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

do godz. 2050. W posiedzeniu udział wzięło 13  radnych ( nieobecna była radna Małgorzata 

Pasierbek ). Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Ptak, który  otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność.  

Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie  i przedstawił  porządek obrad. 

  1.Przedstawienie porządku prac wspólnej Komisji. 

  2. Informacja o zmianie prowadzenia Komisji 

  3. Prezentacja sportu w szkole 

  4. Prezentacja działalności Orlika 

  5. Prezentacja pomysłów związanych ze sportem w Niemodlinie 

  6. Prezentacja Klubu Spartan 

  7.Prezentacja Klubu UNIA Tułowice 

  8. Prezentacja Klubu Zieloni – Ligota Tułowicka 

  9. Prezentacja Klubu strzeleckiego 

10. Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2014 r. 

11. Informacje różne. 

12. Wniosek radnego Jacka Sulikowskiego – Kodeks etyczny dla radnych 

13. Wniosek radnej Justyny Paszkowskiej o zmianę Statutu Gminy 

14. Informacje o dyżurach radnych 

15. Informacje o radzie biznesu w Tułowicach 

16.Informacja o szkoleniu w RIO 

17. Omówienie tematu lamp solarowych 

18. Program „Alarm życia” 

19. Oświadczenia majątkowe 

20. Informacja o spotkaniu z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich 

21. Informacja o szkoleniu w kwietniu 2015 r.  

22.Informacja Komisji Budżetowej 

23. Stanowisko wspólne Rady Gminy w sprawie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej, 

24. Dzień samorządowca, 

25.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 

26. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej zapytał czy radni przyjmują przedłożony  porządek 

obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych. Porządek został przyjęty. 

Ad. 2. Informacja o zmianie prowadzenia Komisji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że Przewodniczący i 

Wiceprzewodniczący  opracowali tryb pracy komisji wspólnych. Od tego miesiąca będą 

rozdzielone zadania pomiędzy komisje wspólną i Sesję. Na posiedzenia komisji będą 

zapraszani goście, będą też poruszane różne tematy ujęte w planie pracy Rady. Jest to 

podyktowane tym aby więcej tematów poruszać na posiedzeniach wspólnych komisji a Sesje 

będą skupione nad podjęciem uchwał, sprawozdaniem Wójta, Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego, odpowiedziach na listy i interpelacje oraz czytaniu korespondencji. 

Sesja musi być skupiona również na sprawozdaniu kierowników jednostek i kierowników 

Urzędu. 
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W celu usprawnienia pracy Komisji wspólnej Przewodniczący  Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczący proszą aby radni poinformowali telefonicznie, emailem  lub w inny 

sposób o tematach, które chcą podjąć na wspólnym  posiedzeniu Komisji. Nie  wyklucza to 

tego, ze każdy temat może być podjęty na wspólnym posiedzeniu Komisji. Będzie można 

nawet  przygotować ewentualne odpowiedzi , wcześniej. Należy lepiej organizować prace 

komisji wspólnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował, że prowadzący 

obrady będzie je prowadzić wg. zaproponowanego porządku obrad. 

Informacja o liście  zaproszonych gości dla Pana Wójta i Przewodniczącego rady Gminy. 

Lista będzie podpisywana przez pana Wójta i PRG. 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Komisji  będzie w tym samym czasie co przyjęcie protokołu 

Sesji. Po zatwierdzeniu protokoły publikowane będą na stronie internetowej. 

Zaproszenia dla radnych i gości będą wysyłane tydzień przed wspólną Komisją 

Zawiadomienia  mieszkańców o terminie i miejscu Komisji będą ogłaszane na tablicach 

ogłoszeń co najmniej 3 dni przed Komisją.  

Komisjom wspólnym będą na zmianę przewodniczyli Przewodniczący Komisji Stałych Rady 

Gminy, w razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczący musi wybrać zastępstwo do 

przewodniczenia w komisji. 

Dzisiejsza Komisja będzie prowadzona wg. nowego planu. PRG i Wice PRG chcą aby w 

przyszłości te zmiany były wprowadzone do Statutu Gminy. 

Ad.  3. Prezentacja sportu w szkole. 

Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Pana Stanisława Kasprzaka  punkt Prezentacja sportu 

w szkole nie został omówiony. 

 Ad. 4. Prezentacja działalności Orlika 

 Pan Wiesław Duraj poinformował, że ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne   w 

październiku 2014 r. obiekty sportowe odwiedziło czynnie 1750 osób, w listopadzie  - 2340 

osób, w grudniu 2460 osób, w styczniu 2015 r.  – 1820 osób a w lutym 1930 osób. 

Cyfry są duże, bo Tułowice liczą około 5 tys. mieszkańców a podane cyfry są duże. Wyjaśnił, 

że jeśli zaczyna zajęcia z grupa dzieci, która liczy około 15  do 20 osób, zaraz potem jest 

następna grupa, potem przychodzą dorośli a po godz. 18 przychodzą grupy wynajmujące  

obiekty sportowe.  Jeśli dziennie jest około 60 osób to w miesiącu wychodzi około 1800 osób.  

Przekrój wiekowy osób przychodzących na obiekty sportowe jest zróżnicowany  od 5 lat do 

70 lat.  Największa grupą są dzieci od  10 do 16 lat. 

Pan Wiesław Duraj poinformował, że  podczas tych miesięcy zorganizowano cztery turnieje 

piłkarskie dla dzieci z rocznika 2002 – 2003 i dla dzieci z rocznika 2004 i młodszych.  

W czasie ferii w grudniu i styczniu rozegrano turniej tenisa stołowego i turniej babingtona dla 

dzieci szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W turnieju wzięło udział 61 osób. 

W tym sezonie nie odbyła się Liga halowa Piłki Nożnej, która wśród kibiców cieszyła się 

dużym powodzeniem ale na 100 % uczestników ( zawodników) 50% nie dorosło do tego aby 

brać udział w takim Turnieju. 

