Protokół wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
ALS100339
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1600
do godz. 2025. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. Obradom przewodniczyła
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska, która otworzył obrady i
stwierdziła ich prawomocność.
Następnie przywitała przybyłych na posiedzenie i przedstawiła porządek obrad.
1. Prezentacja programu „Alarm życia” oraz przypomnienie o programie „Senior Vigor”.
2. Fundusze i dotacje Unii Europejskiej.
3. Zapoznanie radnych o zasobach społecznych w Gminie Tułowice. Ocena realizacji zadań
w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.
5. Zapoznanie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015r.
6. Zapoznanie ze zmianą uchwały w sprawi wieloletniej prognozy finansowej,
7. Zapoznanie z uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice
na dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. Św. Rocha
w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.
8. Zapoznanie z uchwałą sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy
9. Zapoznanie z uchwałą w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy
Tułowice.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie planu dyżurów radnych w 2015 r.
11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do porządku obrad. Wobec braku uwag
porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Prezentacja programu „Alarm życia” oraz przypomnienie o programie „Senior
Vigor”.
Pan Chmara – przedstawiciel Teleopieki poinformował, że swoją funkcje wykonuje
charytatywnie i zależy mu aby działania zabezpieczające seniorów i osób starszych dawały
jak najlepsze efekty.
Następnie zaprezentował jak działa system teleopieki. Zaznaczył, że jeśli osoba mieszka
sama to w momencie potrzeby nikt nie będzie wiedział, czy ta osoba potrzebuje pomocy czy
nie, bo jeśli straci przytomność, to zawsze przed utratą przytomności zdąży przycisnąć guzik
w holderze, które będzie nosić przy sobie. W momencie uruchomienia takiego urządzenia
pogotowie będzie wiedziało wszystko, na co ta osoba choruje, jakie leki przyjmuje, gdzie jest
klucz od domu, czy w pobliżu mieszka osoba, która jej pomaga.
Zaznaczył, że jest to aparat stacjonarny , który kosztuje 145 zł. Jeśli ktoś nie ma stałego łącza,
to wtedy trzeba komórkę ale ona jest droższa i kosztuje od 450 zł. wzwyż. Zaznaczył, że
osobiście uważa, że lepszy jest telefon stacjonarny, bo komórka nie zawsze ma zasięg.
Następnie poinformował , że taki system działa już w Prószkowie, wyjaśnił na jakich
zasadach to działa, jak tam rozwiązano sprawę zakupu aparatów i opłaty abonamentu
ratunkowego.
Zaznaczył, że firma działa już na rynku 6 rok a cena abonamentu jest obliczana na zasadzie
ilości mieszkańców. W Gminie Tułowice abonament ratunkowy byłby w granicach 8 zł.
miesięcznie.
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ile takich osób jest w Gminie.
Radny Jacek Sulikowski poinformował, ze na terenie Tułowic jest operator komórkowy Firma Giga bit, który też jest wirtualnym operatorem telefonii stacjonarnej. Poinformował, ze
abonament tam nie jest duży i można się dogadać, taki abonament kosztuje 3 zł. jeśli aparat
będzie wykorzystywany tylko do nagłych wypadków.
Ad. 2. Fundusze i dotacje Unii Europejskiej.
Pani Joanna Kalicińska poinformowała, że w Gminie zajmuje się pozyskiwaniem środków
unijnych. Zaznaczyła, ze chciałaby odnieść się do wniosku złożonego przez Pana radnego
Romana Suchodolskiego w sprawie możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej
perspektywie finansowej. Pan Suchodolski przedstawił propozycje projektów na które radni
chcieliby ubiegać się o dofinansowanie. Następnie odczytała złożone propozycje:
- budowa remiz strażackich w Tułowicach i w Szydłowie,
- rozbudowa Przedszkola w Tułowicach i utworzenie przy Przedszkolu oddziału żłobka,
- budowa domu dla ludzi starszych na pobyt dzienny i całodobowy,
- budowa kanalizacji przy ul. Kolejowej w Szydłowie
- budowa drogi w Szydłowie,
- budowa wielorodzinnego budynku komunalno- socjalnego w Tułowicach,
- budowa centrum Aktywizacji Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej w Tułowicach łącznie
z budową strzelnicy sportowej,
- remont, rewitalizacja ul. Pocztowej jako starówki Tułowic, miałoby to polegać na wymianie
elewacji budynków, budowie drogi jednokierunkowej i pasa spacerowego,
- dobudowy pomieszczeń Ośrodka zdrowia dla lekarzy różnych specjalności,
Pani Joanna Kalicińska poinformowała, że Gmina Tułowice jako jednostka samorządu
terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych bezpośrednio do
instytucji zarządzających danym problemem czyli np. Urzędu Marszałkowskiego, gdzie
można ubiegać się o środki z programów rozwoju obszarów wiejskich z regionalnego
programu operacyjnego, z programu operacyjnego „ Ryby” jak również za pośrednictwem
instytucji pośredniczących jakimi są Lokalne Grupy Działania. W naszym przypadku
Lokalna Grupa Działania Bory Niemodlińskie, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna,
Euroregion Pradziad, Aglomeracja Opolska.
