
 Protokół Nr VII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

ALS 100336, 100337 , 100338 1,09,54, 0,47,52, 

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

godz. 1950 . W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecny był radny Zbigniew 

Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona) 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję:  radnych Rady Gminy Tułowice, nowo 

wybranego radnego Pana Romana Kopija, kierowników Urzędu, kierowników jednostek, 

pracowników Urzędu, sołtysów,  oraz mieszkańców Gminy. 

Ad. 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Gierczak wręczył zaświadczenie 

o wyborze na radnego Panu Romanowi Kopijowi życząc mu jednocześnie owocnych obrad. 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin  odczytał rotę ślubowania: 

„ Wierny Konstytucji 

 i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców”. 

 po czym Pan Roman Kopij stojąc wypowiedział słowo “ ślubuję”. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny, który złożył ślubowanie objął mandat 

radnego Rady gminy Tułowice. Pogratulował Panu Romanowi Kopij i życzył mu owocnej 

pracy na rzecz całej Gminy, udanej współpracy z Urzędem Gminy oraz podejmowanie 

decyzji w atmosferze zgody, kompromisy, wzajemnego porozumienia i życzliwości. 

Radny Roman Kopij zaznaczył, ze zgodnie ze złożonym ślubowaniem przyrzeka, ze będzie 

godnie te funkcję wypełniał, z cała gorliwością i swoimi umiejętnościami. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.   

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

.  2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach. 

   3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

   4. Przedstawienie porządku obrad. 

   5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy. 

   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. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.  

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14  Rady Gminy Tułowice  z dnia 

      16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

      Rewizyjnej 

13. Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2014 r. 

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  za 2014 r.  

15. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2015 
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16. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + prezentacja ZGKiM 

17. Informacja na temat funkcjonowania usług opiekuńczych w Tułowicach OPS oraz stacji  

      „Caritas” 

18. Informacja o trudnej sytuacji lokatorów , którzy mieszkają w blokach przy kotłowni, 

19. Przedstawienie planu pracy Komisji Doraźnej Dni Tułowic, 

20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

21. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski do porządku obrad.  

Następnie  zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na przeniesienie punktów 13. 

Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2014 r. i 14. Sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii  za 2014 r., 15. Informacja o przebiegu akcji zimowego 

odpoczynku FERIADA 2015, 16. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + 

prezentacja ZGKiM, 17. Informacja na temat funkcjonowania usług opiekuńczych w 

Tułowicach OPS oraz stacji  „Caritas”, 18. Informacja o trudnej sytuacji lokatorów , którzy 

mieszkają w blokach przy kotłowni, po punkcie 5  aby pracownicy nie musieli tak długo 

czekać.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 14 radnych. Zmieniony porządek obrad został 

przyjęty.  

Ad.5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy. 

Protokół z  VI Sesji Rady Gminy zostały przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za) 

Ad.6. Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2014 r. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon poinformowała, ze 

radni otrzymali informację na piśmie i radni się z nią zapoznali. Jeśli radni mają pytania to 

chętnie na nie odpowie. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 1 do protokołu. 

Ad 7.. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  za 2014 r.  

Pani Danuta Wajdziak poinformowała, ze również pisemnie przedstawiła sprawozdanie, 

każdy się z nim zapoznał, jeśli są pytania to na nie odpowie. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 2 do protokołu. 

W związku z chwilową nieobecnością  na Sesji ( spóźni się) Dyrektora Tułowickiego Ośrodka 

Kultury Pani Heleny Wojtasik przystąpiono do omówienia punktu 9 porządku obrad. 

Ad.9. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + prezentacja ZGKiM 

Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar przedstawił sprawozdanie,  

Na zakończenie omawiania sprawozdania Dyrektor ZGKim zaproponował aby przy 

sprzedaży mieszkań komunalnych powrócić do 50% bonifikaty. Jego zdaniem wtedy będzie 

można sprzedać więcej mieszkań a środki ze sprzedaży przynajmniej częściowo przeznaczyć 

na remont pozostałych mieszkań.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad.8. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2015 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik przedstawiła sprawozdanie o 

przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2015. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

Ad.10. Informacja na temat funkcjonowania usług opiekuńczych w Tułowicach OPS  
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oraz stacji „Caritas” 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że Komisja Społeczna spotkała się z Panią 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Spotkanie Komisji Społecznej miało na celu zapoznanie się ze strukturą jednostki, z zakresem 

działań oraz z sposobami realizacji zadań, które realizuje OPS.  

Komisja otrzymała informację, że przy OPS działa instruktor  terapii uzależnień i psycholog. 

Po przedstawieniu w jaki sposób OPS wspiera  i umożliwia osobom i rodzinom 

przezwyciężać trudne sytuacje życiowe Pani Kierownik poruszyła także temat potrzeb 

Ośrodka. Było mowa o zlikwidowanej świetlicy środowiskowej, która ponoć bardzo dobrze 

funkcjonowała, dzieci brały udział w  organizowanych zajęciach. Świetlica niestety została 

zlikwidowana i ma nadzieję, że w przyszłości postarają się aby taka świetlica działała tak jak 

to było wcześniej. 

Wspomniane było również o współpracy z ZGKiM odnośnie przydzielania osób do zadań 

porządkowych w Gminie. Uzyskali również informacje dotyczące słynnego audytu, w którym 

zamieszczone zostały nieprawidłowości w funkcjonowaniu OPS. Podkreśliła, że owy audyt 

jest dokumentem, który nie posiada ponumerowanych stron i tak w rzeczywistości nie podaje 

żadnych wskazówek do dalszej pracy. Audyt robiła firma zewnętrzna na zlecenie Gminy. 

Komisja  Społeczna była także na drugim spotkaniu, które odbyło się na terenie Stacji 

CARITAS Diecezji Opolskiej w Tułowicach.  

Stacja powstała w 1993 r. Koordynatorem  był samorząd, między innymi władze Gminy. 

Można powiedzieć , że od początku działalność Stacji była wspierana przez Gminę.  

Obecnie na etacie pracują dwie dyplomowane pielęgniarki środowiskowo – rodzinne. Jedna 

na całym etacie , druga ma pół etatu i rehabilitant na cały etat.  

Pielęgniarki  zajmują się całodobową opieką medyczną, pielęgnacyjną, rehabilitacyjną,  

osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku na terenie Gminy Tułowice. 

Obecnie stacja opiekuje się około 70 pacjentami i największa pomoc jest kierowana na 

przynależne do Tułowic sołectwa, dlatego, że w Tułowicach jest Ośrodek Zdrowia i 

wszystkie osoby starsze  maja taka możliwość, że mogą podejść do lekarza w każdej chwili. 

