
 Protokół Nr IX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 maja 2015 r. 

 

ALS 100347   1.43.51 

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

godz. 1910 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny  był radny Roman Kopij) 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

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

kierowników Urzędu, kierowników jednostek, pracowników Urzędu, sołtysów. 

Następnie  przedstawił porządek obrad.   

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia  

       2015 r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

   6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

        Tułowice za 2014 r.  

   8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice  

       dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

       na terenie gminy Tułowice,  

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z  29 

      stycznia 2015 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace   konserwatorskie,  

       restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

12. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I kwartał 2015 r.  

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

15. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji, 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

18. Zakończenie obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o  wniesienie do porządku obrad  

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy  finansowej  dla Województwa 

Opolskie na dofinansowanie   zadania pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice  pomiędzy ulicami Ceramiczną i 1000– lecia„ 

w formie dotacji celowej . 
Wyjaśnił, że jest to odcinek drogi  od wysokości salonu fryzjerskiego Pani Kiss w ciągu drogi 

aż do wjazdu w ul. Ceramiczną . Jest to ten odcinek chodnika, który został z wybrzuszeniami, 

wystającymi studzienkami.  

W wyniku kilku spotkań w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Powiatowych oraz spotkań z 

panem Marszałkiem udało się doprowadzić  do decyzji o remoncie tego chodnika. Informacja 

o tym wpłynęła do Urzędu wczoraj i dlatego  zgłasza wniosek o podjecie  wnioskowanej 

uchwały. Zaznaczył, że  koszt po stronie Gminy to kwota około 20 do 25 tys. zł. 



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

wniesiono wnioskowany punkt do porządku obrad. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia  

       2015 r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

   6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

        Tułowice za 2014 r.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy  finansowej  dla Województwa  

      Opolskiego na dofinansowanie   zadania pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi  

       wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice  pomiędzy ulicami Ceramiczną i 1000–  

       lecia„ w formie dotacji celowej . 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice  

      dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

       na terenie gminy Tułowice,  

12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z  29 

      stycznia 2015 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace   konserwatorskie,  

       restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I kwartał 2015 r.  

14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

16. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji, 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

19. Zakończenie obrad. 

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

przyjęty. 

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

Protokół z  VIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za) 

Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 

kwietnia 2015 r. 

Protokół  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia  2015 r. został 

przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za). 

 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę Nr 122/2015 z 29 kwietnia w 

sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2014 r.  

Opinia jest pozytywna. 

 

 

 



Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic 

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w 

tej sprawie uchwałę Nr IX/ 36/15. 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, ze na ten temat radni 

rozmawiali na posiedzeniu Komisji. Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik omówila 

sprawozdanie. 

Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic 

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w 

tej sprawie uchwałę Nr IX/ 37/15. 

Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

           Tułowice za 2014 r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak odczytał uchwałę Nr 1/2015  

z 7 maja 2015 r.   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice 

za 2014 r.  oraz  opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tułowicach o wykonaniu budżetu 

Gminy Tułowice za 2014 r. stanowiącą załącznik do uchwały. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała Uchwałę  Nr  212/2015 z dnia 18 maja 2015 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tułowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Tułowice z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Opinia jest pozytywna. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan 

Jacek Sulikowski odczytała projekt uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za  i 1 

wstrzymującym się podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IX/38/15. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin w imieniu swoim i 

Wiceprzewodniczącego pogratulował Panu Wójtowi, Pani Skarbnik i Komisji Rewizyjnej za 

przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium. Stwierdził, ze jest to pierwsze 

absolutorium dla nowego Wójta, które z pewnością będzie motywacją do dalszych działań. 

Życzył Panu Wójtowi wszystkiego dobrego.  

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że to absolutorium jest dla niego w 

zasadzie zwięczeniem całego roku budżetowego jego poprzednika, bo te 21 dni  jego 

urzędowania to było sprzątanie, czyszczenie budżetu, ostatnie dopinanie inwestycji, 

zamykanie rachunków i rozrachunków w budżecie. Stwierdził, ze tak jak powiedział Pan 

Przewodniczący Rady jest to dla niego motywacja do dalszego działania, myślenie o 

inwestycjach i rozbudowie w Gminie aby rozwijała się , aby wejść w nowy okres 

programowania inwestycji, wykorzystać maksymalnie w każdej miejscowości . 

Wójt jeszcze raz podziękował za udzielenie absolutorium życząc sobie i radnym siły w 

działaniach na przyszły rok.  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy  finansowej  dla Województwa  

         Opolskiego na dofinansowanie   zadania pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi  

         wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice  pomiędzy ulicami Ceramiczną  

         i 1000–  lecia„ w formie dotacji celowej . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przypomniał, że pan Wójt na początku 

Sesji uzasadnił wniosek. 

Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pan 

Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IX/ 39/15. 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok. 

 



Skarbnik Gminy  omówiła projekt uchwały, poinformowała, że ostatnio dodana zmiana w 

dziale 600 Transport i łączność dotyczy remontu chodnika .Zaznaczyła, że zmiana nie 

powoduje zmiany wielkości budżetu , jest to przeniesienie w ramach działu.  

Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IX/ 40/15. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy  

           Tułowice  dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół  

           w Tułowicach, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poinformował o zmianach w 

§ 6 i 12 wniesionych do Regulaminu. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska zaproponowała  zmianę  

punktacji w § 6 uchwały. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na propozycję Pani Paszkowskiej dot. zmiany punktacji.. 

Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IX/ 41/15. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności  

            publicznej  na terenie gminy Tułowice,  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że w związku z tym, że Rada Gminy 

powołała instytucję kultury i Dyrektorowi tej instytucji powierzyła zarządzanie mieniem w 

które instytucja została wyposażona, chciałaby zauważyć, że słusznie jest zapisane w 

paragrafie 3 , że Wójt w odniesieniu do świetlic wiejskich a Dyrektor w odniesieniu do sali 

widowiskowej dokonuje zarządzania mieniem. W związku z tym proponuje wykreślenie z 

paragrafu 4 ust. 1 słowa „sali”.  W projekcie uchwały są też użyte skróty takie jak „TOK” a 

powinno się używać pełnej nazwy czyli Tułowicki Ośrodek Kultury. 

W związku z tym, że i Gmina i Ośrodek Kultury posiadają osobowość prawną, mieniem 

Gminy zarządza Wójt, natomiast mieniem Ośrodka kultury, które zostało przekazane w 

użyczenie przez Gminę dla Ośrodka Kultury zarządza Dyrektor Ośrodka Kultury dlatego 

bardzo prosi o wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie uchwały.. 

Radca prawny Pan Tomasz  Surma stwierdził, ze jest to kwestia merytoryczna, bo Pani 

Dyrektor TOK stoi na stanowisku aby tę salę wyłączyć z tego zwolnienia  ale drugą sprawa 

jest decyzja Rady czy przyjmuje propozycje Pani Dyrektor czy podejmuje uchwałę w wersji 

pierwotnej. Odnośnie skrótu nazwy Tok uważa , że należy użyć pełnej nazwy. 

Ma też uwagę, aby  w punkcie gdzie uchyla się poprzednią uchwałę wpisywać nie tylko 

numer tej uchwały ale też treść uchylanej uchwały. 

Dyrektor TOK poinformowała, że z tego co wie na ta chwilę, to Panu Wójtowi chodziło o to 

aby ujednolicić opłaty we wszystkich świetlicach będących w zarządzie Gminy. Jeśli jednak 

chodzi o salę, którą zarządza Ośrodek Kultury to ten wynajem już funkcjonuje, bo cała ta 

sytuacja jest zryczałtowana, obliczona, są w tej sprawie zarządzenia, które są opublikowane 

na stronie internetowej. To wszystko funkcjonuje dobrze i uważa, ze nie należy zmieniać 

czegoś, co dobrze funkcjonuje, z czego są ludzie zadowoleni.  Myśli, że intencją pana Wójta 

było  również takie zorganizowanie wynajmu w świetlicach wiejskich aby była to jakaś 

zryczałtowana kwota. Wie, że jak ktoś przychodzi wynająć salę, to wszystko jest fajnie 

natomiast jak przychodzi do płacenia, to nagle jest wielki szok. 

W każdej świetlicy są inne wyposażenia, każda świetlica jest inaczej ogrzewana, każda 

świetlica ma swoją wielkość, zużywa  inną ilość prądu. W czasie wynajmu świetlic są one 

dane na wyłączność wynajmującemu, nie ma tam w tym czasie innego użytkownika tak jak to 

jest w Domu Kultury. W świetlicach wiejskich są liczniki prądu i wody. Większym  

 



problemem są obiektu Ośrodka kultury gdzie nie ma osobnych liczników. Może być tak, że  

prowadzona jest działalność Ośrodka a w międzyczasie na dwie godziny przychodzi Rada 

Sołecka na zebranie.  W takiej sytuacji nie da się zmierzyć ile zostało zużytej wody czy prądu 

wiec trzeba to zryczałtować. Pan Wójt również chce taka sytuację wprowadzić w świetlicach 

wiejskich i właśnie w tym celu jest przedstawiona  ta uchwała. 

Radny Krzysztof Ptak zauważył, że w projekcie w paragrafie 4 jest zapis, że zwalnia się z 

opłat za wynajem Sali i świetlic wiejskich szkoły oraz przedszkola będące jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Tułowice. Zapytał czy w chwili obecnej szkoły i przedszkola płacą 

za wynajem.  

