Protokół Nr XI
posiedzenia Rady Gminy Tułowice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1600 do
godz. 1830 . W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric
Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję:
Wójta Gminy, radnych Rady Gminy Tułowice, kierowników jednostek, Panią Ewę
Ziubrzycką – Bień - nową kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowników Urzędu ,
pracowników Urzędu, sołtysów , Radcę prawnego Pana Mateusza Wierzbickiego, Panią
Prezes Ogródków Działowych Halinę Kopij oraz reprezentantów OSP i mieszkańców
Gminy.
Następnie przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 czerwca
2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032”
9. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2015 r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za II kwartał 2015 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za II kwartał 2015 r.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
między Sesjami.
14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji,
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.
16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. Porządek obrad został
przyjęty.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych mailem
w dniu 27 lipca 2015 r.
Radny Józef Sukiennik poinformował iż uważa, że Rada Gminy nie ma kompetencji
przegłosowywania wniosków, które wykreśla się z treści protokołów p przykład –
wykreślenie treści wypowiedzi radnego Pana Krzysztofa Ptak, na jego wniosek. Uważa, ze to
nie jest w porządku.
Następnie nawiązał do sprawy podjętej uchwały dot. etyki radnego, stwierdził, że Pan Ptak
też na tę uchwałę powołuje się w treści tego protokołu, ta uchwała nie obowiązuje gdyż
została uchylona przez Nadzór Wojewody.

Zaznaczył też, że Pan radny Kopij stwierdził, że nie słyszał wypowiedzi Pana Krzysztofa
Ptaka na IX Sesji, bo po prostu był nieobecny, co odzwierciedla protokół, a zatem nie mógł
słyszeć tylko nie wie czemu głosował za czymś, czego nie słyszał.
Radni do protokołu nie wnieśli innych zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z X Sesji
głosowało 15 radnych. Protokół z X Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia
22 czerwca 2015 r.
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. został
przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za).
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt był szczegółowo omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że
Komisja Budżetowa pozytywnie ocenia zmiany w budżecie i nie wnosi żadnych uwag.
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 15
głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/ 50/15.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Tułowice
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt także był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został wyświetlony na
ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę
Nr XI/ 51/15.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt był szczegółowo omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji. Pan Krzysztof Ważny i Pani Główna Księgowa ZGKiM
przedstawili zmiany i poinformowali na co będą przeznaczone środki z podwyżki taryf .
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że
na wspólnym posiedzeniu Komisji długo rozmawiali na ten temat i doszli do wniosku, ze
minimalny wzrost cen musi być, związane jest to ze wzrostem cen energii i chodzi o to aby
ZGKiM mógł spokojnie funkcjonować, przeprowadzać pewne inwestycje, chodziło tam tez o
zakup pompy. Komisja Budżetowa nie wnosi pod tym kątem żadnych uwag i przychylnie do
tego podchodzi.
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do
dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie, w wyniku
którego jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/ 52/15.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032”
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji pracownik
Urzędu Gminy Pani Teresa Dąbrowska omówiła przedłożony projekt uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na ekranie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie ( 15
głosów za) podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XI/ 53/15.
Ad.9. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w II kwartale 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie że Statutem Gminy rozdział 3 § 8 pkt 2
„Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej, nierzadkiej niż raz na kwartał ,
informuje Radę Gminy o wydarzeniach oraz istotnych dla sołectwa sprawach”
Sołtys Tułowic małych Pani Halina krawczyk poinformowała, że w II kwartale 2015 r. w dniu 16
maja odbyło się spotkanie rady Sołeckiej. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych
z zorganizowaniem „Dnia dziecka” i imprezy integracyjnej dla wioski. Wspólna impreza odbyła
się 7 czerwca, był to „Dzień dziecka „ razem ze spotkaniem wszystkich mieszkańców. Imprezę
zakończono zabawa taneczną. W wiosce cały czas są robione porządki wokół placu zabaw i
świetlicy. Jest też zamontowana siłownia na powietrzu z której mieszkańcy korzystają i są
bardzo zadowoleni. Podziękowała za siłownię.