Na wioskach ludzie nie mają często takiej możliwości, jest to związane głownie z brakiem 

transportu ale też często należą do innego lekarza rodzinnego. Każda wizyta u lekarza wiąże 

się z koniecznością zorganizowania transportu i ludzi, którzy pomogą. 

Praca  pielęgniarek Caritasu to nie tylko pomoc medyczna, bardzo ważne dla chorych ludzi 

jest zainteresowanie i zwykła ludzka obecność. Często dla tych ludzi odwiedziny pielęgniarki 

to jest jedyna atrakcja całego tygodnia, jedyna wizyta, bo często takie osoby są zdane jedynie 

na siebie. 

Przy stacji Caritas istnieje wypożyczalnia sprzętu medyczno- pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego 

niezbędnego do używania w domu chorego. Za wypożyczony sprzęt pobierana jest kaucja 

zwrotna, która jest zróżnicowana w zależności od rodzaju sprzętu. Średnio kaucja wynosi 

około 20 zł. Opłata miesięczna za wypożyczenie sprzętu wynosi od 10 do 15 złotych i te 

pieniądze w granicach od 300 do 800 zł. miesięcznie są  przeznaczone na zakup bandaży, 

igieł i innego sprzętu medycznego. 

Do Stacji Opieki CARITAS należy również gabinet rehabilitacyjny, który jest dostępny dla 

wszystkich mieszkańców bezpłatnie. Zaznaczyła, ze tylko niewielka część zabiegów jest 

refundowana przez NFZ a reszta jest płacona ze środków własnych. 

Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że gabinet jest pięknie wyposażony, sa tam 

wszystkie sprzęty, które powinne być. W gabinecie jest położona stara wykładzina, która w 

niektórych miejscach odchodzi i stwarza zagrożenie. Zgodnie z normami na niektóre zabiegi 

powinne być osobne pomieszczenia, których w gabinecie brakuje. 

Instalacja elektryczna  jest stara i powinna być wymieniona.  
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Zaznaczyła, ze z gabinetu rehabilitacyjnego korzysta bardzo dużo  mieszkańców Gminy i nie 

tylko. 

Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że na terenie Stacji Opieki w czasie remontu 

zostały zamontowane 4 bojlery elektryczne ale trzy bojlery są niewykorzystane bo w 

pomieszczeniach, w których się znajdują nie ma możliwości ich podłączenia bo nie ma 

gniazdek elektrycznych. Podobno było to zgłoszone w czasie remontu ale stwierdzono, że tak 

ma być.  

Jak każda instytucja tak też i Stacja opieki boryka się z brakiem pieniędzy, jest oczywiście 

dofinansowanie z budżetu Gminy ale starcza ono tylko na przetrwanie., brakuje  na zakup 

dodatkowego sprzętu i remontu gabinetu rehabilitacyjnego. 

W Stacji Opieki brakuje przede wszystkim łóżek, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. 

Brakuje też pieniędzy na remont gabinetu rehabilitacyjnego, stwierdziła, ze byłaby tragedia 

gdyby w Tułowicach tego gabinetu nie było. Bardzo dużo ludzi korzysta z gabinetu i jest on 

na pewno potrzebny. Pan rehabilitant robi, co może, pracuje społecznie, ostatnio została 

wprowadzona rehabilitacja domowa, czyli jeździ do pacjentów i tam ich rehabilituje. 

Zaznaczyła, ze pomieszczenia gabinetu są bardzo dobrze utrzymane, widać dbałość o 

porządek i atmosferę jaka tam panuje. Zaznaczyła, że wiele remontów  było tam robionych z 

pomocą rodzin pracowników, którzy poświecili swój czas i pieniądze. 

Poinformowała, że pielęgniarki pracujące w Stacji Opieki maja nienormowany czas pracy, 

praktycznie pracują 24 godziny na dobę,  zdarzało się, ze sprzęt był wypożyczany nawet o 

godz. 5 nad ranem, bo była taka potrzeba. Pielęgniarki nigdy nie odmawiają pomocy, jeśli jest 

taka potrzeba to wypożyczają sprzęt o każdej porze.. 

Dodała, że przedtem Głowna siedziba Stacji CARITAS była w Niemodlinie a teraz w 

Niemodlinie nie ma w ogóle Stacji tylko jest w Tułowicach. 

Ad.11. Informacja o trudnej sytuacji lokatorów , którzy mieszkają w blokach przy 

kotłowni, 

Radna  Justyna Paszkowska stwierdziła, że większość radnych zna ta sprawę. Sprawa dotyczy 

Państwa Małolepszych zamieszkałych w mieszkaniu własnościowym przy ul. Ceramicznej. 

Poinformowała, że mieszkanie jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni. Ściana 

salonu jest ściana wspólną z kotłownią. Chodzi o hałas , który przeszkadza Państwu 

Małolepszym w codziennym funkcjonowaniu. Poinformowała, że posiada ostatnia decyzję, 

która została zlecona przez  Nadzór  Budowlany dla   Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 

w Opolu i zgodnie z tą decyzją  poziom dźwięku przekracza dopuszczalne normy i w związku 

z tym Państwowy Inspektor Sanitarny w Opolu nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Tułowicach podjąć działania techniczne, technologiczne bądź 

organizacyjne powodujące trwałe zredukowanie poziomu hałasu spowodowanego pracą pomp 

obiegowych znajdujących się w kotłowni gazowej dostarczającej ciepło do budynków w 

Tułowicach, ul. Ceramiczna  do wartości dopuszczalnej określonej  w polskiej normie, to jest 

nieprzekraczajacej w polskiej normie, to jest nieprzekraczajacej w porze nocnej wartości 25 

decybeli w pomieszczeniach mieszkalnych i należy udokumentować sposób i skuteczność 

podjętych działań wynikami poziomu natężenia dźwięku. Termin wykonania jest do 31 

grudnia 2015 r.  

Pani Justyna Paszkowska zwróciła się z pytaniem do Dyrektora ZGKiM Pana Tadeusza 

Cwynara kiedy planowane jest rozpoczęcie prac związanych z obniżeniem tego poziomu 

hałasu w tym budynku. Jest to decyzja z początku marca.  

Stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że teraz nie można podjąć żadnych działań bo trwa sezon 

grzewczy ale też nie można czekać do 31 grudnia bo wtedy będzie trwał następny sezon  
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grzewczy. Zaznaczyła, ze ma nadzieję, ze po skończeniu tego sezonu grzewczego te prace 

będą wykonane. 