Dyrektor TOK odpowiedziała, że żadna jednostka ani szkoła ani przedszkole nigdy nie płaciły 

za to, że organizują w sali próby czy odbywają się spektakle. Zaznaczyła, że ustawa o 

finansach publicznych mówi, ze kierownik jednostki ma  zarządzać mieniem, w które został 

wyposażony. Ma wykorzystywać to mienie w sposób rzetelny, i jawny. Aby obejść tą 

sytuację, bo jej nie wolno nic dać za darmo dlatego organizatorem każdej imprezy jest Dom 

Kultury wraz z jednostkami organizacyjnymi. Wspólnie razem korzystają  z tych sal jako 

jednostki organizacyjne Gminy. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że radni będą mieli dyżury w małej Sali TOK, zapytał 

czy z tego tytułu Rada Gminy będzie także ponosiła koszty wynajmu. 

Dyrektor TOK odpowiedziała, że będzie to kwota 15 zł. za godzinę.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał czy dobrze zrozumiał, bo w Szydłowie Rada Sołecka spotyka 

się raz w miesiącu i w zimie trzeba włączyć grzejniki, czy dobrze rozumie, ze musza sobie z 

funduszu sołeckiego wyznaczyć jakąś kwotę na to aby opłacić wynajem sali. 

Wójt wyjaśnił, że uchwała została napisana na bazie uchwały poprzedniej, która obecnie 

obowiązuje. W zarządzeniu do uchwały będzie katalog zwolnień od opłat za użytkowanie 

Sali. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny aby wstrzymać się przed podjęciem uchwały 

i dopracować  ją do następnej Sesji. 

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o 

wstrzymanie się od głosowania nad uchwałą . Wniosek został przegłosowany i  przyjęty 

jednogłośnie ( 14 głosów za przyjęciem wnioski).  

Ad.12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice  

            z  29 stycznia 2015 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace   

            konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach  

            wpisanych do rejestru zabytków 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan 

Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku 

głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IX/ 42/15. 

Ad.13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I kwartał 2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, ze sprawozdanie zostało omówione na 

posiedzeniu Komisji. Radni do sprawozdania nie zgłosili zastrzeżeń.  

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, ze 29 kwietnia spotkał się w Urzędzie 

Gminy z firmą, która wygrała przetarg na wykonanie rewitalizacji osiedla. 

30 kwietnia  odbył spotkanie z Panią Drążek na temat firmy Catermed. 

4 maja  odbyło się przywitanie nowego Komendanta policji w Niemodlinie pana Jarosława 

Bąka. 

4 maja było też spotkanie z Panem Wołowcem w sprawie działki na ul. Parkowej. 

Wójt uczestniczył też w spotkaniu działkowców  z ogrodu Nr 3.  

 



Wójt uczestniczył też w spotkaniu z okazji 95 urodzin mieszkanki Gminy.  

Wójt podziękował radnym za pomoc w organizacji Dni Tułowic, za pomoc w rozkładaniu 

namiotów oraz innych pracach. 

Następnie poinformował, że spotkał się z właścicielami firmy odlewniczej. 

25 maja zostały otwarte oferty na siłownie zewnętrzne. Zaprosił przedstawicieli radnych i 

sołtysów aby zastanowili się i wskazali miejsce w swoich miejscowościach gdzie te siłownie 

maja być posadowione.  

26 maja Wójt spotkał się z przedstawicielami Agencji Rolnej. Poinformowano Wójta, że w 

Szydłowie jest także  teren przekazany dla Gminy  i 7 czerwca minie 10 lat od zawarcia 

umowy dotyczącej zagospodarowania tego terenu. Jest to teren o powierzchni 1, 71 ha.  

położony jest przy budynku byłej szkoły. Wójt  zaznaczył, ze przez 10 lat nie było w tej 

sprawie żadnej korespondencji, nikt się o to nie upominał. W międzyczasie został sprzedany 

budynek po byłej szkole. Wójt poinformował, że z tego co się dowiedział, to miało tam być 

Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że przygotował wyciąg z planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy z 2003 r. na mocy którego była przygotowana 

koncepcja zagospodarowania obiektu szkoły i wszystkich terenów przyległych wokół szkoły. 

Zgodnie z planem miały tam być obiekty i urządzenia oświaty. Mając taki zapis w planie w 

2005 r. udało się otrzymać te działki nieodpłatnie od agencji. Przez 10 lat Agencja nie 

odzywała się w sprawie zagospodarowania tych działek dlatego nikt się nie interesował 

zagospodarowaniem tych działek.. Poinformował, że dwie działki są zarośnięte drzewami i 

krzakami i w zasadzie nie można ich za bardzo wykorzystać. Trzecia największa działka jest 

uprawiana jako pole. Zaznaczył, ze w tej chwili trudno jest mówić o koncepcji 

zagospodarowania tego terenu. Coś jednak musza odpowiedzieć do Agencji i maja na to 

termin kilkudniowy. Zaznaczył, że Agencja straszy ich zapisem, że będzie chciała za te 

działki zwrot pieniężny  zgodnie z ich aktualną wartością. . 

