Protokół wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice
z dnia 22 czerwca 2015 r.
ALS 100349 1,58
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1700
do godz. 1840 W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. Obradom przewodniczył
Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga, który otworzył
obrady i stwierdził ich prawomocność.
Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił porządek obrad.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na
dofinansowanie zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga
powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów
‘Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „zasłużony dla Gminy Tułowice.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
7. Informacja dotycząca współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym ( pożytek
publiczny) w 2014 r.
8 . Informacja o Dożynkach 2015.
9. Sprawozdanie TOK z organizacji Dni Tułowic zorganizowanych 16 i 17 maja br.
10. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży na lato 2015
( TOK i GZSZ)
11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.
Ad.1 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że w związku z tym, że mamy budżet
spięty kredytem a chcieliby aby pewne zadania były jeszcze ujęte a na dzień dzisiejszy nie
mają jeszcze rozliczonej żadnej inwestycji i nie wiedzą jak będzie toczył się budżet więc
proponują zwiększenie kredytu z 1.100 tys. na 1.250 tys. W uzasadnieniu do projektu
uchwały jest rozpisane na co te środki miałyby być przeznaczone.
Pierwsza pozycja dotyczy 40 tys. zł, które na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy zostały
przeniesione na inwestycje, która chcą realizować razem z województwem ze środków, które
są przeznaczone na inwestycje ze „schetynówki” na przyszły rok.
Następna pozycja to kwota 10.000 zł. planowana jest na remont chodnika przy ul. Opolskiej ,
przedsięwzięcie będzie realizowane wraz z Powiatem Opolskim.
Według wstępnych szacunków braknie również środków na budowę punktów świetlnych.
Jest dużo wniosków o nowe punkty.
Kwotę 20 tys. zł. planuje się na remont wolnego mieszkania , które należy doprowadzić do
stanu używalności aby przekazać je następnemu najemcy.
Zgodnie z aktualnymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do
opracowania planów rewitalizacji Funduszy Unijnych – prace planistyczne planowany koszt
to kwota 20 tys. zł.
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strażackiego dla OSP Tułowice – wstępna kwota to 50 tys. zł. ale jak znajdzie się lepszy
samochód a co za tym idzie droższy to może znajdą się dodatkowe środki.
Skarbnik Gminy poinformowała, że okres spłaty kredytu planuje się na lata 2015 – 2021.
Zaznaczyła, że uchwała podlega zaopiniowaniu przez RIO Opole.
Wójt poinformowała, że mieszkanie o którym mówiła Pani Skarbnik zostało oddane w bardzo
złym stanie i dlatego jest konieczność doprowadzenia go do stanu używalności.
Radna Justyna Paszkowska nawiązała do sprawy planowanego zakupu wozu strażackiego.
Zaznaczyła, ze jest jak najbardziej za zakupem takiego samochodu ale była mowa, że
najpierw trzeba wybudować remizę strażacką a potem dopiero zakupić wóz .
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że priorytet się zmienił po ulewie, która
miała miejsce w zeszłym tygodniu. Okazało się, że samochód nie jest do końca sprawny.
Zaznaczył, że są już podane wymiary samochodu, który ma być zakupiony i zmieści się on
do istniejącej remizy.
Następnie dyskutowano na temat ludzi poszkodowanych przez ulewę w Skarbiszowicach.
Radna Małgorzata Pasierbek poinformowała, że w Goszczowicach jedna z mieszkanek od
dłuższego czasu robi aferę twierdząc, że woda spływająca w czasie deszczy z sąsiednich
posesji zalewa jej posesję. Żąda ona powołania komisji. W ubiegłym tygodniu Pan Wójt wraz