Jeśli chodzi o budowę remiz strażackich w Tułowicach i w Szydłowie, to ten okres
programowania praktycznie całkowicie wyklucza budowę nowych obiektów. Bardziej
nastawiano się tu na modernizację czy tez adaptację istniejących już budynków. Dlatego
jedyna rzeczą , która moglibyśmy zrobić akurat przy tym projekcie byłaby modernizacja
energetyczna tych budynków czyli: wymiana dachu, wymiana okien, ocieplenie budynków
czy też wymiana instalacji ogrzewania. To można by zrobić w ramach programu
operacyjnego – gospodarka niskoemisyjna i z Aglomeracji. Byłaby to forma refundacji 85%.
Jeżeli chodzi o rozbudowę Przedszkola w Tułowicach i utworzenie przy Przedszkolu oddziału
żłobka, to tez w tym nie ma wielkich możliwości. Te okresy , jeśli chodzi o edukację czy to
przedszkolną, szkolną , ogólna czy tez zawodowa wspiera jedynie szkolenia. Projekty
związane ze szkoleniami, czyli projekty miękkie. Jest tu 85% dofinansowanie. Gdyby szkoła
chciała cos zrobić, to można poszukać.
Jeżeli chodzi o budowę domów dla ludzi starszych , to jest akurat skierowane do mikro i do
małych przedsiębiorców. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie może
pozyskiwać środków na tego typu działania. Tutaj instytucją zarządzającą jest Opolskie
Centrum Rozwoju Gospodarki.
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji przy ul. Kolejowej w Szydłowie to zarówno Regionalny
Program Operacyjny daje taką możliwość, pierwszy nabór jest w IV kwartale 2015 r.
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do tej pory nie dofinansowywało tego typu działań. Dofinansowanie 63,63%. Na jednego
beneficjenta nie może być on większy niż 2 mln. zł. w okresie całego programu czyli 6 lat.
Budowa drogi w Szydłowie, tu można skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego
gdzie można uzyskać 85% dofinansowania. Pierwsze nabory będą początkiem roku 2016.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nabory będą w II kwartale 2016 r. W tym
programie jest coś takiego, ze trzeba spełniać pewne warunki, każda operacja, która chcemy
realizować musi być zapisana w dokumentach strategicznych gminy, czy to w planie rozwoju
czy w Strategii czy w planie przestrzennym. Trzeba też udokumentować, że bez tych środków
programu Gmina nie jest w stanie takiego zadania zrealizować. Następnym kryterium jest
bezrobocie, dochód podatkowy Gminy i liczba mieszkańców. W tym programie będą jednak
bardziej punktowane budowy nowych dróg niż remontów. Taka droga musi mieć nadany
numer.
Programem, z którego także można realizować budowę dróg jest Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych w którym Gmina uczestniczy już od pierwszego okresu
programowania czyli od roku 2008. Z tego programu była robiona ul. Kościelna w Szydłowie
i ul. Jaśminowa w Tułowicach, oraz ul. Betonowa i obecnie rewitalizacja osiedla.
Dofinansowanie wynosi 50% w dniu dzisiejszym. Mówi się o zmniejszeniu dotacji.
Budowa wielorodzinnego budynku komunalno- socjalnego w Tułowicach, na to działanie to
praktycznie nie ma środków. Jedynym programem rządowym z którego można otrzymać
wsparcie to jest ten z którego pomocą budowany jest obecnie budynek czterorodzinny.
Teraz budowany jest budynek gdzie są mieszkania komunalne, to warunkiem otrzymania
dofinansowania jest to, że Gmina przekształci z posiadanych zasobów gminnych cztery
mieszkania komunalne o tej samej powierzchni na mieszkania socjalne. Jeżeliby to były
budowane mieszkania socjalne czy chronione to nie ma takiej konieczności ale w tym
przypadku jest.