Radny Krzysztof Ptak  stwierdził, że ktoś był za to odpowiedzialny, dlaczego oni mają  cały 

czas „ łykać jak żaba kluchy” te wszystkie sprawy, bo czuje, że tego będzie jeszcze więcej. 

Wójt przypomniał, że jest ciągłość kontynuacji władzy i trzeba się tym zając.  

Radny Krzysztof Mróż poinformował, że jedna z tych działek próbowali już zagospodarować 

w ramach prac społeczno – użytecznych, została ona wyczyszczona, był plan zrobienia tam 

parku  oraz postawienie wiaty. Zaznaczył, ze wnioskował o przydział środków finansowych 

na ten cel w kwocie 30 tys. zł.  ale były ważniejsze sprawy, co należy tez zrozumieć.  

Co do pozostałych działek to stwierdził, że jest zaskoczony bo nigdy  nie było o tym mowy. 

Odnośnie porośniętych drzewami działek, to stwierdził, że można tam zrobić park linowy. 

Radny Krzysztof Ptak  zapytał czy jest możliwe aby do dnia 7 czerwca rozpocząć inwestycję.  

Wójt odpowiedział, że do 7 czerwca chcą przygotować odpowiedź,  co chcą tam robić. 

Radny Roman Suchodolski zapytał dlaczego tak się stało, że budynek szkoły został 

sprzedany. 

Wójt poinformował, że dzisiaj tego tematu nie załatwia, jest to tylko informacja dla radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował  Panu Wójtowi za przedstawienie tego problemu. 

Ad.15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  

            Gminy między Sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że każdy radny dostał sprawozdanie a Z-ca 

Przewodniczącego Rady Gminy poinformuje tylko o kilku tematach. 

 

 

 

 

 



Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy pan Jacek Sulikowski poinformował, że poza 

standardowymi dyżurami i spotkaniami z mieszkańcami na dyżurach chciałby przedstawić 

cztery ważniejsze sprawy: 

- 14 maja o  godz. 12 odbył się wyjazd Przewodniczącego  Rady Gminy pana Frederic 

Coppin, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Pana Jacka  Sulikowskiego i Wice 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Pana Wajmana do Prudnika.  Było to 

spotkanie w  siedzibie Rady Miejskiej z Panem Sekretarzem dotyczące utworzenia rady 

Biznesu. W Prudniku Rada Biznesu działa od 2010 r.  Jest to jedna z pierwszych gmin na  

Opolszczyźnie, która podjęła taką inicjatywę i ma najwięcej informacji na ten temat w 

regionie. W Prudniku Rada Biznesu została powołana zarządzeniem przez Wójta na 

podstawie art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym.; W zarządzeniu został też określony 

regulamin działania tejże Rady. Ten regulamin został wysłany dla radnych emailem i jest 

także do wglądu w segregatorze w Biurze Rady. Radny Jacek Sulikowski zachęcił radnych do 

przeczytania tego regulaminu aby  wiedzieć co taka Rada robi, zachęcił też radnych do 

przeczytania dokumentu, który Przewodniczący Rady Gminy wysłał emailem, mówiący o 

działalności rad biznesu. Wyjaśnił, że rada biznesu może: opiniować projekt budżet przed 

uchwaleniem, opiniować projekty uchwał w sprawie podatków lokalnych, pomagać Radzie 

Gminy i Wójtowi w podjęciu decyzji. 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że będą wspólnie się zastanawiać kiedy  przygotować 

spotkanie w sprawie  Rady Biznesu i kogo na nie zaprosić i jakie tematy będą tam poruszane. 

Przypuszczalny termin spotkania  to jesień br.  

- 21 maja w Opolu odbyło się V Forum Samorządowo – policyjne na rzecz bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w Opolu i powiecie opolskim. Przedstawione zostały statystyki w 

województwie i powiecie dotyczące  przestępstw. Przedstawiono tez informacje o gminach i 

miastach, które pomagają policji, głownie wspierają ja finansowo. Mało jest gmin w powiecie 

opolskim, które pomagają policji ale akurat Gmina Tułowice pomaga i w czasie tego 

spotkania nasza Gmina kilkukrotnie była chwalona. Policja chce w porozumieniu z Gminą 

ustalić gdzie na jej terenie są niebezpieczne miejsca i tam wysyłać patrole. Chcą również aby 

współpraca była nie tylko na terenie Gminy ale całej aglomeracji i oczywiście poprosili o 

dalsze wsparcie.  