z Sołtysem byli tam i oglądali ten teren. Na sąsiedniej posesji budynek ma nowy dach i nowe
rynny z których woda jest odprowadzana do kanalizacji więc z tej posesji woda nie ścieka na
posesję tej Pani. Zaznaczyła, że na posesji tej Pani nie ma widocznej żadnej szkody.
Radny Roman Kopij zaproponował aby powołać Komisję i zobaczyć na miejscu jak tam
wygląda , może uda się tej Pani pomóc a może choćby pokierować gdzie ma się udać aby to
załatwić.
Radni ustalili, że powstanie taka komisja , będzie się składać z pracowników Urzędu Gminy i
radnego Romana Kopija.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na
dofinansowanie zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach –
droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice
Skarbnik Gminy poinformowała, ze to zadanie powiat ujął pod nazwa remont chodnika.
Całość inwestycji to kwota 57.983 zł. Gmina dodaje tylko 10 tys. .
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że kilka lat temu był z Panem Wójtem u Dyrektora
dróg Powiatowych w dwóch sprawach, pierwsza sprawa dotyczyła konfliktu przy ul.
Opolskiej w Szydłowie i poruszana była również sprawa chodnika przy ul. Opolskiej w
Tułowicach. W związku z tym, ze nie było wtedy środków na inwestycje, remont tego
chodnika zakwalifikowano wtedy pod szyldem remontu tego chodnika i tą drogą od kilku lat
idą, jako remont tego chodnika.
Wójt Gminy dodał, że na chodnik przy ul. Opolskiej mieszkańcy czekają od kilkudziesięciu
lat i ludzie już przestali wierzyć, ze kiedykolwiek on będzie.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła szczegółowo projekt uchwały. Zaznaczyła, że
trzeba go dopasować do obecnej sytuacji. Zmiany są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do
projektu uchwały.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
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Tułowice
Skarbnik Gminy przypomniała, że w związku z tym, że Pan Wójt ma kompetencje do
wprowadzania zarządzeniem niektórych dotacji do budżetu Gminy. Są Zarządzenia Wójta,
które nie wpływają na wynik budżetu ale są też takie, które powodują zmianę budżetu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być zgodna z budżetem dlatego należy ja zmienić.
Zmiany są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Następnie szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania
tytułów ”Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „zasłużony dla Gminy
Tułowice.”
Radny Krzysztof Ptak poinformował, ze w chwili obecnej w tej sprawie obowiązują dwie
różne uchwały jedna z 1999 r. a druga z 2009 r. Tak naprawdę ta uchwała z 1990 r. jest już
całkowicie nieaktualna z uwagi na to, ze tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tułowice
nadawał Zarząd Gminy, który już nie istnieje. Zasadnym jest aby stworzyć jeden wspólny
regulamin dla tych dwóch instytucji czyli dla Honorowego obywatela i Zasłużonego dla
gminy Tułowice. Projekt regulaminu Wostal radnym przekazany. Następnie Radny Krzysztof
Ptak odczytał uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że w paragrafie Załącznika do uchwały3 jest zapis:
„3. Kapitułę tworzą:
1) Przewodniczący Rady Gminy – jako przewodniczący Kapituły;
2) Wójt Gminy Tułowice;
3) Sekretarz Gminy Tułowice;
4) Przewodniczący stałych komisji Rady. „
Zastanawia się czy jest sens wpisywania Sekretarza Gminy jeśli w skład Kapituły wchodzi
Pan Wójt. Komisje w trakcie dyskusji ustaliły, że należy wykreślić ze składu Kapituły
Sekretarza Gminy.
Radny Krzysztof Ptak prosił radnych aby po podjęciu omawianej uchwały zastanowili się nad
kandydaturami osób, które zasługują na wyróżnienie.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników
Komisje w trakcie dyskusji wyłoniły następujących kandydatów do składu zespołu
opiniującego kandydatów na ławników:
1. Justyna Paszkowska