Budowa centrum Aktywizacji Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej w Tułowicach łącznie
z budową strzelnicy sportowej, najlepszym programem byłby Wojewódzki Program Rozwoju
Bazy Sportowej. W ramach tego programu robiono już boisko wielofunkcyjne w Szydłowie,
budynek na stadionie w Tułowicach i hala sportowa.
Zasada ubiegania się polega na tym, ze początkiem lutego składa się wniosek do Urzędu
Wojewódzkiego o ujecie tego zadania w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej i
po wpisaniu zadania do programu składa się wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Już na etapie składania wniosku do Urzędu Wojewódzkiego trzeba mieć dokument
potwierdzający prawo dysponowania dana nieruchomością, kompletna dokumentację
projektowo kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz zabezpieczenie środków na
inwestycję. Wysokość dofinansowania maksymalnie do 33%.
Remont, rewitalizacja ul. Pocztowej jako starówki Tułowic, miałoby to polegać na wymianie
elewacji budynków, budowie drogi jednokierunkowej i pasa spacerowego, tutaj podobne
działania będą w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest to działanie dotyczące
ochrony zabytków i tradycyjnego budownictwa. To jest teraz na etapie tworzenia i dopiero
pod koniec roku będzie wiadomo czy można z tego robić.
Można to robić także w ranach Regionalnego programu Operacyjnego ale tam już trzeba mieć
taki dokument jak Lokalny Plan Rewitalizacji. Gmina tego obecnie nie posiada.
Dobudowa pomieszczeń Ośrodka zdrowia dla lekarzy różnych specjalności, na taki cel nie
ma możliwości pozyskania środków.
Radny Roman Kopij zapytał jakie są ciekawe programy, które ewentualnie możnaby
wdrożyć.

-4Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przypomniał, że Gmina należy do czterech lokalnych
grup działania.
Największą z nich i ostatnia do jakiej Gmina przystąpiła jest tak zwana Aglomeracja
Opolska. Gmina przystąpiła jako 21 Gmina, długo się wahając. Zaznaczył, że jest po trzech
wyjazdach, uczestniczyli tez pracownicy i jak Opole wie co z Aglomeracji będzie miało, ile
będzie miało autobusów niskoemisyjnych, ile dróg, ścieżek, pasaży, co zrobi, to średnie i
małe Gminy na dzień dzisiejszy nie wiedza. Każda Gmina określiła jakieś zadania , które
chciałaby z tego programu zrobić. Myśl przewodnia Aglomeracji Opolskiej z której jest
najwięcej pieniędzy do rozdania brzmi” wspólnie osiągniemy więcej”. Myślał, ze na
nieformalnym spotkaniu coś będzie można ustalić. Zaznaczył, że chciałby uzyskać tylko tyle
ile jest w stosunku do alokacji składki Gminy. Gmina złożyła projekty. Obecnie pojawił się
program ministerialny dotyczący domów pobytu dziennego dla seniorów i myśli, że Gmina
wbije się w ten program. Są tam dobre pieniądze na urządzenie budynku. Przypomniał, że
myśli o budynku TOK – pomieszczenia siłowni. Jest to idealne miejsce. Wszystko jest w
pobliżu. Następnie omówił sprawy związane z pozyskiwaniem środków z Lokalnych Grup
Działania. Poruszył sprawę wykupu budynku poczty i pozyskaniem środków na jego
adaptację, remontu budynku PKP. Radni Dyskutowali na temat potrzeby budowy lub remontu
remizy w Tułowicach.
Ad. 3. Zapoznanie radnych o zasobach społecznych w Gminie Tułowice. Ocena
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Kosińska – Bardon omówiła
przedłożoną informację. Zaznaczyła, ze społeczeństwo starzeje się , rośnie ilość osób
starszych. Zaznaczyła, że rosną też koszty utrzymania osób starszych w Domach Pomocy
Społecznej. Stwierdziła, że dobrym pomysłem jest utworzenie domu pobytu dziennego dla
Seniorów, jest to bardzo potrzebne.
Zwróciła też uwagę na niewystarczająca ilość mieszkań komunalnych i socjalnych, brak
świetlicy terapeutycznej, świetlicy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.. Następnie
omówiła sprawy związane z zatrudnianiem opiekunek dla dzieci w wieku do 2,5 lat z uwagi
na brak w Gminie żłobka.