Dyrektor ZGKiM  Pan Tadeusz Cwynar odpowiedział, że temat nie jest od dzisiaj, ciągnie się 

od trzech lat. Poinformował, że jest też pismo Nadzoru budowlanego, z którego wynika, że 

wszystko pod względem technicznym jest zgodne z przepisami, jest przekroczenie 4 decybeli. 

Zapytał Inspektora nadzoru dlaczego tak napisał, bo przecież to są specjaliści, zapytał też co 

ma zrobić.  

Inspektor odpowiedział, że tego mu nie napisze, bo jak napisze aby wymienił pompę  i pompa 

będzie wymieniona i dalej będzie hałas, to Dyrektor zaradza aby Inspektor odkupił tę pompę. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że chodzących, pomagających jest duże,  sam współczuje tym 

Państwu i nie mówi, że nic nie zrobi. Zaznaczył że pierwsze badania natężenia  hałasu były 

zlecone przez ZGKiM. Potem sprawa poszła do Sanepidu, który zgłosił sprawę do Nadzoru 

budowlanego aby cos z tym zrobić. Była przeprowadzona kontrola, są protokoły z kontroli. 

Zaznaczył, że ma termin do końca roku. Zaznaczył, że nic nie robi złośliwie, być może 

rozwiązanie będzie, popyta jeszcze fachowców. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, ze z tego co wie, to był tam Pan Rosiek, który 

powiedział, że to jest koszt kilku tysięcy złotych żeby to wyciszyć.  

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że był tam Pan Rosiek, byli radni w poprzedniej kadencji, w 

obecnej kadencji też byli radni, mówili, że tam trzeba wokół w ścianie wyciszyć. 

Poinformował, że odsłonili to i okazało się , że jest tam fabrycznie wyciszone. Stwierdził, że 

jeśli nie znajdzie innego rozwiązania, to zaproponuje Panu odcięcie się od gminnego 

ogrzewania i zamontowanie elektrycznego ogrzewania. Nie wie jeszcze co będzie w tej 

sprawie mógł zrobić.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że nie wie czy to  załatwi sprawę, bo chodzi o to, że 

tamtędy idą rury . 

Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że tam szumi z zaworu grzejnika a nie z sieci. Zaznaczył, że 

zrobili już wszystko, wymontowali licznik, który mówili, że hałasuje, rozkryzowali, ustawili 

pompę na najniższy możliwy obieg. Stwierdził, że to nie jest nowo wybudowany budynek, 

tam mieszkali ludzie, jak ten budynek był budowany, to wtedy to był dopuszczalny hałas. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że kotłownia ma około 20 lat, zaznaczyła, ze każdy 

człowiek ma jakaś swoja normę, dla jednych pewne dźwięki mogą być niesłyszalne a dla 

innych mogą być bardzo drażniące. Stwierdziła, ze Sanepid zrobił badanie, są pewne 

zalecenia i chciała tylko się dowiedzieć kiedy to będzie zrobione. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, ze termin dotyczy jego a nie radnej, powiedział, że ma termin do 

załatwienia, załatwi to lub nie,  albo go ukażą albo nie, nie wie jeszcze tego dzisiaj, w tej 

chwili nie wyłączy sieci bo trzeba ogrzewać. Jak zostanie wyłączone ogrzewanie to będzie się 

zastanawiał, co można jeszcze zrobić. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że ludzie czekają już trzy lata, to ile jeszcze mają 

czekać. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że nie wie, może pięć lat, nie wie 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że to chyba nie jest wina właściciela mieszkania, bo 

kupując mieszkanie nie wiedział, ze tam jest hałas, uważa, że należy mu się chyba wykonanie 

tego nakazu. Stwierdziła, ze nie mówi Dyrektorowi aby już jutro tam poszedł i coś zrobił, 

zadała tylko pytanie kiedy to będzie zrobione.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zaproponował aby zamknąć tę dyskusję, 

stwierdził, że jest decyzja administracyjna i Pan Dyrektor ZGKiM ma się dostosować do 

decyzji  ale też się zgadza z Panią radną, ze nie można czekać do końca roku, to trzeba zrobić 

po  zakończeniu sezonu grzewczego. 
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Pan  Tadeusz Cwynar stwierdził, że jest Dyrektorem ZGKiM 22 lata i w tym czasie miał 

różne sprawy i terminu dotrzymywał. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że  jest decyzja administracyjna i trzeba ja wykonać, 

zaznaczył, że Gmina już wiele sądowych procesów przegrała, uważa, że trzeba w tej chwili 

robić wszystko aby dotrzymać terminu i raz na zawsze zamknąć te sprawę. Uważa, ze nie 

mogą sobie pozwolić na to, bo może zrobię. 

Dyrektor ZGKiM zapytał  radnego co będzie jak tego nie da się usunąć. Zaznaczył, że jego 

szefem jest Wójt i prosił aby z nim rozmawiać poprzez Wójta. 

Radca Prawny Pan Tomasz  Surma stwierdził, że jest decyzja prawomocna, jeśli się z nią nie 

zgadzamy to trzeba się było od niej odwołać, jest ostateczny termin w którym zalecenia trzeba 

wykonać bo inaczej będą kary. 

Ad.12. Przedstawienie planu pracy Komisji Doraźnej Dni Tułowic, 

Radny Krzysztof Ptak przedstawił plan pracy Komisji Doraźnej Dni Tułowic, 

Plan stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy jest już program . 

Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, że jest już potwierdzony zespół Szymona  Wydry, 

zespól Sierściuchy i  zespół Ruster. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że odbyło się spotkanie z Zarządem 

Straży Pożarnych  i ustalono, że w Tułowicach odbędą się eliminacje województwa 

opolskiego Orkiestr Dętych Strażackich do mistrzostw Polski. Wystąpi u nas 5 orkiestr 

strażackich. Festiwal zostanie rozpoczęty paradą orkiestr dętych o godz. 12 z ul. Szkolnej na 

stadion.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że jest także uzgodnione, ze w sobotę będzie parada 

motocyklowa. 

Ad.13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że Pan Wójt nie mógł uczestniczyć w 

dzisiejszej Sesji. Radni otrzymali sprawozdanie z działalności  Wójta między Sesjami. 

Jeżeli radni mają pytania to jeśli będzie wiedziała to odpowie. 

Radny Jacek Sulikowski zapytał o spotkanie 25 marca br. z przedstawicielem Poczty Polskiej 

z Katowic, czy zapadły już jakieś decyzje.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym spotkaniu uczestniczył także Pan radny Roman 

Suchodolski, Poczta będzie wystawiała budynek do sprzedaży. Gmina przystąpi do przetargu. 

Na spotkaniu były także omawiane sprawy wartości działki i sprawy podziału działki. 