- Przewodniczący Zespołu

2. Roman Kopij

– Członek Zespołu

3. Krzysztof Mróz

– Członek Zespołu

4. Jan Bojkowski

– Członek Zespołu

5. Arkadiusz Drążek

– Członek Zespołu

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
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Ad.7. Informacja dotycząca współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym
( pożytek publiczny) w 2014 r.
Radny Krzysztof Kiraga podziękował Pani Skarbnik za przygotowanie takiej informacji.
Komisje do przedłożonej informacji nie zgłosiły zastrzeżeń.
Ad. 8 . Informacja o Dożynkach 2015.
Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach Pani Helena Wojtasik
poinformowała, że Dożynki planowane są na dzień 23 sierpnia. Radnym dokument w tej
sprawie otrzymali w materiałach na Sesję, jest to wariantowa propozycja programu Dożynek.
Zaproponowała zaproszenie na Dożynki Zespołu Arkadia, który proponuje 4 godziny
rozrywki.
Pani Dyrektor TOK poinformowała, że Dożynki są jednodniowe a koszt ich organizacji to
kwota około 27 tys. zł. Następnie przedstawiła wstępny kosztorys organizacji tej imprezy i
omówiła proponowany program Dożynek..
Poinformowała, że odbyło się spotkanie z Radami Sołeckimi na którym ustalono sprawy
dotyczące organizacji Dożynek. Sołtysi otrzymają na Sesji wszystkie regulaminy
planowanych konkursów.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji uznali, że sprawę wyboru zespołu pozostawiają Pani
Dyrektor TOK.
Dyrektor TOK omówiła także zasady wyjazdu z koronami na dożynki do Czech. Od tego
roku na dożynki do Beli pod Pradziadem będzie jeździć to sołectwo, które jest organizatorem
Dożynek aby było sprawiedliwie. Wiąże się to jednak z tym, ze to Sołectwo będzie musiało
szykować dwie korony albo tę koronę, którą uszykuje na konkurs Dożynkowy do Gminy
odda Czechom.
Jeżeli chodzi o delegacje, to na Dożynki do Czech pojedzie taka sama grupa jaka przyjeżdża
na dożynki do naszej Gminy.
Na Powiatowe dożynki pojedzie to sołectwo, którego korona zajmie pierwsze miejsce na
Dożynkach Gminnych a sołectwo, którego korona zajmie drugie miejsce pojedzie na Dożynki
Wojewódzkie.
Ad. 9. Sprawozdanie TOK z organizacji Dni Tułowic zorganizowanych 16 i 17 maja
br.
Radni w wyniku dyskusji uznali , ze punkt ten jest w porządku obrad Sesji i tam będzie
omawiany.
Ad.10. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży na lato 2015
( TOK i GZSZ)
Radni w wyniku dyskusji zdecydowali , że punkt ten jest w porządku obrad Sesji i tam będzie
omawiany.
Ad. 11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radni dyskutowali na temat strony internetowej GZSZ, która jest nieczytelna.
Radny Roman Kopij zwrócił się z pytaniem o boks leżący na terenie gminnym.
Wójt odpowiedział, że był tam i widział, że jest tam nieciekawie, bo śmieci i gabaryty leżą
obok boksu. Radni zastanawiali się jak rozwiązać sprawę gabarytów , które mieszkańcy
wynoszą do śmietnika zamiast wywieźć na „pszok”.
Radni zastanawiali się nad ogrodzeniem śmietników.
Wójt zaapelował aby nie dzielić śmietników, jeśli robi się cos to robić to razem aby
wszystkie śmietniki wyglądały estetycznie i jednakowo na terenie gminnym i SM.
Wójt poinformował, ze do Starostwa poszedł wniosek o pozwolenie na ścięcie drzewa na ul.
Ceramicznej 3.
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być odwrócony tak aby wejście do niego było od strony garaży.
Radna Justyna Paszkowska zwróciła uwagę na pozycję w budżecie – rozdział 90002 –
gospodarka odpadami paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia jest kwota 15 tys. zł.
Prosiła aby za 5 tys. zakupić i zamontować kosze na osiedlu domków jednorodzinnych w
Tułowicach. Znowu zaczęły się spacery po ulicach osiedla i śmieci jest bardzo dużo.