Następnie omówiła sprawy związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.
Radni do przedłożonej informacji nie zgłosili zastrzeżeń.
Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę stworzenia w Gminie klubu III wieku.
Kierownik OPS poinformowała, ze taki klub jest ale trzeba im stworzyć lepsze warunki, inne
pomieszczenie, bo to z którego obecnie korzystają jest też wykorzystywane przez innych
użytkowników.
Ad. 4. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że radni otrzymali sprawozdanie a jeśli są pytania to na nie
odpowie.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego sprawozdania.
Ad. 5. Zapoznanie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2015r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wszystkie zmiany zostały opisane w uzasadnieniu do
uchwały ( załącznik do protokołu) . Następnie omówiła przedmiotowe zmiany.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 6. Zapoznanie ze zmianą uchwały w sprawi wieloletniej prognozy finansowej,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, ze zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej jest konsekwencja zmian budżetu. Zaznaczyła, że zmiany są opisane w
uzasadnieniu do uchwały. Następnie szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały.

-5Radny Krzysztof Ptak zapytał czy jest możliwość przeniesienia inwestycji – remont remizy –
z 20177 r. na 2016 r.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze jeżeli będzie taka potrzeba to jest taka możliwość.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 7. Zapoznanie z uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
Tułowice na dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. Św.
Rocha w Tułowicach wpisanych do rejestru zabytków.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przypomniał, że w ubiegłym roku we wrześniu
wpłynął wniosek o dofinansowanie remontu organów w kościele. Zgodnie z uchwalona
uchwała wnioski na dofinansowanie powinne wpływać do końca marca. Okazało się, że
więcej wniosków nie wpłynęło i środki zaplanowane w budżecie można przeznaczyć na
dofinansowanie tego remontu. Radny Jacek Sulikowski przybliżył radnym sprawy związane z
przebiegiem i zakresem remontu organów.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 8. Zapoznanie z uchwałą sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska poinformowała jaki jest
planowany skład Komisji i w jakim celu ta komisja ma być powołana. Następnie
przypomniała o terminie do składania propozycji do zmiany Statutu.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 9. Zapoznanie z uchwałą w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady
Gminy Tułowice.
Radny Jacek Sulikowski przypomniał, że wszystko jest wyjaśnione w uzasadnieniu do
uchwały. Następnie odczytał fragmenty uzasadnienia, które wszystko wyjaśniają.
Zaznaczył, ze bardzo dużo gmin, powiatów i rad miejskich maja takie kodeksy uchwalone.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 10. Przedstawienie i zatwierdzenie planu dyżurów radnych w 2015 r.
Radny Jacek Sulikowski przypomniał, ze prosili aby przewodniczący Komisji przedłożyli
plany, kiedy kto będzie miał dyżur. Jeszcze wszyscy tego nie zrobili i prosił aby to jak
najszybciej dostarczyć.
Dyżury będą we wtorki, bo wtedy pomieszczenie w którym będą dyżury jest dostępne tylko
we wtorki.
Radni dyskutowali na temat częstotliwości i potrzeby pełnienia dyżurów oraz formy
dokumentowania dyżurów.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku składania sprawozdania kwartalnego
z działalności komisji.
Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy prawdą jest, że przepompownia na terenie ogrodów
działkowych jest wadliwie wykonana. Chodzi o to, ze jest tam podobno za mały kosz.
Wójt odpowiedział, że przepompownia jest wykonana prawidłowo ale tam zawala czynnik
ludzki, ludzie wrzucaja do kanalizacji takie rzeczy, których się nie powinno wrzucać.
Poinformował, ze dokładniej o tym opowie Dyrektor ZGKiM na Sesji.
Przewodniczący rady gminy zaproponował aby już w szkole podjąć działania, konkursy
uświadamiające jak korzystać z kanalizacji.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy prawdą jest, że pracownicy ZGKiM sprzątającej ulice
zabroniono korzystać z roweru, którym przewoziła szczotki, miotły, łopaty.
Wójt odpowiedział, ze Pani pracuje w ZGKiM, ma swojego kierownika, odpowiedzi udzieli
Dyrektor ZGKiM.

-6Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę pitnej wody na ogrodzie działkowym nr. 3. Czy
wolno podlewać woda pitną . Zaznaczył, że Zarząd ogrodów zwróci się do Pana Wójta z
prośba o dofinansowanie , o ile ta woda byłaby tam doprowadzana. Sołtys po cichu
powiedział, że też coś pomyśli.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy jest sprawa w sądzie odnośnie gwarancji na wykonanie
Orlika.