Na obiektach sportowych „Orlik” zajęcia z dziećmi są prowadzone 6 razy w tygodniu. 

Dobrodziejstwem tych obiektów sportowych jest dobra lokalizacja a gdy są niesprzyjające 

warunki to zajęcia można prowadzić na hali sportowej.  

Dzieci,. młodzież  oraz osoby dorosłe uczestniczą w grach sportowych takich jak: tenis 

ziemny, tenis stołowy, babington, koszykówka, piłka nożna, uni hokej, siłownia na powietrzu. 

Poinformował, że obiekty sportowe „Orlik w omawianym okresie odwiedziło 10.200 osób 

Pan Wiesław Duraj poinformował, ze cieszy się z tego, że Orlik odwiedza tak duża ilość ludzi 

ale  nie wszyscy są zdyscyplinowani, jest regulamin którego wszyscy nie przestrzegają. 
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Zaznaczył, że podczas  turnieji piłkarskich dla dzieci z rocznika 2004 r.  i młodszych  miłym 

akcentem  jest to, że dzieci z poza terenu  Gminy i Powiatu przyjeżdżają  na turniej z 

rodzicami. Opinia  rodziców jest taka, że są bardzo dobre warunki sportowe – baza sportowa 

– na terenie Gminy Tułowice. 

Poinformował, że w dniu 29 marca 2015 r. zostanie zorganizowany Halowy  Turniej Piłkarski 

dla dzieci z rocznika 2004 i młodszych. W Turnieju udział będą brały takie zespoły jak: Śląsk 

Wrocław I, Śląsk Wrocław II,  Gwardia Opole, Małapanew Ozimek, Tułowice „Zieloni” 

Ligota Tułowicka, Sokół Niemodlin. 

Zaznaczył, że poziom piłkarski dzieci z Tułowic jest na bardzo wysokim poziomie.  

Ad. 5. Prezentacja pomysłów związanych ze sportem w Niemodlinie 

Z uwagi na nieobecność Pana Wajmana prezentacja nie odbyła się.  

Ad. 6. Prezentacja Klubu Spartan 

 Pan Michał Kuciński – reprezentant  Klubu Spartan podziękował za zaproszenie. Następnie 

przedstawił  Pana Natana Januszewskiego, który też jest przedstawicielem Klubu. 

Poinformował  w jakich sztukach wali się specjalizują. Zaznaczył, że obaj są wychowankami  

Damiana Grabowskiego z klubu Lutodores Opole. Zaznaczył, ze ich doświadczenie w 

prowadzeniu treningów poparte jest i wynikami, zdobytymi medalami jak również tym , że 

zajmują się tym od dłuższego czasu. 

Poinformował, że Klub powstał w 2012 r. , specjalizował się w specjalizacji mieszanych 

sztuk walki. Założeniem Klubu było przekazywanie młodzieży z Tułowic zainteresowanych 

mieszanymi sztukami walki tego, czego nauczyli się  w Opolu. W tym celu właśnie powstał 

Klub, ale żeby dalej się rozwijać i umożliwiać zawodnikom rozwój i występowanie w 

zawodach oraz reprezentowanie Gminy na szczeblach lokalnych i międzynarodowych, weszli 

we współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz z organami samorządu 

terytorialnego jakim jest Gmina. Dzięki temu uzyskali grant z partnerstwa Borów 

Niemodlińskich fundacji „Działaj lokalnie”, który wsparł ich w zakupie sprzętu niezbędnego 

do rozpoczęcia działalności  statutowej Klubu. Dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy 

również zostało to umożliwione.  

Zaprezentował maty sportowe zakupione za pieniądze otrzymane  z dofinansowania 

gminnego. Pozostały sprzęt taki jak worki bokserskie, tarcze, rękawice oraz pozostały sprzęt 

został zakupiony ze środków otrzymanych z grantu. 

Dodał, że dzięki życzliwości Gminy i uchwale Rady Gminy mogą nieodpłatnie korzystać z 

obiektu sportowego jakim jest Orlik, bo na chwilę obecna nie posiadają jeszcze takiego 

obiektu typowo przystosowanego do uprawnienia  ich dyscypliny sportu. Nie maja 

możliwości zawieszenia worków, które były wcześniej pokazane. Stwierdził, że uprawianie 

tej dyscypliny nie jest realizowane w 100%. Poinformował, ze na stronie Gminy Tułowice w 

zakładce Kluby sportowe jest opisana charakterystyka Kluby oraz zamieszczone są linki do 

filmików, które prezentują to czym się Klub zajmuje. 

Poinformował, ze członkami Klubu są osoby w wieku od 8 do prawie 40 lat. Aktywnych 

członków jest około 20 z czego następnych 20 osób przychodzi doraźnie. W ramach 

działalności klubu jest zorganizowana mini sekcja judo, ta sekcje prowadzi Adam Kopij. Pan 

Michał Kuciński poinformował, ze Klub boryka się z trudnościami finansowymi na zakup 

odpowiednich strojów  niezbędnych do uprawiania  tej dyscypliny sportu. Brak jest też 

dostatecznej ilości mat. Członkowie klubu aby nabywać wiedzy a następnie przekazywać ja 

mieszkańcom Gminy oraz tym osobom, które uczestniczą  w treningach,  biorą udział w 

różnego rodzaju szkoleniach, które odbywają się poza Gmina Tułowice są finansowane z ich 

prywatnej kieszeni, ale wiedzę, którą nabywają, starają się przekładać na uczniów i tych 

członków, którzy akurat są w Klubie. 
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Oprócz tego, że biorą udział w seminariach, które odbywają się poza Gminą Tułowice, w 

ramach dofinansowania z Urzędu Gminy są w stanie zapraszać znane osoby do Tułowic aby 

one mogły się podzielić swoja wiedzą i żeby też w jakiś sposób zachęcały poprzez swoje 

doświadczenie i swoje osiągnięcia   jak największą rzeszę ludzi do uprawniania tej dyscypliny 

sportu. Przedstawił zdjęcia ze spotkania osób, które gościły w Tułowicach oraz z seminariów, 

które odbyły się poza terenem Tułowic.. 