Radny Krzysztof Mróz poinformował, że sołtys Szydłowa, Pani Marianna Mierzwiak nie mogła
przybyć na Sesję i prosiła aby Ją reprezentować i przedstawić sprawozdanie.
6 czerwca w Szydłowie odbył się Festyn rodzinny dofinansowany z funduszu sołeckiego. Po raz
pierwszy przygotowane było stoisko w którym można było zbadać sobie poziom cukru, ciśnienie.
Fachowa obsługa uświadamiała mieszkańców w różnych sprawach. Ma nadzieje, ze będzie to
kontynuowane.
22 lipca odbył się turniej oldbojów, były trzy drużyny. Turniej zakończył się drobnym
poczęstunkiem obok świetlicy.
W Szydłowie Rada Sołecka spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, na spotkaniu
omawiane są najbardziej newralgiczne sprawy związane z sołectwem.
Mieszkańcy Szydłowa przygotowali dekoracje pojazdów, korowodu oraz koronę dożynkowa na
tegoroczne Dożynki.
Mieszkańcy na bieżąco dbają o estetykę wsi. Podziękował Pani Kierownik OPS za to, że
mieszkaniec Szydłowa może pracować i wykonywać te zadania, do tej pory mieszkańcy
wykonywali te prace społecznie. Do prac porządkowych wykorzystywane są maszyny zakupione z
funduszu soleckiego, materiały eksploatacyjne, paliwo, oleje są także kupowane funduszu.
Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że II kwartał tego roku był to czas
w którym mieszkańcy Skarbiszowic spotykali się w celu przygotowania w ich miejscowości „Dnia
dziecka” , który odbył się 31 maja jak również w celu omówienia spraw związanych z otwarciem
Izby Regionalnej, które miało miejsce 12 czerwca. W maju Pani Sołtys kilkakrotnie spotykała się z
Panem Wójtem jak też z pracownikiem Urzędu Panią Danutą Wajdziak w sprawie omówienia
organizacji „Dnia Dziecka’ gdyż większość funduszy na ten cel zostało pozyskanych z funduszy
Gminy. Dwukrotnie też Pani Sołtys spotkała się z Panią Dzielnicową Panią Alicją Szymańską w
sprawie zorganizowania spotkania z Policją w czasie „Dnia Dziecka”.
Końcem maja i w czerwcu mieszkańcy często spotykali się w Izbie Regionalnej w celu
uporządkowania pomieszczenia i wyeksponowania przedmiotów , które pozyskali.
W maju rozpoczęły się także prace związane z koszeniem traw, sprzątaniem wiosennym wokół
świetlicy.

Pani Sołtys dodała, że kontaktowała się także z OSP w celu udziału strażaków w organizowanym
„Dniu Dziecka”.
Sołtys Ligoty Tułowickiej Pan Tadeusz Basztabin poinformował, że w II kwartale rada Sołecka
zorganizowała „Dzień Dziecka” oraz pielęgnowała tereny zielone w całej wsi takie jak rondo,
teren wokół świetlicy, plac zabaw, i teren siłowni. W tej chwili pracownik OPS pomaga w pracach
porządkowych.
Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że II kwartał rozpoczęła od sadzenia
drzew i krzewów przed świetlicą wiejską, uporządkowania terenu po remoncie świetlicy i posianie
trawy. Zajmowali się także pielęgnacją traw i krzewów posianych i posadzonych w ubiegłym roku.
W czerwcu Rada Sołecka zorganizowała „Dzień Dziecka” w imprezie wzięło udział bardzo dużo
dzieci.
Sprawozdania nie złożył Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka z uwagi na to, że był nieobecny na
Sesji.