Wójt odpowiedział, że na Sesji odpowie na to Pan Mecenas. Zaznaczył, ze zrobił tez swoje
dochodzenie, kiedyś na Sesji mówiono, ze dokumentacja jest przygotowywana ale nie zostało
to wysłane i trafiło do kosza.
Radny Józef Sukiennik zapytał o budynek poczty, była mowa, że będą 4 mieszkania na
piętrze.
Wójt odpowiedział, że jest tam na piętrze jedno mieszkanie ale jeśli budynek zostanie
kupiony to jest wizja podzielenia go na 4 mniejsze.
Radny Józef Sukiennik nawiązał do sprawy otwarcia remizy w Goszczowicach, stwierdził, że
przykro mu jest ale musi powiedzieć, że radni nie byli o tym nawet powiadomieni, a przecież
głosowali za przydziałem pieniędzy na rozbudowę remizy. Zaznaczył, że w Szydłowie na
otwarcie boiska to byli zaproszeni i kto mógł to pojechał.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze tam były zaproszenia, które redagował i
kolportował Pan Imbiorski i Pan Nawrocki, sami ustalili listę gości.
Radna Goszczowic poinformowała, że ani ona ani sołtys nie byli pytani o to, kogo zaprosić,
Radna Goszczowic stwierdziła, ze tez nie dostała zaproszenia.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę remontu dachu wspólnotowego .
Wójt wyjaśnił, że chodzi o remont dachu na budynku wspólnotowym – willa w parku , ul.
Świerczewskiego, gdzie są niewykupione dwa mieszkania komunalne- w ubiegłym roku na
zebraniu wspólnotowym Gminę reprezentowała wówczas Pani Sekretarz i tam padło
przyrzeczenie, że Gmina będzie partycypować w części Gminnej. Wychodzi tam kwota za te
dwa mieszkania około 24 tys. zł.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy to prawda , że komunalna nie posiada funduszu
remontowego. Wójt odpowiedział, ze nie miała ale teraz został ustalony.
Radny Józef Sukiennik poinformował, że z tego co widzi stanęły roboty wykończeniowe
budynku przy PKP, czy prawdą jest, że chodziło o jakieś wstrzymanie wypłat za jakiś front
robót, czy to jakaś plotka.
Wójt odpowiedział, że Gmina płaci na czas, termin zakończenia tej inwestycji był na koniec
kwietnia. Jeśli nie będzie wykonany, to wykonawca będzie płacił kary umowne.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę rewitalizacji osiedla w Tułowicach, zapytał jak to
będzie przebiegać.
Wójt odpowiedział, że w tej chwili są po rozstrzygnięciu przetargu. Wolne środki z tego
tytułu się znalazły. Rozpoczęcie robót planowane jest na połowę maja, planuje się także
spotkanie z mieszkańcami w celu uzgodnienia przeprowadzenia etapów prac i spraw
organizacyjnych z tym związanych..
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę sprzedaży mieszkań w blokach komunalnych z
uwzględnieniem amortyzacji. Ludzie mówią o tym, chcą kupić ale za odpowiednia cenę.
Wójt poinformował, że myśli o przywróceniu bonifikat na sprzedaż mieszkań.
Uważa, że ze sprzedaży mieszkań powinna być jakaś kwota przekazywana na remont
pozostałych budynków.
Komisja dyskutowała na temat możliwości sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą,
porządku wokół budynku oraz estetyce wokół tych budynków.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że wszystkim zależy na estetyce Tułowic.
Radny Józef Sukiennik zapytał jak wygląda sprawa wykupu terenu od Pana Kopczyka.
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zainteresowany zamianą działek, ale to jest już nieaktualne, bo działka została sprzedana.
Pan Kopczyk ma tą działkę wycenioną, a cena jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta, za którą
ją kupił. Do porozumienia w tej sprawie na razie nie doszło. Może będzie możliwość
zamiany na inna działkę.
Radny Roman Kopij zaproponował aby Pan Radca Prawny zastanowił się nad możliwością
decyzji administracyjnej, jako wyższa konieczność.
Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z prośbą aby Pan Dąbrowski zrobił wycenę uzupełnienia
elewacji na budynku świetlicy. Tam gdzie została zbita cegła przy pomieszczeniach gdzie
jest izba tradycji. Izbę planuje się otworzyć w maju i dobrze by było aby to było zrobione.