Pan Michał Kuciński poinformował, ze oprócz tego, ze prowadza treningi, biorą też udział w 

różnego rodzaju seminariach, biorą tez udział w akcjach charytatywnych. 

Pierwszą akcja charytatywna w której wzięli udział było wsparcie Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, kolejną z akcji którą zorganizowali pod koniec 2014 r. to była 

„Szlachetna paczka”. Brali tez udział w akcji na rzecz chorej dziewczynki w 

Skarbiszowicach. 

Poinformował, że dzięki wsparciu Borów Niemodlińskich i Gminy jeden z członków Klubu 

miał możliwość przygotować się do zawodów , wziął udział w tych zawodach i zdobył 

miejsce na podium. 

Pan Natan  Januszewski poinformował, ze to on był uczestnikiem tych zawodów, były to 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, które odbyły się w listopadzie  2014 r. W zawodach 

tych zajął II miejsce. W 2015 r.  walczył w Oławie, gdzie zdobył III miejsce.  

Pan Michał Kuciński prosił aby nie kojarzyć tej dyscypliny sportu i ich działalności z 

chuligaństwem, bo są od tego jak najbardziej dalecy i nie identyfikują się z takimi osobami. 

Poinformował, ze jak każdy Klub sportowy borykają się z problemami, głównym ich 

problemem jest brak hali, na której mogliby w 100 % zrealizować ich cele klubowe.  

Poinformował, musza za każdym razem składać i rozkładać maty, które z tego powodu 

szybciej się niszczą. Nie maja tez gdzie powiesić worków bokserskich.  Zaznaczył, ze w 

Tułowicach jest pomieszczenie po Tułowiczance, które mogliby wyremontować i tam 

przeprowadzać treningi. Następnie przedstawił filmiki z treningów i omówił je. 

Radny Krzysztof Ptak zapytała czy w małej sali gimnastycznej w Szkole byłaby możliwość 

powieszenia tych worków bokserskich 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka 

poinformowała, że jest tam podwieszany sufit i ta konstrukcja, która tam jest na pewno nie 

pozwoli na to, ale to by się musiał wypowiedzieć ktoś, kto się zna na prawie budowlanym. 

Stwierdziła, ze w jej ocenie nie da się tam powiesić takich worków. 

Pan Wiesław Duraj poinformował, ze na tej Sali odbywają się zajęcia dla uczniów i nie wie 

czy w czasie tych zajęć takie worki mogą tam wisieć, maty też  nie zawsze  mogą  być 

rozłożone.  

Komisja dyskutowała na temat wygospodarowania pomieszczenia  na przechowywanie mat i 

innego sprzętu oraz nad sprawą pomieszczenia dla Klubu. 

Pan Wójt poinformował, że sala po Tułowiczance nadaje się do kapitalnego remontu a są z 

nią związane plany aby tam przenieść siłownię gdyż są plany aby w obecnym pomieszczeniu 

siłowni w TOK utworzyć Klub Seniora.  .  

Ad.7.Prezentacja Klubu UNIA Tułowice 

Pan Leszek Skrok poinformował, że w 1950 r. dyrektorzy Zakładów Porcelitu Stołowego  

wraz z pracownikami kochającymi sport  utworzyli Klub Sportowy UNIA . Pierwszy mecz 

rozegrano 1 maja  w Korfantowie. UNIA wygrała 1:0. Pierwsza bramke strzelił Edmund 

Simoniak.  Pierwszy zespól tworzyli: Kazimierz Strzelczyk, Edmund Simoniak, Wojtas, 

Paczyński Józef i Zenon,  Wosik Jan i Olszewski Kazimierz.  

Kierownikiem druzyny był Czesław  Szpakowski a gospodarzem Pan Kodzajew. 

Oprócz sekcji pilki nożnej powstała sekcja tenisa  stołowego, która wiodła prym w klubie.  
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Czołowi zawodnicy to: Kazimierz Strzelczyk, Edmund Simoniak, Jadwiga Woźniak, Jadwiga 

Jeleń – Wesola, Ewa Wasylik, Teresa Przybylska, Józef Myrcik, Jerzy Irmer, Joachim 

Piechota, Jan Lubieniecki, Michał Hain, Ryszard Sztangier, Stanisław Słodkiewicz, Zbigniew 

Paradowski, Antoni Predki, Marian szpitalewski, Jacek Jeleń.  

W 1950 r. na mistrzostwach Zrzeszenia Sportowego UNIA w Kędzierzynie – Koźlu 

reprezentant UNI Tułowice Pan Edmund Simoniak zdobył mistrza pokonując mistrza Polski 

Pana Otrębe z Siemianowic.Było to duze wydarzenie w polskim tenisie. 

Wśród kobiet w tenisie prym wiodły: Jadwiga Woźniak i Teresa Przybylska. 

Pani Wożniak zdobyła 2 razy mistrzostwo w województwie  w 1964 r. i w 1969 r., 2 razy 

zdobyła też tytuł  wicemistrza. Miała także wiele innych osiągnięć w tej dziedzinie. Wygrała 

plebiscyt  na najlepszego sportowca  35 lecia UNI Tułowice w 1985 r.  

Złotymi zgłoskami zapisał się też w tenisie Józef Myrcik, zawodnik UNI i9 pierwszoligowego 

AZS Gliwice. Po zakończeniu kariery zawodniczej – Sędzia międzynarodowy, Prezes 

mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie. 