22 maja odbyło się spotkanie z Panem Siedlakiem i z Panem Wójtem na którym poruszany 

był temat rady biznesu, należy zauważyć, że Pan Siedlak jako pierwszy zorganizował w 

Tułowicach jakiś czas temu Forum Gospodarcze, jest to cos pokrewnego jak rada biznesu. 

Był też poruszany temat dotyczący parkingu na ul. Kościuszki oraz oświetlenia ulicznego.  

- 27 maja odbyło się spotkanie z Panem Wójtem organizacyjno wyjaśniające. 

Ad.16. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od  

            poprzedniej Sesji, 

Wójt Gminy opowiedział o wizycie telewizji Polsat w Tułowicach w sprawie wybudowanego 

budynku czterorodzinnego. Radni obejrzeli program o Tułowicach wyemitowany w Polsacie. 

Wójt poinformował, że są chętne  osoby starsze  aby tam zamieszkać.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 25 maja dostarczył dla 

wszystkich rejestr pytań emailem, taki rejestr jest także w segregatorze w Biurze Rady. 

Otrzymane listy są przesyłane emailem dla radnych w każdy piątek. Zaznaczył, że odczytane 

będą te listy, które dostarczone zostały w ostatnich dniach a są ważne. 

Radny Jacek Sulikowski odczytał  pisma: 

-  Wojewody Opolskiego dotyczące przesłania wniosków o nadanie odznaczeń do Kancelarii  

    Prezydenta RP pracowników Urzędu oraz drugie pismo dot. radnych. 

- odezwę do wszystkich pokoleń i grup zawodowych dotyczącą inicjatywy na życie wolne od  

   uzależnień.  

 



- Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu dotyczące wyboru ławników. 

- odpowiedź dla Państwa Agnieszki i Andrzeja Błasiak dot. wydania warunków technicznych  

   podłączenia sieci wodno- kanalizacyjnej, 

- Pana Romana Suchodolskiego  dot. prośby o wyjaśnienie w sprawie sprawozdania  

   z wykonania budżetu gminy Tułowice za 2014 r. – zapytanie dotyczy dzierżawy gruntów  

   stanowiących własność Gminy nr działki 840/2, powierzchnia 2,01 ha. 

  Pan Sulikowski poinformował, że pismo zostało przekierowane do Wójta i na następnym  

   posiedzeniu będzie odpowiedź.  

- Pana Romana Suchodolskiego  dot. sprawy budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze 

   wojewódzkiej nr 405, zapytanie czy został złożony wniosek zgodnie z ustaleniami ze  

   spotkania z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich. Odpowiedź była wczoraj i później będzie o  

   tym mowa.  

- Pana Romana Suchodolskiego  dot. budowy parkingu przy ul. Szpitalnej. Na chwilę obecną  

   nie ma w tej sprawie postępu pracy, odpowiedź będzie później. 

- Pana Romana Suchodolskiego  dot. sprawy przewozu mieszkańców Gminy. Temat został 

   przesunięty na czerwiec. 

- Pana Romana Suchodolskiego  dot. wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz  

   podległych Wójtowi Dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

   Radny Jacek Sulikowski poinformował, że chcą się zwrócić z zapytaniem do Radcy 

   Prawnego czy o takie informacje mogą pytać i upubliczniać je. Nie dotyczy to 

    wynagrodzenia Wójta czy tez Dyrektorów jednostek, bo są one podane w oświadczeniach  

    majątkowych, które są na stronie internetowej. Stwierdził, że zdaniem jego  

    i Przewodniczącego Rady radni nie powinni ingerować w sprawy pracowników  

    bezpośrednio podległych Wójtowi i tym samym w jego kompetencje. 

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji  

            Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że 25 maja dostarczył dla 

wszystkich rejestr listów emailem, taki rejestr jest także w segregatorze w Biurze Rady.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że: 

- sprawa dotycząca remontu drogi wojewódzkiej i budowy ścieżki pieszo rowerowej,    

   Stwierdził, ze jego głos w sprawie remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Tułowice Małe 

– Wydrowice to już chyba  był we wszystkich stacjach i gazetach. Ma jednak świadomość 

tego, że spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, czy spotkanie z panem Dyrektorem, 

który był w Tułowicach jak i spotkanie z Panem Marszałkiem Kostusiem to jest proces tak 

zwanego chodzenia za tematem, lobowania. Na drogę składany wniosek do Zarządu 

Województwa z na przyszły rok łącznie, jak po spotkaniu z panem Przewodniczącym i 

Zastępcą, z tą zatoczką przy kościołku. Kwestia parkingu , był pogrzeb  pracownicy OPS to 

samochody stały wszędzie, tylko Wójt i firma pogrzebowa parkowały pod ZGKiM. W takim 

wypadku zasadność przenoszenia bramy przy ZGKiM i powiększanie parkingu jest 

bezzasadne, widać, że jest potrzeba parkingu przy drodze. Przesuniecie  chyba nie załatwi 

sprawy parkingu. 