Wójt zapytał czy ściana jest już sucha , czy może z tym poczekać do jesieni.
Radna Bernadeta Żytkiewicz zapytała Przewodniczącą Komisji Społecznej o sprawę
interwencji na posesji przy ul. Sawickiej. Co zostało w tej kwestii zrobione.
Przewodnicząca komisji Społecznej poinformowała, że ma pytanie do Pana Dyrektora Zgkim
ale chyba Pan Dyrektor nie chce już z nią rozmawiać, wiec ma pytanie do Wójta.
Następnie poinformowała, że chodzi o budynek przy ul. Sawickiej , tam od lat toczą się boje
pomiędzy sąsiadami o postawione szopki. O dociągnięty prąd przez jednego mieszkańca do
szopki, o bałagan na posesji. Zaznaczyła, że jedna rodzina w tym bloku wykupiła mieszkanie
i czuje się tam właścicielem. Chodzi o to, ze po pierwszej rozmowie Pan Dyrektor ZGKiM
powiedział, ze zostało wystosowane pismo do tych Państwa aby do 31 marca uprzątnęli teren.
Jeśli tego nie zrobią, to po tym terminie zabudowania na posesji zostaną zlikwidowane.
! kwietnia Pani Przewodnicząca Komisji Społecznej i Pan Przewodniczący Rady Gminy byli
zobaczyć, czy tam cos zostało zrobione. Zaznaczyła, ze tam jest tez zagrożenie pożarowe, bo
nielegalne zabudowania utrudniają dostęp do budynku. Do dnia dzisiejszego nic nie zostało
zrobione.
Radny Roman Kopij stwierdził, że trzeba wystosować pismo do Nadzoru Budowlanego i
sprawa będzie rozwiązana.
Komisja dyskutowała na temat sposobu rozwiązania tej sprawy.
Radny Jacek Sulikowski prosił Pana Wójta aby zajął się sprawą i zobowiązał Dyrektora
ZGKiM do zajęcia się ta sprawą.
Następnie Pani Justyna Paszkowska poruszyła sprawę Państwa Małolepszych, chciałaby
udzielić odpowiedzi Państwu Małolepszym ale nie wie co ma odpowiedzieć, bo Pan Dyrektor
ZGKiM nie udzielił konkretnej odpowiedzi na to pytanie.
Zapytała, czy w związku z tym, że Pan Dyrektor nie może sobie z tym poradzić to może
zatrudnić firmę zewnętrzną.
Wójt obiecał zająć się ta sprawą i zaproponował ustalić termin załatwienia sprawy do końca
czerwca.
Radni dyskutowali na temat sposobu załatwienia sprawy Państwa Małolepszych. Ustalono, ze
radni przygotują pytania do Pana Dyrektora ZGKiM a Pan Wójt przekaże je Panu
Dyrektorowi , który odpowie na nie na Sesji.
Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek o podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Tułowice 2015 r. dotyczący przesunięcia wydatków z działu dotyczącego kultury fizycznej
do działu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego w kwocie 100 tys. zł. z przeznaczeniem
na zakup samochodu strażackiego. Następnie odczytał przedmiotowy wniosek.
Poinformował skąd wziął się ten pomysł. Wyjaśnił, że rozmawiał ze strażakami w czasie
pożaru lasu, strażacy powiedzieli, że przydałby im się nowy samochód.
Komisja dyskutowała na temat zakupu samochodu oraz nowej remizy strażackiej. Uznano , że
potrzeba nowego samochodu jest ale trzeba najpierw rozwiązać sprawę remizy.
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w Niemczech. Rozmowy na ten temat trwają.
Skarbnik Gminy poinformowała, ze tych pieniędzy na paragrafie już niema, bo radni dzisiaj
przy omawianiu uchwały budżetowej już te kwotę rozdysponowali. Zaznaczyła też, że jej
zdaniem najpierw trzeba rozwiązać sprawę remizy aby było gdzie taki samochód trzymać.
Jeśli znajdzie się odpowiedni samochód to jeśli radni wyrażą taka wole to środki się
przerzuci z innych zadań.
Komisja dyskutowała także nad problemem nowej lub rozbudowy starej remizy w
Szydłowie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Komisji Społecznej
Pani Justyna Paszkowska zamknęła obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Teresa Cybuchowska-Balwierz
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