Przekazali dla Poczty Polskiej, że Gmina jest zainteresowana tym zakupem, całym 

mediatorem i do pilnowania sprawy będzie Pan Masiarz, który jest pracownikiem Poczty 

Polskiej. Poczta Polska nie chce likwidować punktu pocztowego w Tułowicach, będzie 

chciała wynajmować obecnie zajmowane pomieszczenia  i płacić za to czynsz.  

Dyrektor TOK zapytała czy omawiany budynek jest zabytkiem, bo cena zabytku w momencie 

kupna  jest obniżona o 50%.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  

            Gminy między Sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze sprawozdanie zostało przekazane radnym w 

formie pisemnej. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski omówił 

przedłożone sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze sprawozdanie w tej sprawie radni otrzymali 

mailem a jeden egzemplarz jest w segregatorze w Biurze Rady. 
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Następnie  poinformował o sprawie dyżurów radnych. 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, ze jest propozycja aby dyżury wprowadzić od maja 

br.  Miejscem na spotkania będzie mała sala koło sali widowiskowej. Dyżury mogą być tylko 

we wtorki od godz. 18 do 19. W innych terminach sala jest zajęta. W Tułowicach w pierwszy 

wtorek miesiąca będzie dyżurowała Komisja Społeczna w drugi wtorek – Komisja  

Gospodarczo – Budżetowa a w trzeci wtorek Komisja Rewizyjna. 

Ustalenie w jakim składzie członkowie Komisji będą dyżurować jest zadaniem 

przewodniczących Komisji i prosił aby do 18 kwietnia br. Każdy Przewodniczący stałej 

Komisji przekazał  kto w jakim terminie będzie miał dyżur.  

W sołectwach proponują aby przynajmniej raz w miesiącu  radny odbył dyżur w świetlicy 

wiejskiej. 

Po otrzymaniu wszystkich informacji będzie sporządzony grafik i wywieszony na tablicach 

informacyjnych i  na stronie internetowej.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w trakcie posiedzenia Komisji Pan Wójt 

poprosił o stanowisko w sprawie przejęcia dworca PKP i drogi w Szydłowie. 

Pan Wójt dostał zielone światło od Rady Gminy 23 lutego 2015 r. Pan Wójt prosił, żeby Rada 

tutaj potwierdziła, że tak jest. Radni nie zgłosili sprzeciwu. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że był wniosek o postawienie tablic 

ogłoszeniowych na nowym osiedlu.  

Radny Jacek Sulikowski poinformował gdzie zostały umieszczone tablice ogłoszeniowe. 

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę postawienia dwóch tablic w Skarbiszowicach, 

poinformował, ze na ten temat rozmawiał na Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze tablice na osiedlu zostały zrobione z 

funduszu sołeckiego a o te w Skarbiszowicach  trzeba pytać Pana Wójta.. 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że była prośba o dostarczenie do Biura Rady listy 

tablic informacyjnych usytuowanych na terenie Gminy Tułowice. Jest tez prośba o 

dostarczenie informacji kto jest odpowiedzialny za rozwieszanie informacji na tablicach a kto 

za oczyszczanie tych tablic. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę 

przyznawania  tytułów „Zasłużony dla Gminy” i Honorowy Obywatel Gminy,  prosił o 

informację ile takich odznaczeń  było. Wczoraj każdy radny dostał emailem taka informację.  

Odnośnie programu „Alarm życia” , będzie zaproszona na posiedzenie Komisji osoba 

zajmująca się tym programem.  

Jeśli chodzi o wydawanie gazety, to była rozmowa z Panem Wójtem, w tym roku nie ma 

funduszy, wniosek będzie rozpatrywany na Komisji Budżetowej na koniec października br.  

zgodnie z planem pracy Rady Gminy na 2015 r. czyli analiza wniosku do budżetu. 

W tym roku jest propozycja Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy aby to robić we 

własnym zakresie. Wydatki na ten rok muszą być kontrolowane. 

Sprawa  odkupienia działki od Pana kopczyka, - nie ma Pana Wójta, punk będzie 

przeniesiony na termin późniejszy. 

Ad.16. Odpowiedzi na listy od poprzedniej Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w poniedziałek przesłał dla wszystkich 

rejestr listów emailem, kopia jest w Biurze Rady Gminy. 

Radny Jacek Sulikowski  poinformował, ze jeżeli chodzi o zabytkowe organy, to sprawę 

prowadzi pracownik urzędu, końcem kwietnia w tej sprawie będzie podjęta uchwała, ze 

względu na to, że do końca marca można składać wnioski o dotację.  

Wniosek radnego Józefa Sukiennika o podłączenie bloków SM do kotłowni gminnych-  20 

marca  2015 r. Przewodniczący Rady Gminy dostał potwierdzenie, że pismo jest w trakcie 

realizacji, odpowiedź będzie w tym miesiącu. 
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Pismo Pana Wolaka  o częściową  zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – po 

rozmowie z panem Wójtem i Panem Ratusznym wiedzą, że ta zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego wymaga kilkudziesięciu tysięcy złotych, na ten rok  nie ma 

funduszy. Trzeba będzie  analizować czy  będzie to możliwe w 2016 r.  

Wniosek radnego Romana Suchodolskiego o spotkanie z przedstawicielami dróg 

wojewódzkich-  spotkanie odbędzie się  27 marca br. o godz.11 w Urzędzie Gminy. 

Prosił Pana Suchodolskiego o przygotowanie pytań. 

Odnośnie spotkania z przedstawicielami dróg  powiatowych , pismo zostało wysłane, nie ma 

jeszcze odpowiedzi. 

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o obchody 25 rocznicy 

samorządu terytorialnego, wniosek został wysłany w terminie. Udało się załatwić inny termin. 

Podziękował osobom, które przygotowały wniosek.  

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że wniosek radnego Romana Suchodolskiego o 

zaproszenie na Sesję Pana Ryszarda Witke jest już nieaktualny ale w tym wniosku był też 

poruszony problem postawienia tablicy pamiątkowej przy Kościele zmartwychwstania  

informującej o istniejących grobach właścicieli Porcelitu. Przewodniczący Rady przekazał 

sprawę 6 marca do przewodniczącej Komisji Społecznej do rozpatrzenia. 

Jeżeli chodzi o zorganizowania spotkania w sprawie budynku przy ul. Kościuszki – wniosek 

Radnego Suchodolskiego – to jest teren prywatny. Przewodniczący Rady Gminy przekazał 

sprawę do Pana Wójta 6 marca br. 