Wójt poinformował, że takie kosze zostały zamówione, zamówiono 30 koszy ulicznych
metalowych.
Radna Justyna Paszkowska nawiązała jeszcze do sprawy strony internetowej GZSZ.
Stwierdziła, że Komisja Społeczna została wprowadzona w błąd, bo przed pójściem na
spotkanie do szkoły przeglądała stronę w poszukiwaniu dokumentów na jakich szkoła pracuje
i nie znalazła ich. Na BIP-ie szkoły także nie ma wszystkich informacji.
W trakcie spotkania zwróciła Pani Dyrektor uwagę, że brak jest informacji na stronie
internetowej. Pani Dyrektor stwierdziła , że wszystko jest tak jak powinno i na dowód tego
otworzyła swojego laptopa i pokazała Komisji informacje jakie są zawarte na stronie.
Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że szkoła wygląda fantastycznie, wszystkie sale są
wyposażone i pomalowane. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny to jest rewelacja i chyba
marzenie każdej gminy. Teraz tylko trzeba poprawić poziom nauczania i podejście do
rodzica.
Pani Paszkowska poinformowała, że na drugi dzień po spotkaniu weszła na stronę
internetowa szkoły i tak jak wcześniej nic na niej nie znalazła, nie znalazła tych informacji,
które pokazywała Pani Dyrektor. Skonsultowała się z informatykiem i informatyk znalazł te
informacje ale były one „ w zakładkach do zakładek”. 16 osób które prosiła aby znaleźli na
tej stronie aktualności nikt tego nie umiał znaleźć.
Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że na spotkaniu Pani Dyrektor twierdziła, że wszystko
jest OK. Rodzice z którymi rozmawiał twierdzą, że w szkole nic się nie dzieje bo nie ma o
tym informacji na stronie albo trudno je znaleźć.
Komisja w trakcie dyskusji ustaliła, że Pan Wójt porozmawia o tym z Panią Dyrektor i
poinformuje radnych jak ta sprawa została załatwiona.
Radny Krzysztof ptak poruszył sprawę dokształcania się nauczycieli i podniesienia poziomu
nauczania.
Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że członkowie Komisji oglądali także
pomieszczenia stołówki w szkole i stwierdzili, ze pomieszczenia są w dobrym stanie.
Radny Jacek Sulikowski poinformował, że Komisja oglądała także instalacje elektryczna w
piwnicy szkoły, która wymaga naprawy, stwierdził, że koszt naprawy podany przez Panią
Dyrektor ( 5 tys. zł) jest bardzo zawyżony.
Wójt stwierdził, że może w szkole pewne rzeczy są do poprawienia ale to, że w szkole w tej
chwili jest tak a nie inaczej jest konsekwencją kilku ostatnich lat. Zaznaczył, że
poinformował Panią Dyrektor, że nie będzie jej przeszkadzał tylko będzie obserwować.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że na terenie Gminy jest wiele zdarzeń typu; włamania,
pobicia, kradzieże itp. W związku z tym jak jest jakieś zdarzenie to Policja informuje o tym
Wójta Gminy.
Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, że Policja nie informuje Wójta o zdarzeniach.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, że Policja powinna powiadamiać Wójta, bo chodzi o to, że
ludzie się pytają o takie zdarzenia a radny nie wie jak się zachować, bo nic o tym nie słyszał.
Radny Krzysztof Ptak wyjaśnił, że Policja prowadzi różne czynności typu procesowego czyli
oficjalne ale też czynności nieoficjalne i nie może o wszystkim informować.
Policja nie jest od tego aby informować Wójta o każdym zdarzeniu, które się wydarzyło,
które miało miejsce.
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Radny Jacek Sulikowski zauważył, że zawsze jest tak, że na Dożynki są zapraszani rolnicy.
W zeszłym roku spotkał się z niezadowoleniem kilku rolników, bo ich sąsiad został
zaproszony a oni nie. Zapytał jak to jest, kto decyduje o tym kogo zaprosić.