Lata 50 i 60 -te ubiegłego wieku to rozkwit nowych sekcji w UNII  takich jak:  sekcja 

strzelecka, sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn,  sekcja piłki ręcznej 11 osobowej, sekcja 

żeglarstwa – słynny spływ Wisłą do Gdańska. 

W latach 80 i 90 w klubie istniała tylko sekcja piłki nożnej. UNIA Grala w lidze okręgowej, a 

na przełomie lat 80 i 90 w lidze międzywojewódzkiej- Bielsko, Częstochowa, Opole. 

UNIA na Opolszczyźnie słynęła z bardzo dobrego szkolenia młodzieży. W swojej historii  

wyszkoliła trzech reprezentantów Polski juniorów : Wojciecha Sznajder, Stanisława Kasprzak 

i Daniela Kownackiego. UNIA dostarczała najlepszych zawodników do kadry wojewódzkiej 

OZPN we wszystkich rocznikach.  

Okres świetności UNII minął w czasie upadku Porcelitu. 

Prowadzenie działalności gospodarczej  w jakimś stopniu doprowadziło do rozwoju piłki 

nożnej w Tułowicach. Na stadionach UNII  okresie  rozkwitu piłki nożnej zawsze były pełne. 

Skończyło się to wraz z upadkiem Fabryki Porcelitu. 

Utworzenie w 1992 r. Gminy Tułowice pozwoliło na utrzymanie drużyny na poziomie klasy 

okręgowej. Baza sportowa to Orlik, hala sportowa, basen kryty, dwie płyty boiska oraz 

oddany niedawno do użytku wspaniały budynek socjalny na stadionie. 

Od 2013 r. wyniki osiągane przez drużynę seniorów  nie szły w parze z nakładami i 

oczekiwaniami. Rozpoczął się powolny rozkład drużyny seniorów, którego końcowym 

akcentem było nie przystąpienie do rozgrywek drużyny seniorów. Obecnie szkoleni są 

młodziki i  trampkarze, z dobrymi efektami.  

W tak dużym środowisku Tułowic oczekiwania i prace idą  w kierunku reaktywowania 

drużyny seniorów. Obecnie zarejestrowanych jest 22 trampkarzy, część jest na 

wypożyczeniach.  

Zaznaczył, ze jako nauczyciel technikum Leśnego chce wrócić do tego aby uczniowie  

Technikum grali w UNII. 

Zaznaczył, że stan finansów Klubu jest marny. Nowy Zarząd chce doprowadzić do takiego 

stanu aby społeczność Tułowicka miała klub na odpowiednim poziomie. Żeby zaistnieć i aby 

kibice przychodzili na mecze. 

Poruszył też sprawę uszkodzonego prawdopodobnie przez ZGKiM ogrodzenia, obecnie 

stadion stal się  terenem spacerowym dla mam z dziećmi, które biegają po trawie i niszczą 

płytę boiska. Prosił aby w jakiś sposób naprawić to ogrodzenie. 

Ad. 8. Prezentacja Klubu Zieloni – Ligota Tułowicka 

Pan Adam Nowakowski- Sekretarz Klubu Zieloni – Ligota Tułowicka przedstawił nowy 

Zarząd Klubu. Następnie przedstawił prezentacje Klubu, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 
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Radny Roman Kopij  zapytał czy kiedykolwiek w zamyśle było aby skonsolidować jedną 

drużynę sportową. Wie, że kluby mają swoje tradycje, jest to dobra sprawa, że są dwa kluby 

ale może trzeba też popatrzeć na sprawy finansowe.  

Radny  Krzysztof Ptak zapytał jaki jest nowy skład Zarządu UNII. Pan Leszek Skrok 

poinformował, ze nowy Zarząd nie jest jeszcze zarejestrowany w KRSie i do czasu 

zarejestrowania  jest jeszcze stary Zarząd. Następnie poinformował jaki jest nowy skład 

zarządu.  

Komisja dyskutowała na temat możliwości  i szans na połączenie obu klubów. 

Ad. 9. Prezentacja Klubu strzeleckiego 

Pan Macie Sadłoń przedstawił prezentację Klubu sportowego Husarz  - prezentacja stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Komisja dyskutowała na temat możliwości  oraz wyboru miejsca na budowę strzelnicy w 

Gminie Tułowice.  

Radna Justyna Paszkowska zapytała ilu członków- mieszkańców Tułowic jest w Klubie. Pan 

Maciej Sadłoń odpowiedział, ze około 10 osób.  

Następnie wyjaśnił jakie koszty ponosi członek Klubu w związku z posługiwaniem się bronią 

palną.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował  jakie korzyści można uzyskać gdyby w Tułowicach 

była strzelnica. Poinformował też jakie są koszty korzystania z obecnie istniejących strzelnic. 

Radny Roman Kopij zaproponował aby patronat nad klubami istniejącymi w Tułowicach 

objął Wójt i wspólnie szukać jakichś grantów . 

Radny Krzysztof Ptak jako przedstawiciel Klubu Husarz zaprosił radnych w maju lub w 

kwietniu na strzelnice w Jełowej aby zobaczyli na czym polega strzelectwo i trochę sobie 

postrzelać.  

Wójt Gminy  Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że tradycja w narodzie jest bardzo ważna.  

Jeden z klubów w tym roku obchodzi 65 lat, kolejny ma np. 2 lata czy rok. Gmina ma za 

zadanie wspierać te rzeczy jak wiele innych rzeczy. Oczekiwania klubów są różne. 

Wszystkiego na raz nie da się zrobić, trzeba szukać dofinansowania.  

Zaznaczył, że interesują go najbardziej ta masowość dzieci, które trenują na Orliku. 

Uczestniczą one też w wielu zawodach przez co reprezentują i promują Gminę na zewnątrz. 

Zaznaczył, ze dobrze, ze kluby się przedstawiły a rolą Rady będzie decydowanie na jakie cele 

przeznaczyć pieniądze. 