Sprawa naprawy dachu w świetlicy w Goszczowicach – 20 marca Przewodniczący rozmawiał  

z Panem Wójtem, jest to naprawione i pod kontrolą. 11 marca  Przewodniczący  Rady dostał 

kopie odpowiedzi zaadresowanej do Państwa Błasiak dotyczącą odpowiedzi na wniosek o 

podłączenie mediów do ich działki. W tym roku nie będzie podłączenia, będzie analiza czy 

będzie to możliwe w latach następnych. Odczytał pismo. 

27 lutego 2015 r. Wójt wystosował pismo do Burmistrza Niemodlina w sprawie współpracy 

przy utrzymaniu drogi dojazdowej w kierunku byłej leśniczówki w Wydrowicach nr 1 i nr 1a 

przy rzece Ścinawie od strony miejscowości Tułowice Małe.  

W tej samej sprawie Pan Wójt przesłał pismo do Nadleśnictwa. 

Ad.17. Czytanie otrzymanej korespondencji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że korespondencję jaką otrzymał przesłał dla 

wszystkich  emailem, kopia jest w Biurze Rady Gminy. 

- wniosek o przygotowanie poprawek do Statutu Gminy Tułowice -  wniosek został odczytany  

na Komisji 18 marca , powołanie Komisji doraźnej będzie w kwietniu 2015 r. 

- wniosek o remont w Przedszkolu – 2 marca  radna Justyna Paszkowska wysłała wniosek do 

Pana Wójta i do radnego Krzysztofa Kirami. Na Komisji Budżetowej była informacja, że 

będzie 50 tys. zł. na ten remont. 

Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że trzeba więcej pieniędzy. 

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że na Komisji Budżetowej była na ten temat 

rozmowa. Pan Wójt poinformował wtedy, że szacunkowy koszt remontu to kwota około 40 

tys. zł i 10 tys. zł dołożono na umeblowanie. 

- wniosek o przejęcie nieruchomości w Szydłowie – radny Krzysztof Mróz poinformował, że 

chodzi o budynek, który można powiedzieć, że jest wizytówką Szydłowa gdyż jest widoczny i 

od strony głównej ulicy i od strony kolei. Wszystkie materiały i namiary jakie udało mu się 

uzyskać przekazał dla Pana Mecenasa i myśli, że uda się coś z tym budynkiem zrobić. 

- wniosek radnego Krzysztofa Mroza o nadanie  tytułu „Zasłużony dla Gminy” dla zespołu 

Szydłowianki – prawdopodobnie będzie to zrobione na Dożynkach, bo w maju jest już bardzo  
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dużo innych spraw, do czasu Dożynek będzie czas aby wytypować jeszcze inne osoby do 

nadania  takiego tytułu. Następnie poinformował jak taki wniosek powinien być 

przygotowany. 

- wniosek radnego Romana Suchodolskiego o poddanie pod publiczną konsultację projektu 

budowy centrum wypoczynku i rekreacji w Tułowicach, - sprawa została przekazana do Pana 

Wójta, Przewodniczący  Rady jak i Pan Wójt po rozmowie uważają, że ten projekt powinien 

być umieszczony na stronie internetowej. Przewodniczący Rady zaproponował aby też 

zorganizować spotkanie  mieszkańcami osiedla aby wyjaśnić trudności jakie mogą wystąpić 

w czasie budowy. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że pisał także do Pana Wójta m.in. w tej sprawie i 

otrzymał odpowiedź, że nie planuje się żadnego spotkania z mieszkańcami. 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że 14 kwietnia będzie szkolenie dla radnych 

prowadzone przez Pana Bryczka. Następnie poinformował jakie materiały powinni radni 

zabrać na szkolenie. 

- pismo z Nadzoru Wojewody dotyczące udzielenia informacji o prawie radnych do   

  głosowania. Odpowiedź została udzielona. 

- pismo Pana Kamila Michalika – program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – program  

  będzie przekazany dla Pana Wójta. Radny Jacek Sulikowski odczytał pismo. 

- wniosek o zaproszenie na Sesję osoby odpowiedzialnej za  dofinansowania unijne.   

  Przewodniczący Rady poinformował, ze dostał zgodę Pana Wójta aby zaprosić tę osobę w  

  ramach spotkania Komisji Budżetowej w kwietniu. 

- wniosek o powołanie Rady biznesu, Rady starszych i Rady młodzieżowej. W kwietniu lub  

  maju będzie czytanie dokumentów, spotkanie z miastem Prudnik, z Radą Miejską  

  Niemodlin.Te dwa miesiące będą na zbieranie informacji. Powołanie Rady biznesu planuje 

się w I kwartale 2016 r.  

Rady starszych i Rady młodzieżowej nie planuje się w tym roku z uwagi na brak czasu, 

proponuje przełożyć to na rok 2016 r.  

- pismo dotyczące propozycji szkolenia dla radnych – w tym roku odbyło się już kilka 

szkoleń, są  tez  zaplanowane szkolenia dot. Spraw inwestycyjnych i podatkowych. Na płatne 

szkolenia nie ma już funduszy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze pisma otrzymane w dniu Sesji i w dniu 

poprzedzającym Sesję będą rozpatrywane na następnej Sesji. 

Ad.18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Skarbnik Gminy omówiła  projekt na 

posiedzeniu Komisji. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski 

odczytał projekt uchwały  i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr VII/ 27/15. 

Ad.19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14  Rady Gminy Tułowice   

            z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego  

            Komisji Rewizyjnej 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił radnego Romana Kopij do składu Komisji Rewizyjnej. Radny 

Roman Kopij wyraził zgodę na pracę w tej Komisji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały  i w 

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

Nr VII/ 28 /15. 

Ad.20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Pan Patrys poinformował radnych o problemach jakie miał w związku z awarią w jego sklepie  
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Poinformował, że zauważył, że woda wycieka ze ściany. Zakręcił zawór który był 

zamontowany w sklepie ale po zakręceniu zaworu woda jeszcze bardziej zaczęła zalewać 

pomieszczenie. 

