie to z pewnością promocja naszej Gminy. Strzelectwo jest to 

sport, z zajęć którego wynosi się takie wartości jak odpowiedzialność, dyscyplinę, 

koncentrację uwagi a przede wszystkim uczy zasad i umiejętności posługiwania się Bronia 

palną, a to nie tylko w celu sportowym ale tez obronnym. Lata temu była w  naszym kraju 

formacja wojskowa OTK – Obrona Terytorialna Kraju, jakże potrzebna w obronie ludności 

cywilnej wewnątrz i na tyłach wroga. Śledząc sytuację  inwazji obcych wojsk na terytorium 

sąsiedniej Ukrainy powinno zmobilizować nas do działań ażeby nabyć umiejętności 

posługiwania się bronią palną a strzelectwo daje takie gwarancje. Dlatego tez opowiada się 

zdecydowanie za budową strzelnicy krytej w naszej Gminie. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się z pytaniem do Pana Wójta, bo jedna mieszkanka 

przyszła i zapytała się czy z racji tego że Ona posiada Kartę rodziny opolską i Kartę rodziny 

Tułowicka,  na opolską Kartę korzysta z wielu zniżek a na Tułowicka nie ma po prostu z 

czego. Zapytała czy istnieje taka możliwość aby wprowadzić wejściówki na basen w 

Tułowicach na tą Kartę rodziny. 

Drugie pytanie od mieszkanki Tułowic dlaczego nakaz płatniczy z podatków wysyłany jest w 

dwóch egzemplarzach, do płatnika i do współwłaściciela. Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze 

ilu jest współwłaścicieli tyle nakazów.  

Pani Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się z pytaniem do Pana Dyrektora ZGKiM – pytanie od 

mieszkanki bloku przy ul. Ceramicznej 3 , kiedy tam będą wymieniane piony wodne. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że będzie zebranie wspólnotowe i przedstawi ten temat, jak 

wspólnota zatwierdzi taką wymianę i będą na to środki to będzie robione. Na pytanie Pani 

Żytkiewicz  kiedy to będzie robione Pan Dyrektor odpowiedział, że w tym roku chyba nie. 

Pani Żytkiewicz zapytała czy na remont klatek w jej bloku też nie mogą liczyć.  

Radny Roman Suchodolski poinformował, że chciał wyjaśnić dlaczego wstrzymał się od 

głosu przy glosowaniu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania  

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice. 

Stwierdził, że włodarzem Gminy i Rady Gminy powinno być takie coś aby wszystkie dzieci 

naszej Gminy mogły uczęszczać do przedszkola. Żeby nie trzeba było  wybierać punktów za 

różne  rzeczy. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach wyjaśniła, że wymóg podjęcia takiej 

uchwały nakłada ustawa, a w Przedszkolu są miejsca dla wszystkich dzieci i nic nie wskazuje 

na to, że któreś dziecko nie zostanie przyjęte. 

Radny Roman Suchodolski prosił Panią Dyrektor GZSZ aby do 10 marca przygotowała listę 

dzieci dowożonych do szkoły z Szydłowa i Skarbiszowic i druga listę dzieci dowożonych z 

Goszczowic i Ligoty.  

Pani Dyrektor poinformowała, że takie listy są cały czas. 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Panu Wójtowi, ze  rezygnuje w tym roku z 

dużych inwestycji a chce załatwić drobne sprawy, które są bardzo potrzebne. Następnie 

poinformował, ze 12 marca odbędzie się szkolenie  radnych. 

Poinformował tez, ze 18 marca będzie wspólna Komisja a 26 marca Sesja.  
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady V Sesji Rady Gminy. 

 

            Protokołowała                                                  Przewodniczący  

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                    Rady Gminy 

                                                                                       Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 