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska stwierdziła, że nie planowano zmian w budżecie ale 

dostali  środki zwiększające subwencję oświatową i ze względu na to, ze sprawozdania 

kwartalne muszą się pokrywać z danymi, które otrzymują zostały wprowadzone bardzo małe 

zmiany.  Poinformowała, że ministerstwo zwiększyło subwencję oświatowa, która w całości 

zostaje przeznaczona na wydatki związane z Gminnym Zespole Szkół – wprowadzono dwa 

rozdziały na zadania wychowawcze dotyczące dzieci niepełnosprawne. Jest tez zmiana  

Następnie szczegółowo omówiła projekt uchwały.  

Wójt omówił sprawę potrzeby zamontowania monitoringu na stacji PKP z uwagi na 

notoryczne niszczenie przystanków. Prosił aby radni przychylnie odnieśli się do 

proponowanych w projekcie budżetu zmian. 

Radna Justyna Paszkowska zapytała dlaczego środki z subwencji zostały przeznaczone tylko 

dla szkoły a nie dla przedszkola. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pieniądze z subwencji są 

tylko dla szkoły. 

Radny Józef sukiennik zapytał z czego wynika tak duża kwota w paragrafie 9 – zakup energii. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze w tym paragrafie są nie tylko środki na energię elektryczna, sa 

tam tez środki na wodę, gaz i tp. opłaty. 
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Radni do przedłożonego projektu nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 10. Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2014 r. 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że dostał emailem informacje od Pani 

Kierownik OPS, która prosiła aby radni zapoznali się z otrzymana informacją.  

Ad.11. Informacje różne. 

- . Wniosek radnego Jacka Sulikowskiego – Kodeks etyczny dla radnych 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że zwraca się z prośbą o rozpoczęcie dyskusji a 

następnie poddanie pod głosowanie wniosku o przygotowanie Kodeksu etyki radnego. Celem 

Kodeksu byłoby sprecyzowanie wartości i standardów zachowania radnych Gminy jako 

przedstawicieli władzy lokalnej. Zebranie ich w postaci katalogu oraz  poinformowanie 

mieszkańców o standardach zachowania jakich maja prawo oczekiwać od radnych Rady 

gminy Tułowice. Kodeks etyki radnego nie zawierałby norm prawnych jedynie normy 

postępowania. Byłby idealnym uzupełnieniem Statutu Gminy Tułowice co do zasad 

postępowania przy wykonywaniu funkcji radnego oraz zasad kontaktów z mieszkańcami. 

W przyszłości Kodeks można by rozszerzyć o kartę praw mieszkańca. Bez względu na to 

stworzony kodeks dałby mieszkańcom poczucie pewności i wzbudził zaufanie do Rady 

Gminy jako osób przestrzegających porządku prawnego i wykonujących powierzone im 

zadania w imię najwyższych wartości moralnych. 

Radny Gminy pełni funkcję społeczną wymagającą od niego wysokich standardów zachowań. 

Do takich standardów zachowania z pewnością należy uczciwość, kultura osobista, 

odpowiedzialność, szacunek oraz rzetelność. Statut Gminy w obecnej formie nie określa np. 

zasad postępowania radnego w stosunku do Wójta, innych radnych i mieszkańców oraz 

zachowania radnego nw typowych dla niego sytuacjach. Aktualnie jedyna wzmianka, co do 

zasad etyki radnego zawarta w regulaminie to rota ślubowania przed objęciem mandatu. Aby 

jednak było jasne jakie jest przesłanie działalności Rady Gminy, czym jest, chce i powinien 

być radny, jakim zasadom hołduje, niezbędne jest stworzenie zasad etycznych. Etycznych, to 

według definicji oznacza moralnych, słusznych, dobrych i jaki być powinien. Kodeks etyczny 

spełnia zatem kilka podstawowych celów m.in. spojrzenie  mieszkańca na radnego jako na 

„firmę” rzetelną i godną zaufania szczególnie w świecie dezinformacji, w którym przyszło 

nam żyć. Jasno i przejrzyście sprecyzowane koronne wartości i sposoby postępowania, 

zachowania radnych budzą szacunek i nadają jeszcze większe znaczenie całej Radzie Gminy, 

jako jednostki opartej na solidnym fundamencie jakim są moralnie dojrzali radni działający 

według jawnych i określonych zasad. W oczach mieszkańców takie zasady o ile są 

przestrzegane gwarantują, że mogą oni oczekiwać od swoich radnych profesjonalizmu, 

wysokiej kultury oraz szacunku  względem siebie i interesantów. W kodeksie można określić 

system ratyfikacji a także kary za dokonane nieprawidłowości. Kodeks etyki radnego nie 

zastąpiłby praw określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy 

Tułowice a jedynie by je rozszerzył. Docelowo podjęta uchwała w docelowej sprawie 

zobowiązywałaby radnych do znajomości przepisów Kodeksu oraz przestrzegania jego 

nakazów i zasad. Jeśli zaś przyjąć jego zasady jako część regulaminu pracy radnego  np. jako 

uzupełnienie, załącznik Statutu Gminy to będzie można wyciągać w przyszłości 

konsekwencje od osób go nieprzestrzegających, łącznie z utratą mandatu radnego. 