Cały poniedziałek zbierał wodę ręcznikami aby nie dopuścić do zalania sklepu. Przez cały 

dzień próbował się także dodzwonić na numer ZGKiM gdzie się zgłasza wszystkie awarie 

(774600249) – numer jest podany na stronie internetowej. Przez cały dzień nie uzyskał 

połączenia  więc około 22 zadzwonił na Policję. Na Policji poinformowali go, że zwrócą się 

do osoby, która ma obowiązek zakręcić tę wodę i tak się stało. Policja poinformowała Pana 

Dyrektora ZGKiM w Tułowicach, który na miejscu awarii zjawił się około godziny 23,30 ale 

nie udzielił mu żadnej informacji czy woda zostanie zakręcona czy nie, czy awaria zostanie 

usuwana. Przyszedł pracownik, wyszedł i nic nie powiedział. Czekał jeszcze w sklepie 

godzinę czasu usuwając wodę i ponownie zadzwonił na Policje z pytaniem co ma dalej robić, 

czy może jechać do domu, czy ta woda została zakręcona czy nie. Policja poinformowała go, 

że woda została wyłączona i może jechać do domu. We wtorek jak przyjechał do sklepu, to 

po otwarciu  drzwi woda wylała się na zewnątrz, sklep był cały zalany. We wtorek woda też 

nie została zakręcona, dzwonił ponownie na Policję  i pytał co ma robić. We wtorek nie 

otrzymał żadnej informacji. W środę rano woda została wyłączona ale sklep był już 

całkowicie zalany, widać to na zdjęciach które zostały w tym dniu zrobione.  

Zapytał, do kogo trzeba się zwrócić w sytuacji kiedy awaria jest przed przyłączem w budynku 

aby ta woda została wyłączona. 

Zaznaczył, że został poinformowany przez Pana Ważnego, że ta awaria jest gdzieś w sklepie, 

nie wiedzą gdzie ale jak tej awarii w tym dniu nie usunie to pracownicy ZGKiM odetną mu 

całkowicie wodę. Taki warunek został mu postawiony. 

Skontaktował się wiec z firmą hydrauliczną aby mu usunęła tą awarię.  Pracownicy firmy 

stwierdzili, że się nie podejmą tej pracy bo awaria nie jest w sklepie tylko gdzieś przed 

budynkiem i nie mogą tego zrobić. 

Myślał , że ZGKiM to zrobi i potem właściciele sklepów jakoś pokryją koszty ale ZGKiM 

tego nie zrobił tylko przesłano mu wypowiedzenia na dostawę wody. 

Podstawą tego wypowiedzenia było to, ze jest wiele awarii w jego sklepie. 

Właściciele sąsiadujących sklepów też dostali takie same wypowiedzenia. 

W tej sytuacji musiał zaciągnąć porady prawnika, bo cały czas był atakowany a nie był 

traktowany jako mieszkaniec Gminy, gdzie płaci podatki za działalność gospodarczą.  

Zaznaczył, że nie zalegał z opłatami za wodę. Przytoczył zapisy ustawy mówiące co należy 

do pracownika samorządowego. Zaznaczył, ze przez dwa miesiące miał odciętą wodę i musiał 

funkcjonować bez wody. Dopiero po dwóch miesiącach został wykonany nowy przyłącz i 

został poinformowany przez Pana Wójta, że ma się do tego przyłącza podłączyć. 

Pracownik ZGKiM poinformował go, że wykop z przyłączem nie może stać przez cała noc , 

bo ktoś może tam wpaść więc od  wieczora do późnej nocy sam robił wykop i podłączył wodę 

i zasypał dziurę. Sprawa została zamknięta, Pan Wójt poinformował go tylko aby zgłosić do 

ZGKiM o założenie plomby na wodomierzu. Po zgłoszeniu o założenie plomby do sklepu 

przyszedł Pan Dyrektor ZGKiM i poinformował go, że Gmina złoży pozew do Sądu o 

nielegalne podłączenie się do wody. Po kilku dniach przyszło 4 pracowników ZGKiM i też 

został poinformowany, ze sprawa trafi do Sądu. Została napisana notatka przez Pana 

Ważnego, że podłączenie jest nielegalne, nielegalnie pobierana jest woda, nielegalnie została 

ściągnięta plomba z licznika, została zniszczona własność ZGKiM. 

Pan Patrys stwierdził, że to on był pokrzywdzony ale chciał sprawę załatwić polubownie to 

teraz to obróciło się w inną stronę, teraz on jest zastraszany Sadem , że nielegalnie się 

podłączył gdzie wcześniej został poinformowany aby się podłączyć.  
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Ostatnio spotkał Pana Wójta i został poinformowany, że plomba zostanie założona i nie 

będzie żadnego problemu, kwestia odszkodowania za te ściany gdzie Pan Dyrektor nie 

dopełnił obowiązków, te koszty zostaną pokryte. Zaznaczył, ze jeszcze wcześniej przed 

wzięciem prawnika chciał uzyskać taką kwotę aby pokryła jego straty. 

W tym momencie został potraktowany jako osoba która w tej sytuacji kompletnie zawiniła a 

nie została pokrzywdzona. 

Po wiadomości od Wójta, ze pracownicy ZGKiM przyjadą założyć plombę, trochę się 

uspokoił  ale niestety  po tej wiadomości od Wójta przyszli pracownicy i tak się zachowali. 

Nie wie na jakim etapie jest ta sprawa, bo gdy był z prawnikiem w Gminie, rozmawiał u Pana 

Wójta z Radca prawnym i uzgodnili, że jak już woda jest podłączona to ZGKiM założy 

plombę a  on nie będzie rościł żadnych roszczeń oprócz tego, że ściany zostały zalane. 

Myślał, że wszystko jest rozwiązane ale pracownicy przychodzą do sklepu i straszą go 

sądami. 

Zapytał czy gdyby na jego miejscu znajdował się gabinet stomatologiczny, który bez wody 

nie może działać, co wtedy by się stało, były by ogromne straty. 

Poinformował też, ze w czasie awarii ZGKiM powinien dostarczyć wodę pitną, takiej wody 

nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapytał Pana Patrysa o jakich kosztach 

mówią.  

Pan Patrys odpowiedział, ze początkowo jak było bez udziału prawnika, to chodziło tylko o 

zakup  materiałów do remontu ścian byłaby to kwota w granicach od 100 zł. do 1500 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapytał Pana Dyrektora ZGKiM czy 

wiedział, ze była ugoda z Panem Wójtem. Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że nie. 

Poinformował jak to wszystko wygląda od strony ZGKiM. 

Raz sprawa była omawiana z nim, potem z Gminą, nie można w jednej sprawie  rozmawiać z 

kilkoma stronami.  

Poinformował, że teraz pojawił się kosztorys na ponad 8 tysięcy złotych przedstawiony przez 

pełnomocnika Pana Patrysa. Stwierdził, że  Pan Patrys bez żadnej ugody skarży Gminę i żąda 

pieniędzy. Zaznaczył, że odcięli wodę po to aby nie było dalszego zalania. Poprowadzili 

nowy przyłącz bo dotychczasowy przebiegał przez prywatna posesje i nie mogli tam kopać.  