- wniosek o podjęcie interwencji na ul. Sawickiej , odpowie na to Pan Dyrektor ZGKiM, 

- sprawa skargi mieszkańców budynku na stacji kolejowej PKP ( artykuł w gazecie), trzeba  

   zastanowić się nad sprawą monitoringu w tym miejscu. 

- sprawa patroli policyjnych, przekazano informacje o niebezpiecznych miejscach, które  

   powinne być częściej patrolowane, 

- sprawa Państwa Małolepszych , termin jest do końca czerwca. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że były pytania  na temat: 

- brak drożności studzienek ściekowych na ul. Szkolnej -  dostał informację, że remont ul.  

    



 Szkolnej będzie robiony w okresie czerwiec – lipiec, 

- petycja w sprawie powołania koordynatora do spraw sportu w Gminie, jest to bardzo  

   poważny temat, Pan Wójt obiecał, że będzie to poruszane ale raczej w następnym roku. 

   Chodzi o stworzenie ośrodka sportu, nie jest to temat do załatwienia  na już. 

- prośba Pana Romana Suchodolskiego o zorganizowanie spotkania  w sprawie budynku przy  

   ul. Kościuszki ( dawna strażnica), Pan Wójt w czerwcu ma zaprosić  współwłaściciela tego 

budynku, będzie informacja co wyniknie z rozmowy z tym Panem, 

- pismo Pana Romana Suchodolskiego  dot. parkingu przy ul. Kościuszki, Pan Wójt już o tym  

  mówił, że  może doraźnie  zlecić dla ZGKiM aby przenieść ten płot. Przewodniczący Rady   

  stwierdził, że do końca też nie jest przekonany, ze to pomoże. 

- wniosek wspólnoty mieszkaniowej z ul. Świerczewskiego (willa) o remont podwórka,  Pan  

  Wójt prosił o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami  na miejscu, 

- prośba o postawienie tablicy informującej gdzie jest Pszok, tablica została zamówiona i  

   będzie postawiona. 

- prośba  o zorganizowanie spotkania z firmami w sprawie podłączenia kanalizacyjnego na ul.  

  Świerczewskiego – ustalono termin spotkania, 

- pismo dotyczące obniżenia kwoty podatku od nieruchomości dla NEO PLUS  

   TECHNOLOGY – sprawę wyjaśni Pani Skarbnik.  

   Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że 15 kwietnia 2015 r.  zwróciło się  

   NEO PLUS TECHNOLOGY z prośba o obniżenie podatku od nieruchomości z uwagi na  

   trudną sytuację finansową. Pani Skarbnik poinformowała, że obniżenie podatku jest  

   niemożliwe  indywidualnie dla firmy. Z podatku może być zwolniony indywidualnie   

   przedmiot zwolnienia a nie podmiot. Taka uchwala kierowana do podmiotu  zostałaby zaraz 

   uchylona.  U nas istnieje taka uchwała, która zwalnia pewne rzeczy z podatku od  

   nieruchomości ale to przede wszystkim są straże, budowle ZGKiM.  Nie ma jednak takiej  

   uchwały zwalniającej przedsiębiorców, bo jeżeli zwolniono by przedmiot, to będzie to  

   skierowane do wielu firm i będzie to skutkować brakiem dochodów do budżetu. 

   Do firmy została wysłana odpowiedź informująca o odmowie wszczęcia postępowania w  

   sprawie zwolnienia z przedmiotowego podatku wraz z informacją, że jeżeli firma chce  

   indywidualnie skorzystać z pomocy,  to jest taki zapis i należy to do kompetencji Wójta, że  

   można się starać o umorzenie podatku ale w tym przypadku trzeba spełnić pewne warunki. 

- pismo, prośba o remont drogi pieszo – rowerowej w Tułowicach Małych, temat będzie  

   poruszany po rewitalizacji osiedla, 

- prośba  o ustawienie w Ligocie Tułowickiej tablic z numerami domów, takie tablice będą. 

- prośba o analizę porównawczą kosztów  prowadzenia własnej stołówki. Taka informacja  

   została przekazana. Na rok czasu koszty prowadzenia stołówki wynoszą około 100 tys. zł.  

   Poinformował, że idą w kierunku stołówki szkolnej, będą tam dwa etaty, stołówka ma być  

   uruchomiona od września br.  

- pytanie o spotkanie dot. inwestycji na ul. Niepodległości i Wolności – spotkanie takie będzie  

  10 czerwca o godz. 1630 a spotkanie na temat rewitalizacji osiedla z mieszkańcami będzie  

   pod koniec czerwca, data jeszcze nie jest ustalona. Projekt  rewitalizacji będzie  

   umieszczony na stronie internetowej. 