Oczywiście rozwiązanie takie wymagałoby wcześniejszych konsultacji z Radcą Prawnym 

oraz podjęcie stosownej uchwały. Zanim Kodeks etyczny wszedłby w życie możnaby 

powołać zespól, który szczegółowo opracowałby go a następnie skonsultował na posiedzeniu 

Sesji lub Komisji. Pragnę zauważyć, ze taki Kodeks posiada już bardzo dużo Gmin w Polsce, 

w tym niemal wszystkie największe miasta, nie wspominając o nowoczesnych 

przedsiębiorstwach dla których zbiór zasad i reguł etycznych zarówno w stosunku do 

pracowników jak i kierownictwa staje się niemal normą. Reasumując, z cała pewnością każdy  
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radny dąży do tego aby być postrzeganym jako solidny, uczciwy, rzetelny partner w 

sprawowaniu swojej funkcji. Kodeks etyczny niewątpliwie jest jednym z elementów na 

drodze do takiego obrazu. Na koniec cytat, który powiedziała jedna z osób tworzących ustawę 

o samorządzie gminnym „Jak bardzo kodeksy etyki byłyby krytykowane, trzeba przyznać, że 

każdy kodeks pełni istotną funkcję a mianowicie ogranicza ludzi mniej lub bardziej 

zniekształcających moralność i etykę zawodową. Być może okaże się wstępem do lepszego 

jutra.” Radny Jacek Sulikowski poinformował, że pomysł taki zrodził się dlatego, że pewne 

zasady czy normy nie  do końca są przestrzegane na posiedzeniach Rady, co można było w 

niedalekiej przeszłości zauważyć. Kodeks taki nie byłby jakaś wyrocznią, ale doświadczenia 

pod tym kątem może powiedzieć, że jeżeli coś jest spisane, ogłoszone, odczytane, to w jakimś 

stopniu jest przestrzegane. 

Następnie radny Jacek Sulikowski przedstawił wstępny plan działania. 

Przyjęcie wnioski, zaksięgowanie go w Biurze Rady, rozesłanie jak najszybciej treści 

wniosku do wszystkich radnych, jedna wersja do segregatora w Biurze Rady, odczytanie 

wniosku na Komisji wspólnej, plus odczytanie planu pracy nad projektem, plus odczytanie 

roboczej wersji, którą na Sesję możnaby już przyszykować. Podjęcie  ewentualnej dyskusji na 

temat wniosku podczas Komisji wspólnej w marcu br. Poinformowanie radnych o terminie 

zgłaszania uwag co do treści Kodeksu, czas do najbliższej Sesji licząc od posiedzenia Komisji 

wspólnej. Powołanie zespołu, który szczegółowo opracowałby Kodeks a następnie 

skonsultował na posiedzeniu Sesji lub Komisji. Koordynatorem wszystkich działań przy 

pracy nad Kodeksem powinien być wnioskodawca a Komisja doraźna nie jest w tym 

przypadku potrzebna. Ustalenie członków zespołu do prac nad projektem na Komisji9 

wspólnej w marcu można zaproponować dwa wyjścia : np. opracowanie Kodeksu przez 

wnioskodawcę wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji 

Społecznej , drugie rozwiązanie to opracowanie Kodeksu przez pomysłodawcę z 

Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącymi wszystkich Komisji. Przyjęcie uwag i 

propozycji zmian od radnych na Sesji w marcu i podjęcie  z zespołem kolejnych kroków 

działania. Opracowanie finalnej wersji Kodeksu w terminie do czasu posiedzenia Komisji 

wspólnej w kwietniu. Zaplanowanie, przygotowanie projektu uchwały na Sesję kwietniową, 

dodanie gotowego Kodeksu do przygotowanej uchwały jako załącznika. Zapoznanie radnych 

z wersja ostateczną projektu poprzez wysłanie jego treści pocztą w materiałach do seji lub 

odczytanie na Komisji wspólnej. Odczytanie projektu uchwały wraz z załącznikiem na Sesji 

w kwietniu, podjecie uchwały, zaktualizowanie planu pracy Rady. Taki Kodeks przed 

przyjęciem przekazany byłby do Kancelarii prawnej w celu sprawdzenia zgodności z prawem. 

Zaznaczył, że tu nie chodzi o normy prawne tylko zasady zachowania radnych. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że teraz coraz częściej się mówi o etyce, nie 

tylko lekarza, prawników itd. Jest kodeks etyki urzędnika. Myśli, że jest to dobre. Każdy idąc 

do jakiegoś urzędu czy instytucji oczekuje też tego dobrego zachowania i tutaj myśli, że sami 

wzajemnie  musza się szanować. Przypomniał słowa Pana Krzysztofa Mroza, że teraz radni są 

jedną drużyną i powinni grać do jednej bramki. 

Radny Roman Suchodolski zaproponował aby prace nad Kodeksem przedłużyć do maja aby 

był czas na przedyskutowanie tego i sprawdzenie poprawności. 

Radny Jacek Sulikowski prosił aby nie kojarzyć tego ze Statutem na który potrzebowaliby 

dużo więcej czasu. Wzór kodeksu jest udostępniony na portalach, z których każda gmina 

chcąc stworzyć taki kodeks  korzysta. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że w tej chwili jest czas sprawozdań z działalności Komisji, 

kończą pierwszy kwartał, zaznaczył, …że osobiście chciałby się zaangażować w tworzenie 

takiego kodeksu, niemniej jednak całe jego zaangażowanie jakie może poświecić dla Rady, to 

w chwili obecnej muszą zająć się z Komisją Rewizyjna po pierwsze sprawozdaniem a po  
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drugie przede wszystkim Sesja absolutoryjną.  Czas leci nieubłaganie a to jest priorytet. Jak 

najbardziej można by się z tworzonym kodeksem zapoznawać, wprowadzać zmiany ale czy 

podejmować uchwałę już na Sesji kwietniowej, czy dadzą radę. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że nie ma sensu tego przedłużać, bo Kodeks  etyczny 

jako Kodeks już istnieje, on jest. Radni muszą się tylko z nim zapoznać i ewentualnie zgłosić 

poprawki. 

Radny Jacek Sulikowski zapytał czy jest taka wola radnych aby ten Kodeks powstał.  

Radni wyrazili zgodę na propozycję radnego Jacka Sulikowskiego o uchwalenie kodeksu. 