Dwie  osoby z trzech, które nie miały  wody zwróciły się do ZGKiM o pozwolenie do 

przyłączenia się do nowego przyłącza a pan Patrys nie wystąpił o to. W wypowiedzeniu było 

dokładnie napisane co trzeba zrobić. Pan Patrys zrobił to wieczorem, zerwał plomby, 

przeniósł urządzenie pomiarowe i pobiera wodę, dlatego sporządzili notatkę. 

Zaznaczył, że chcieli się dogadać ale Pan Patrys już straszy Sądem.  

Uważa, że sprawa jest do ugody ale jedna strona nie może wykorzystywać sytuacji.  

Pan Patrys odpowiedział, że  od trzech miesięcy próbuje załatwić to ugodowo, sprawa nie jest 

jeszcze w sądzie  i Pan Dyrektor nie ma racji, ze nie chce sprawy załatwić ugodowo. 

Na spotkaniu z Panem Wójtem i prawnikami ta ugoda już prawie została osiągnięta,  bo został 

poinformowany aby korzystać z wody a ZGKiM założy plombę. Teraz nie wie w jakim 

miejscu stoi. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze należy tylko podziękować Panu Patrysowi, że jest 

cierpliwy i taki pozew jeszcze  nie wpłynął do Sądu. Uważa, ze jako radni powinni apelować 

do Pana Wójta aby wprowadzać nowe standardy o których mówili w pracy Rady Gminy, w 

pracy jednostek podległych Radzie Gminy, nie można tak naprawdę każdego obywatela 

Gminy straszyć Sądem. Myśli, ze straszenie Sadem przez pracowników ZGKiM jest 

niepotrzebne.  

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że wizyta pana Patrysa  na posiedzenia 

Rady Gminy jest trochę przedwczesna gdyż trwają negocjacje, taka wizyta byłaby zasadna w  
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momencie gdyby z negocjacji nic nie wyszło. Z tego co  pamięta, to w marcu było spotkanie z 

Panem Pełnomocnikiem, który na  pytanie czego Państwo oczekujecie, odpowiedział, że 

właściwie nie wie czego oczekujecie. Kiedy była wola kolejnego spotkania  to dostali pismo 

w którym nie domaga się kwoty 1.500 zł. tylko ponad 8 tys. zł. Różnica jest diametralna. 

Zapytał wiec czy będą rozmawiać czy w tym momencie będzie sprawa sądowa. Zaznaczył, że 

my jako Gmina, której szefem jest Wójt i on przejawia wolę ugodowego załatwienia sprawy 

gdyż tutaj gdzieś wina leży po środku. Negocjacje miały odbyć się dzisiaj ale z przyczyn 

obiektywnych są odłożone na późniejszy termin. 

Uważa, ze jeśli da się cos załatwić,  dojść do ugody to należy to zrobić ale nie na forum 

publicznym. Zaznaczył, ze negocjacje trwają Ele nie od dwóch miesięcy tylko od marca. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że doświadczeniem ubiegłej kadencji może powiedzieć, ze 

Rada jest znowu wkręcana w następny konflikt, bo to nie jest kompetencja rady aby takim 

tematem się zajmować. Skoro jednak trafiło to już do Rady, to rozumie, że jest to oczywista 

skarga. Zaznaczył, że skoro Pan kupił nieruchomość, która jest wyposażona w wodę, pobiera 

wodę legalnie i za nią płaci, to on już się zaczyna bać, bo też ma obok sklep tylko w innym 

ciągu i tez z tej wody korzysta,  to się boi czy jak będzie taka awaria na zewnątrz to czy nie 

będzie musiał z Panem Dyrektorem po koleżeńsku się kłócić. Tego by nie chciał. 

Jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, są określone granice własności  i jeżeli ten 

Pan brał wodę nielegalnie to trzeba od niego pobrać opłatę, skoro brał legalnie ta wodę to 

gdzie w umowie jest granica poboru tej wody. Jeżeli jest określona granica, to jak jest awaria 

na zewnątrz to dostawca powinien to usunąć. Zaznaczył, że tą sprawę powinien załatwić 

Wójt.  

Radny Krzysztof Ptak podziękował Panu Patrysowi, że przyszedł na Sesje i pokazał radnym 

jak wygląda sytuacja z jego strony. To nie jest tak, że to wszystko ma być załatwione 

pomiędzy Panem Wójtem  a ZGKiM, nie można zamiatać cały czas pod dywan. Takie 

rozwiązanie konfliktu już po raz konkretny, to trzeba w jakiś konkretny sposób załatwić  i 

zakończyć te walki ze społeczeństwem. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośba  do Pana Dyrektora aby wyjaśnić to, ze 

była ugoda a Pan Dyrektor nie wiedział. Prosił aby to wyjaśnić z Panem Wójtem. 

Pan Tadeusz Basztabin zwrócił się z prośba aby coś zrobić z droga od Gminy do Kościoła.  

Samochody stoją tam po dwóch stronach  i ciężko jest przejechać, zaproponował aby 

postawić znak zakazu parkowania po jednej stronie. 

Radny Jozef Sukiennik podziękował Pani Skarbnik, że postarała się o zestawienie inwestycji 

za lata 2009 – 2014. Chodzi tu o środki krajowe pozyskiwane dla  gminy Tułowice, jak też 

unijne. Jest tutaj prawie 8 mln. zł. Zaznaczył, że ani Pan Paradowski, ani Pan Mróz, ani Pan 

Kopij ani też on będąc radnym w poprzednich kadencjach nie trzymali rąk w kieszeni, bo to 

są ich starania i tamtego Wójta. Ostatnio była taka mowa dlatego poprosił  Panią Skarbnik 

aby takie zestawienie dała. 

Poinformował, że otrzymał telefon  w takiej sprawie, ze 25  każdego miesiąca  ale gdzieś koło 

południa większość mieszkańców  osiedla spółdzielczego otrzymuje renty  czy emerytury. 

Panie w Biurze spółdzielni w Tułowicach są do około godziny 12. Proszono Go aby przekazał 

Panu Kopijowi prośbę aby te panie były dłużej  albo były 26.  

Zapytał jak będzie z dyżurami w lipcu, bo Rada w lipcu nie obraduje. 

Przewodniczący rady Gminy odpowiedział, że to ustalą Przewodniczący Komisji. 

Radny Roman Kopij zwrócił się z pytaniem do Pana Radcy Prawnego w sprawie czytania 

projektu budżetu. Zapytał czy jest możliwość aby przyjąć inną nomenklaturę i nie czytać  tego 

w całości, czy można np. tak jak w Sejmie  powiedzieć, że jest to np. druk nr 1.  