Ad. 18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze w związku z informacja na temat szkoły i działek w 

Szydłowie odebrał to tak jakby to tamten Wójt był winien, tamta ekipa radnych, a on właśnie 

z tamtej ekipy radnych jest, zresztą Pan Wójt też był, i jeszcze dwóch innych radnych, ale nie 

w tym rzecz kto był. Chce zwrócić uwagę na to, że  tutaj nie było żadnego przestępstwa  jak 

to słyszy, czy jakiegoś przekrętu, bo tak to odebrał. W związku z tym prosił Panią Skarbnik o 

przygotowanie na następna Sesję informacji kiedy sprzedano budynek szkoły w Szydłowie za  

 



jaka kwotę oraz na jakie cele zostały przekazane pieniądze ze sprzedaży. Pamięć jest ulotna 

nie pamiętają za ile to było sprzedane i na jaki cel to poszło, ale na pewno nie było to 

przejedzone. Jeżeli chodzi o działki to uważa, że dobrze, że Gmina wzięła te działki, tak samo 

jak mamy tę działkę w Tułowicach. Będzie tam możliwość zrobienia czegoś pożytecznego dla 

mieszkańców Szydłowa. Sprawa mogła być pominięta  bo na stanowisku do spraw - 10 - 

gospodarki gruntami zmieniali się pracownicy i być może nie zostało to przekazane a może 

tez zapomniane. Uważa, że nie można jednak tak mówić jak tutaj była wypowiedź jednego z  

radnych. Zaznaczył, że o ile to możliwe, to bardzo prosi o przygotowanie takiej informacji, bo 

kiedyś też był zarzut, że tamta Rada i tamten Wójt nie pozyskiwali unijnych pieniędzy. 

Poprosił o wykaz, Pani  Skarbnik sporządziła, wszyscy się zapoznali o okazało się, że 

korzystano z dotacji i to dość sporo.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że chce odpowiedzieć na pytanie dotyczące interwencji na 

ul. Sawickiej, termin mija 29 maja czyli jutro. Dyrektor stwierdził, ze też obserwuje  ale tam 

nic się nie dzieje i w związku z tym po niedzieli zgłasza to do Nadzoru budowlanego z prośbą 

o pomoc w tej sprawie. Myśli, że skończy się to wielkim szumem ale czas chyba żeby to się 

tak skończyło. 

Jeżeli chodzi o Państwa Małolepszych, to pracownicy ZGKiM już pewne rzeczy zrobili, 

rozkuli ścianę przejścia  pomiędzy kotłownią a budynkiem aby ewentualnie wyeliminować 

drgania jakie przewód miałby przenosić, nie dało to efektu. W tej chwili noszą się z zamiarem 

zakupu pompy tylko na ten budynek z automatyczną regulacją żeby sama ustawiała się do 

oporów jakie napotyka na przepływach przy sieci. Konsultowali to w Opolu z firmami 

specjalistycznymi. Wspólnie doszli do wniosku, że jeszcze takie rozwiązanie wchodzi w 

rachubę. Taką pompę kupią ale nie w tym miesiącu bo jeszcze płacą za gaz i nie maja 

środków. Myśli, że uda się to kupić sierpniu lub wrześniu, jeszcze przed sezonem grzewczym. 

Przy próbnym grzaniu we wrześniu wypróbują wszystkie ustawienia.  

Radna  Justyna Paszkowska zapytała jaki jest koszt zakupy takiej pompy.  

Dyrektor odpowiedział, że 5 tys. zł. netto. 

Wójt stwierdził, że tu nie maja gwarancji, że to będzie pompa. 

Dyrektor poinformował, że będzie próbował wypożyczyć taką pompę z firmy a jak nie będzie 

działała to ja odda.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że w ubiegłym tygodniu wydali dla Państwa Błasiak 

warunki zasilania wody i odbiór ścieków. Wie, że Państwo złożyli już wniosek o pozwolenie 

na budowę. Temat jest zakończony z terminem dostawy wody w 2017 r. tak jak pan Wójt 

zapewniał.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze Państwo Małolepszy mają informację, że termin 

załatwienia sprawy  jest ustalony na koniec czerwca, jeśli termin znowu zostanie przesunięty 

to prosi aby ich o tym poinformować.  

Radna Justyna Paszkowska zwróciła się z pytaniem do Pana Wójta na temat organizacji 

wakacji dla dzieci, bo z tego co wie, to będą organizowane wakacje dla dzieci przez TOK, 

przez GZSZ . W ubiegłych latach były także organizowane wakacje w świetlicach wiejskich, 

ma pytanie czy w tym roku takie wakacje w świetlicach wiejskich będą organizowane, bo 

rodzice pytają o to bo te zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, rodzice byli z tego 

zadowoleni. .  