Ad.13. Wniosek radnej Justyny Paszkowskiej o zmianę Statutu Gminy 

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się prośbą o poddanie pod głosowanie wniosku o 

przygotowanie poprawek do Statutu Gminy a w szczególności poprawek do rozdziału 5. Tryb 

pracy organów gminy. 

Następnie odczytała plan pracy. 

Przyjęcie wnioski, zaksięgowanie go w Biurze Rady – marzec 2015. 

Odczytanie wniosku oraz planu pracy na Komisji marcu. 

Powołanie Komisji statutowej. 

Koordynatorem wszelkich działań  pracy przy Statucie zostaje wnioskodawca. 

Wnioskodawca sklada formalny wniosek o powołanie Komisji statutowej. 

W skład Komisji wchodzą  wnioskodawca, Przewodniczący Rady Gminy i po jednym z 

radnych z każdej Komisji stałej. 

Poinformowanie radnych o terminie zgłaszania uwag i propozycji zmiany istniejącego Statutu 

– do 31 kwietnia 2015 r. a powołanie tej Komisji  na kwietniowej Sesji. 

Wnioski powinne być składane na piśmie. 

Przygotowanie nowego Statutu na sierpniową Sesję.  

Przedstawienie nowego Statutu Kancelarii prawnej i przygotowanie projektu uchwały wraz z 

załącznikiem – statutem na Sesję we wrześniu lub październiku. 

Ad.14. Informacje o dyżurach radnych 

Radny Jacek Sulikowski  zapytał radnych czy zastanawiali się  nad dyżurami jakby mogły 

wyglądać. Następnie poinformował jak to rozwiązał Niemodlin.   

Zaznaczył, że dyżury wprawdzie nie byłyby obowiązkowe ale ktoś w Gminie musi 

dyżurować, bo nie każda sprawa mieszkańca kwalifikuje się do dyskusji na posiedzeniu 

Komisji czy Sesji. Mieszkańcy omawialiby swoje sprawy na dyżurach radnych. Radny potem  

pilotowałby sprawę zgłoszoną przez mieszkańca. 

Następnie omówił jak takie dyżury mogłyby wyglądać . Zaznaczył, ze harmonogram dyżurów 

zostałby sporządzony przekazany do Wójta  gdyż jest on dysponentem sali. Wójt może 

wyznaczyć inne miejsce niż budynek Gminy. 

Radni z sołectw spoza Tułowic mogą mieć dyżur w swoich miejscowościach.  

W panie maja stworzyć taki prosty regulamin dyżurów i określić w nim zasady wzajemnej 

komunikacji. Jeżeli na dyżur radnego przyjdzie osoba z innego okręgu to powinien on 

przekazać sprawę dla radnego z tego okręgu przynajmniej do wiadomości aby uniknąć 

wzajemnych pretensji między radnymi. Można określić ogólnie kategorie spraw i 

odpowiedzialne za to osoby co ma na celu pokierowanie mieszkańca, gdzie ma się udać po 

szczegółowe informacje. Kto mógłby mu pomóc. 

Z dyżurów będą sporządzane mini protokoły i wpinane systematycznie do segregatora w 

Biurze Rady. 

Informacja o dyżurach będzie podana publicznie. 

Radna Justyna Paszkowska zaproponowała aby ustalić, ze każda Komisja będzie dyżurowała 

np. raz czy dwa razy  w miesiącu. Wtedy zawsze ktoś z Komisji będzie miał dyżur. 

Radni przeprowadzili dyskusję na temat ustalenia terminów  i sposobu dyżurów.  
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Radny zaproponował zakup telefonu komórkowego , który służyłby do kontaktu 

mieszkańców z radnymi. 

Wójt poinformował , że od 1 kwietnia Pani Dzielnicowa co środę będzie miała w każda środę 

dyżur w godz. od 13 do 15, w Sali posiedzeń Urzędu. 

Radni dyskutowali na temat godzin dyżurów Pani Dzielnicowej, zastanawiali się na  dyżurami 

popołudniowymi. 

Ad.15. Informacje o radzie biznesu w Tułowicach 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przekazał radnym opracowanie na jakich 

zasadach można stworzyć Radę Biznesu i na jakich zasadach  może  działać. Prosił aby radni  

się na spokojne z tym zapoznali. Zaznaczył, że trzeba też korzystać z doświadczenia innych 

gmin, w których takie Rady są już utworzone. Zaznaczył, że taka Rada jest organem 

doradczym. Poinformował, że o powołaniu takiej Rady myślą także radni z Niemodlina i 

zastanawia się czy z nimi nie współpracować w celu powołania takich Rad. 

Zaznaczył, że po wakacjach planuje zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami z terenu 

Gminy Tułowice. 

Ad.16.Informacja o szkoleniu w RIO 

Wice Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej byli na szkoleniu w RIO. Następnie omówił tematy 

jakie były poruszane na szkoleniu. 

Zaznaczył, że materiały ze szkolenia zostały przekazane do Przewodniczących Komisji 

Ad.17. Omówienie tematu lamp solarowych 

Wice Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dowiadywał się na temat lamp 

solarowych, firma z którą rozmawiał miała mu dosłać materiały ale jeszcze ich nie otrzymał. 

Następnie poruszył sprawę lampy solarowej koło ośrodka zdrowia, zaznaczył, że czasem 

świeci mocno a czasem bardzo słabo. Taka lampa musi się doładować. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że także dowiadywał się na temat lamp solarowych i 

dowiedział się, ze wszystko zależy od tego jaki jest sam solar. Dobra latarnia kosztuje około 7 

tys. zł. i nie jest na stale związana z gruntem więc nie potrzeba pozwolenia budowlanego. 

Radni dyskutowali na temat  typów i ceny lamp, zastanawiali się czy korzystniej jest 

zamontować zwykłe lampy czy solarowe. Rozmawiano także na temat kosztów eksploatacji 

lamp. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że lampa solarowa  przy Ośrodku 

Zdrowia zostanie zabrana a tam będzie postawiona zwykła lampa, druga lampa  będzie koło 

Orlika. Lampa solarowa będzie przeniesiona w inne miejsce. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że tam nie ma możliwości postawienia  zwykłej lampy 

, bo tam za płotem idzie wiązka kabli i Turon nie wyraził zgody na postawienie tam lampy. 