Radca Prawny poinformował, że można np. treść projektu wyświetlić na ekranie i jej nie 

odczytywać.. 
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Radny Roman Kopij wrócił  do sprawy kupna budynku poczty, stwierdził, że może to być 

takie kuriozum, bo ktoś przyjdzie i będzie cenę podbijał,, i można wpaść w jakąś pułapkę. 

Zapytał czy tego budynku nie można przejąć w inny sposób. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę czasu trwania Sesji, było bardzo dużo głosów, że 

Sesje są za długie, to zaznaczył, ze obowiązkiem radnych jest uczestniczenie w Sesji a jeśli 

chodzi o gości zaproszonych, to jeśli dla kogoś Sesja jest za długa, to może opuścić salę.  

Następnie poinformował, że pojawiła się akcja firmy NIVEA dotycząca budowy placów 

zabaw. . Następnie odczytał  w tej sprawie pismo. Poinformował , ze regulamin jest prosty i 

nie ma takich wygórowanych  warunków, żeby ich nie można było spełnić.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  ten program  był już rozpatrywany Przez 

Pana Wójta i pracowników Urzędu. Dostał informacje, że Gmina nie może spełnić niektórych 

warunków i dlatego został odrzucony przez pana Wójta. Przedstawił jakie są warunki. 

Była tez informacja , że pan Ratuszny  mówił o terenie pomiędzy  blokami a garażami ale tam 

jest za mały plac. Nie będzie zachowana odległość pomiędzy blokami a placem. 

Zaznaczył, ze było to rozpatrywane ale prosił Pana Ptaka aby na ten temat rozmawiał jeszcze 

z Panem Wójtem, bo może tutaj brakowało pewnych informacji. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy ktoś wie czyj jest teren przy Stacji Uzdatniania Wody. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że jest to plac gminny. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby uchwały Rady Gminy były na stronie BIP 

zamieszczane wraz z uzasadnieniami. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że uzasadnienia są do projektu i dla radnych, to nie idzie 

nawet do RIO. 

Radca Prawny stwierdził, ze nie można zamieszczać w BIP uzasadnień, bo to są uzasadnienia 

do projektu. Projekt uchwały może być w trakcie obrad zmieniony i uzasadnienie wtedy nie 

będzie zgodne z treścią uchwały. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że przekazał radnym projekt regulaminu  „ Zasady i 

tryb nadawania  tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tułowice i Zasłużonego dla Gminy 

Tułowice. Zaznaczył, że w chwili obecnej pracują na starej uchwale ale wymaga ona 

pewnych zmian. Prosił radnych o zapoznanie się z tym dokumentem. 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z prośba do Dyrektora ZGKiM aby spotkania wspólnot były 

organizowane w godzinach popołudniowych np. o godz. 16, aby umożliwić mieszkańcom 

udział w tych spotkaniach. 

Radny Jacek Sulikowski wrócił do sprawy uzasadnień do uchwał, zaznaczył, ze jeśli to ma 

być dla radnych to funkcja taka ma być wdrażana w nowym systemie zarządzania treścią.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zwróciła się z wnioskiem o postawienie na krzyżówce 

ul. Gruszkowej i Wiśniowej znaku – ślepa ulica. Ludzie często szukając jakiegoś numeru tam 

trafiają i musza nawracać.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana radnego Krzysztofa Ptaka, która z jego wypowiedzi w 

ubiegłej kadencji była samochwałką.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze nie wie o czym Pan Mróz mówi.  

Pan Mróz prosił aby przeczytał to co napisał dzisiaj na facebooku, stwierdził, że trzeba ważyć 

słowa. 

Przewodniczący rady Gminy poinformował, ze nadal jest niezałatwiona sprawa śmieci  

( butelek) na „Manhattanie”  

Poinformował, że tego nie załatwią ale da tylko informację o chodzi  o dotacje na sferę 

lekkoatletyczną 

Poinformował, że przesłał radnym program, który otrzymał od Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Niemodlinie.  Zaznaczył, że Pan Wajman jest instruktorem na basenie w 

Tułowicach.  Przekazał ten program dla Pana Wójta. 
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Program dotyczący aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 -2020 też przekazał 

dla Pana Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zestawienie  - porównanie czasu trwania Sesji od 

2011 r. w Niemodlinie i w Tułowicach.  Zaznaczył, że poprzez zwoływanie wspólnych 

Komisji oszczędzają czas pracowników. 

Radny Roman Suchodolski zapytał Pana Dyrektora ZGKiM dlaczego przy sprzedaży 

mieszkań nie pomyślano o przekazaniu pieniędzy na naprawę dachów i elewacji. 

Zaznaczył, ze opiera się na swoim okręgu wyborczym, gdzie jest wiele takich budynków , 

które wymagają napraw dachu i elewacji. 

Dyrektor ZGKiM poinformował, że budynki są sprzedawane wg. wyceny biegłego. Biegły 

wycenia stan faktyczny budynku i daje odpowiednia cenę. Jeżeli budynek jest zniszczony to 

są brane pod uwagę współczynniki obniżające. Zaznaczył także, że mieszkania sprzedaje 

Gmina i jeśli nic nie zostało z tych środków przekazane dla ZGKiM na remont to nie jest jego 

wina, on o tym nie decyduje.  

Odnośnie zebrań wspólnotowych poinformował, że w tym roku zostały już rozesłane 

zaproszenia i nic nie może zrobić , weźmie jednak prośbę o organizowanie takich zebrań w 

godzinach popołudniowych w przyszłym roku. 

Poinformował, ze z środków wspólnotowych nie ma szans przeprowadzić większego 

remontu, chce zaproponować dla właścicieli mieszkań stworzenie funduszu remontowego.  

Radny Roman Suchodolski zapytał Dyrektora ZGKiM czy zakład jest w stanie 

wyremontować ul. Szkolną, jeśli chodzi o przełożenie trelinki w miejscach, gdzie stoi woda. 

Dyrektor odpowiedział, że miejscowo są w stanie to zrobić.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że radni maja już sprawozdania z wykonania budżetu, 

prosiła o zapoznanie się z nimi. Przypomniała, że niedługo trzeba będzie przygotować się do 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Zaznaczyła, że największą 

role w tym temacie ma Komisja Rewizyjna, która musi wszystko przeanalizować i wystąpić z 

wnioskiem  do Rady. 

Skarbnik Gminy przypomniała sołtysom, że przed uruchomieniem środków z Funduszu 

soleckiego trzeba złożyć wniosek o jego uruchomienie przed zakupem. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminach najbliższych posiedzeń Komisji i 

Sesji a następnie złożył wszystkim życzenia z okazji  nadchodzących świąt Wielkanocnych..   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady V Sesji Rady Gminy. 

 

            Protokołowała                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                  Frédéric Coppin 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