Wójt odpowiedział, ze w zeszłym tygodniu było spotkanie z Radami Sołeckimi i to oni
decydują kogo zaprosić, zapraszają przede wszystkim tych najbardziej zasłużonych, którzy
przyczyniają się do organizacji Dożynek, tych którzy robią korony.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze na Dożynki zaproszeni są wszyscy tylko bon na posiłek
dostają te osoby, które się angażują.
Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że są takie osoby, które chętnie się angażują w prace dla
wsi ale są też takie, które nie chcą nic pomóc.
Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że w Szydłowie to takich faktycznych rolników, tych
którzy gospodarza to może jest trzech czy czterech a tych funkcjonujących w statystyce to
jest ponad 50, bo ma ten hektar ziemi czy tez opłaca KKUS i już jest rolnikiem.
Radny Roman Kopij poruszył sprawę parkingu przy ul. Ceramicznej.
Wójt odpowiedział, że ma tę sprawę na uwadze.
Radni rozmawiali także na temat „cokołu” na orliku, jest zrobiony niesolidnie.
Radna Justyna Paszkowska zapytała jak wygląda sprawa Państwa Małolepszych i sprawa
Pana krzywdy.
Termin załatwienia sprawy Państwa Małolepszych był ustalony do końca czerwca a sprawy
Pana Krzywdy był do końca maja.
Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym spotkał się z Panem Dyrektorem rozmawiali
także o tej sprawie, w budynku będzie rozruch na zimnej wodzie i za tydzień będzie
odpowiedź.
Radna Justyna Paszkowska przypomniała, że miała być do tej sprawy zamówiona firma z
zewnątrz a teraz okazuje się, że nie. Może jakby Pan Małolepszy zobaczył, że jest jakaś firma
to też by go trochę uspokoiło.
Zapytała czy ma rozumieć, że termin do końca czerwca będzie dotrzymany, bo taka
informację przekazała zainteresowanym.
Radna Justyna Paszkowska zapytała jak wygląda sprawa Pana Krzywdy.
Wójt odpowiedział, że po przeglądnięciu dokumentów okazuje się, że roszczenia Pana
Krzywdy są takie same od czasów Porcelitu. Natomiast kwestia uprzątnięcia tego to już inna
sprawa.
Skarbnik Gminy odpowiedziała na pytanie radnego Jozefa Sukiennika dotyczące sprzedaży
szkoły w Szydłowie. Szkoła została sprzedana 31 października 2013 r. za kwotę 225.786,23
zł. do tego grunty za 5.615 zł. – działka 03212. Skarbnik poinformowała, że od 2012 r.
Szydłów czekał na to aby mieć boisko, Rada Sołecka wyasygnowała 11 tys. zł. na projekt i
czekała cierpliwie aż się pieniądze znajdą – czyli znajda się inne środki finansowania. W
międzyczasie Gmina wystąpiła do Ministerstwa i dostała dofinansowanie na 130 tys. zł. do
budowy boiska. Całe boisko kosztowało 665.354,22 zł.
Radna Justyna Paszkowska zapytała Pana Wójta czy Gmina przystępuje do programu Wigor
Senior.
Wójt odpowiedział, że w tej chwili są wysokie wymagania dotyczące pomieszczeń ale ma to
być zmienione. Wójt stwierdził, ze nadal podtrzymuje sprawę adaptacji na ten cel parteru
budynku TOK.
Radny Józef Sukiennik podziękował Panu Wójtowi za wydatne przyczynienie się do
załagodzenia sprawy konfliktowej pomiędzy sklepem motoryzacyjnym a ZGKiM.
Wójt poinformował, że wyłączył z tej sprawy prawników i myśli, że idzie to w dobrym
kierunku, znalazło się inne rozwiązanie i jest dobrej myśli.

-7Wójt poinformował, że sprawa zaśmieconych budynków za ciągiem sklepów – to sprawa
została skierowana do Nadzoru budowlanego, bo niedokończone budynki maja właścicieli i
niech Nadzór się tym zajmie.
Wójt poinformował też, że dla ZGKiM zostało wydane zlecenie na poszerzenie parkingu,
który jest za ZGKiM.
Radni rozmawiali na temat gotowych projektów na parkingi.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarczo –
Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Teresa Cybuchowska-Balwierz
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