Ad.18. Program „Alarm życia” 

Radna Justyna Paszkowska  poinformowała, że rozmawiała z Panem Henrykiem Chmura na 

temat projektu „Alarm życia”. Program ten dotyczy nowoczesnego systemu ratunkowego i 

kierowany jest przede wszystkim do osób starszych wymagających stałej opieki. Następnie 

poinformowała na jakich zasadach taki alarm działa. 

Zaznaczyła, że nie ma kosztów ustalonych dla Tułowic, bo zależy to od tego ile takich 

telefonów będzie potrzebnych. Podała ceny ustalone dla Prószkowa, który wykupił 20 takich 

telefonów. Poinformowała, że jeżeli jest taka wola radnych to Pan Henryk Chmura może 

przyjechać na Komisję w kwietniu i dokładnie omówić temat. 

Radni  po przeprowadzeniu dyskusji stwierdzili, że są zainteresowani tematem. 

Ad.19. Oświadczenia majątkowe 

Przewodniczący  Rady Gminy przekazał radnym zasady składania oświadczeń majątkowych 

oraz poinformował o terminach składania oświadczeń. 
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Ad.20. Informacja o spotkaniu z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że na wniosek Radnego Romana 

Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich. Zostało 

wysłane pismo z prośbą o takie spotkanie. Takie spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 

godz.. 11. Prosił radnych o udział w tym spotkaniu i o przygotowanie pytań do Pana 

Dyrektora. 

Ad.21. Informacja o szkoleniu w kwietniu 2015 r.  

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że  odbędzie się szkolenie dla radnych na temat 

spraw związanych z budżetem. Szkolenie będzie  prowadził Pan Bryczek a odbędzie się ono 

w kwietniu 2015 r. Prosił radnych o wcześniejsze podanie tematów jakie ich interesują. 

Ad.22.Informacja Komisji Budżetowej 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczo – 

Budżetowej. 

Ad.23. Stanowisko wspólne Rady Gminy w sprawie uzyskania dotacji z Unii 

Europejskiej, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Ptak odczytał radnym przygotowany 

projekt stanowiska wspólnego Rady Gminy w sprawie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej, 

Następnie przedstawił folder firmy zajmującej się pozyskiwaniem takich środków. Odczytał 

kilka opinii  na temat działalności i skuteczności 95% tej firmy. Zaznaczył, że przedstawiciele 

tej firmy chcą się spotkać z radnymi. 

Uważa, że należy współpracować z tą firmą  lub inną w celu pozyskania środków unijnych. 

Radny Jan Bojkowski stwierdził, że firmy zajmujące się pozyskiwaniem środków są na 

pewno bardziej skuteczne niż najlepszy pracownik ale jeżeli  Gmina nie ma przygotowanych 

projektów to firma też nic nie zrobi. Trzeba konkretnie wiedzieć co chce się robić, za ile i 

trzeba na to mieć projekt. 

Komisja dyskutowała na temat pozyskiwania środków  i procedury z tym związanej oraz na 

temat potrzeby zatrudniania w tym celu firmy. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że Gmina Tułowice należy do czterech 

stowarzyszeń z których pozyskują środki unijne. Aby pozyskać środki trzeba mieć 

zagwarantowany wkład własny. Następnie poinformował o spotkaniu w Aglomeracji 

Opolskiej na temat pozyskania środków na inwestycje. 

Zaznaczył, że są też programy ministerialne dla szkół, przedszkoli i żłobków. 

Następnie poinformował, jak działają lokalne stowarzyszenia pośredniczące w przydzielaniu 

środków unijnych. 

Radny Krzysztof Mróz zaznaczył, że nie było większej inwestycji w Gminie, która nie była 

dofinansowana . 

Radny Roman Kopij stwierdził, że Pan Wójt i Pani Skarbnik wiedzą ile jest środków i co chcą 

robić. Wójt poinformował, że jeśli uda się kupić budynek Poczty to zechce jak najszybciej 

załatwić sprawę i na adaptację budynku będą potrzebne środki, które  zechce pozyskać ze 

stowarzyszeń  do których Gmina należy 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że można rozważać sprawę zatrudnienia firmy ale 

najpierw trzeba się zastanowić czy nie wykorzystać  najpierw potencjału Gminy. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, ze najpierw trzeba ustalić co chcą robić, ustalić priorytety, 

zapewnić środki a potem szukać na to dofinansowania. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy jest wola aby spotkać się z tą firmą. 

Radni ustalili, że decyzja należy do Wójta. 

Ad. 24. Dzień samorządowca, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał że 27 maja  przypada dzień samorządu 

terytorialnego. Z przekazu wie, że inne gminy taki dzień sobie w jakiś sposób organizują. 
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Poinformował, że na ten temat rozmawiał z Panem Wójtem i Panem Przewodniczącym Rady . 

Poinformował, że ma przygotowaną ofertę dla Rady Gminy  pobytu szkoleniowego w 

Pokrzywnej. Następnie omówił program pobytu i przekazał radnym oferty. 

Zaznaczył, że koszt pobytu wynosi 160 zł. Prosił radnych o podjecie decyzji do najbliższej 

Sesji. Radni dyskutowali na temat  zorganizowania takiego szkolenia. 

Radny Józef Sukiennik przypomniał, że radni obiecali Sesje wyjazdowe do sołectw aby 

mieszkańcy mogli zobaczyć jak radni obradują. Na razie nie słyszał o planie zorganizowania 

takiej Sesji. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Krzysztof Ptak  zamknął  obrady.  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

          Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                               Krzysztof Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