Pan Wójt odpowiedział, że takie wakacje będą organizowane, będą tez wakacje na Orliku. 

Wyszły pisma do Domu Kultury, do Pana Duraja, który zajmuje się Orlikiem. W świetlicach 

wiejskich na pewno będą zajęcia , bo wie, że cieszyły się one dużym powodzeniem.  

W ubiegłym roku było to organizowane z wolnej reki, osoby fizyczne dostały umowy i 

realizowały te zajęcia. Na świetlicach jest dużo sprzętu, dużo gier. W tej chwili czeka na 

propozycję zagospodarowania obiektów Orlika w czasie wakacji. 

 



Radna Justyna Paszkowska zapytała pana Wójta do kiedy będzie taka informacja. Wójt 

odpowiedział, że powinna być do 10 czerwca. 

Radny Jacek Sulikowski zapytał Pana Wójta czy w tym roku zajęcia w świetlicach będą 

prowadzić osoby , które prowadziły je w zeszłym roku. 

Wójt odpowiedział, że pracownicy jednostek też w zeszłym roku zgłosili chęć organizowania 

takich zajęć. W poprzednich latach był organizowany konkurs na organizację takich zajęć. 

Zaznaczył, że zajęcia, które były organizowane w ubiegłym roku, to na to poszły duże 

pieniądze ale chciałby aby z tego mogły skorzystać także mieszkańcy Gminy a z tego co mu 

wiadomo to w tamtym roku tylko dwie osoby prowadzące zajęcia były z terenu Gminy. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że TOK będzie organizował wakacje  w 

drugiej połowie lipca. Dostali na to 3 tys. zł. z funduszu alkoholowego i te wakacje będą 

odbywały się pod hasłem „Wakacje na ludowo”. Planują zorganizować 3 wycieczki. Te 

pieniądze, które otrzymują są przeważnie spożytkowane na transport , na wyjazdy dzieci poza 

Tułowice. Pani Helena Wojtasik wróciła do organizacji wypoczynku w zeszłym roku i 

przypomniała, ze w zeszłym roku nie był ogłoszony konkurs, bo 2 pracownice TOK chciały 

wziąć  udział , chciały pracować u Pana Pestki .Pan Pestka nie wyraził na to zgody. Najpierw 

Pan Wójt na zebraniu Rad Sołeckich powiedział, że będzie na to ogłoszony konkurs a potem 

tego nie zrobił i powstał konflikt. Zaznaczyła, ze jej zdaniem nie jest ważne czy w danej 

miejscowości jest więcej czy mniej dzieci. Uratowanie jednego dziecka od złych skłonności 

to już jest sukces nawet za takie pieniądze. Pani Dyrektor TOK zaprosiła zebranych na 19 

zawody Family Cup w kolarstwie górskim, które odbędą się w Skarbiszowicach. Zaprosiła też 

na organizowana 1 czerwca imprezę dla dzieci , która odbędzie się na łączce przy Domu 

Kultury.Zaprosiła też w imieniu pana Wójta i Pana Dyrektora ZGKiM na wyścig ślimaków, 

który także odbędzie się obok Sali TOK. Pani  Dyrektor TOK powróciła także do sprawy 

wydania przewodnika po Tułowicach, na który zostały zakupione prawa autorskie od Pana 

Woźniaka. Zapytała czy radni myślą o tym aby wydać taki przewodnik. 

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę  wykoszenia dużego boiska w Skarbiszowicach. 

Stwierdził, ze nie maja 1)środków na koszenie tak dużego boiska.  

Wójt odpowiedział, że boisko będzie wykoszone. 

Radny Krzysztof Mróz zaprosił na festyn rodzinny, który odbędzie się w Szydłowie  w dniu 6 

czerwca 2015 r.  

Sołtys Ligoty Tułowickiej poinformował, że mieszkańcy Ligoty przez 9 lat robili koronę 

żniwną na dożynki do Czech. Zapytał jak będzie w tym roku, czy też mieszkańcy Ligoty będą  

tę koronę robić.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że rozmawiała już o tym z panem 

Wójtem i ustalili, że po „Bożym Ciele” zorganizują  spotkanie wszystkich Rad Soleckich i to 

ustalą.  Poinformowała tez, że jutro wyjeżdża do Łubian w sprawie organizacji dożynek 

powiatowych. Dyrektor TOK zaznaczyła, iż uważa, że wyjazd do Czech powinien być 

nagrodą, wyjazd do Czech powinien być traktowany jako specjalne wyróżnienie.  

Uważa, że na tym spotkaniu Rad Soleckich wypracują jakiś model wyjazdów.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  odczytał pismo Marszałka Sejmu  dotyczące  

życzeń z okazji 25 rocznicy samorządu terytorialnego oraz pisma dot. tworzenia archiwum 

samorządu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy. 
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