Ad.10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za II kwartał 2015 r.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała sprawozdanie z
działalności Komisji Społecznej za II kwartał 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga odczytał
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo - Budżetowej za II kwartał 2015 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja Rewizyjna w
pełnym składzie spotkała się dwukrotnie w okresie sprawozdawczym.. Jednym z tematów, które
poruszali była zaskarżona uchwała dotycząca etyki radnego. W planie głównym zadaniem jakie
Komisja miała wykonać była kontrola sprawozdania finansowego środków jakie zostają
przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego przez Pana Wójta. Komisja nie zdołała tego
wykonać dlatego, że dotacje nie są jeszcze do końca rozliczone. Wobec czego prosił Pana
przewodniczącego Rady Gminy o przełożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej na następna
Sesję, na co Pan Przewodniczący się zgodził.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin podziękował radnym za pracę w czasie komisji
i Sesji, stwierdził, że wie, iż radni działają także w innym czasie za co im bardzo dziękuje.
Ad.11. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za II kwartał 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przedstawił sprawozdanie z działalności
Rady Gminy za II kwartał 2015 r. a Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek
Sulikowski uzupełnił sprawozdanie – załącznik do protokołu.
Radny Jacek Sulikowski poinformował, ze otrzymali kilka telefonów w sprawie Rady Biznesu i
dlatego chcieliby zorganizować grupę roboczą w celu opracowania schematu pierwszego
spotkania. Poinformował tez, ze będzie zorganizowane spotkanie „Borów Niemodlińskich” w
dniu 17 września br. na która zostaną też zaproszeni mieszkańcy Gminy. Uważa, ze dobrze by
było wysłuchać głoso3w mieszkańców, jakie maja propozycje, co chcieliby zrobić.
Poinformował też, że we wrześniu będzie ankieta dla radnych na temat oceny sposobu
zarządzania, organizacji pracy Rady Gminy.

Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że okres pomiędzy Sesjami był długi z
uwagi na okres wakacyjny, tych spotkań w przekazanym sprawozdaniu jest dużo ale chciałby
przybliżyć tylko te najważniejsze.
1.07 – spotkanie z nową Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewą Ziubrzycką – Bień,
6.07 – spotkanie z panią Sinicka ze Skarbiszowic w sprawie przyłącza wody, posesja P. Sinickiej
jako jedna z nielicznych nie posiada takiego przyłącza. W czasie upałów woda w studni zaczęła
wysychać i trzeba było zapewnić wodę dla tej rodziny.
8.07 – spotkanie z Komendantem PSP w Opolu Panem Kielarem w sprawie zakupu wozu
strażackiego dla OSP Tułowice,
8.07 – spotkanie w Willi przy ul. Świerczewskiego
14.08. – Wójt spotkał się z Panią Halina Kopij, która reprezentuje szerokie grono działkowiczów,
z trzech ogrodów zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.
W tym dniu Pan Wójt przypatrywał się w TOK zajęciom dla dzieci prowadzonym przez
wikliniarza .
16.07 - spotkanie w Szydłowie z Panem radnym, Sołtysem i przedstawicielami Rady Sołeckiej w
sprawie planowanej inwestycji – budowy świetlicy w Szydłowie.
20.07 – spotkanie z mieszkańcem Tułowic w sprawie zakupu działki gminnej na wybieg dla koni.
29.07 – spotkanie z Panem Prezesem Kopali w sprawach bieżących zakładu, obecnie jest mniejsze
wydobycie w kopalni co też wpłynie na dochody Gminy.
05.08 – spotkanie z Panem Kazimierzem Górskim, byłym Burmistrzem Niemodlina,
07.08 – spotkanie z Komendantem Policji z Niemodlina, dotyczyło wcześniejszych wydarzeń w
Tułowicach,
11.08 – spotkanie z radami Soleckimi w sprawie Dożynek,
13.08 - spotkanie z przedstawicielem zakładu Neo Plus Technology, zakład jest zainteresowany
zatrudnieniem około 50 osób, brak jest chętnych, była tez prośba dotycząca przesunięcia rat.
20.08 – Wójt uczestniczył w uroczystości 96 rocznicy urodzin mieszkanki z Szydłowa,
23.08 – odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne, Wójt podziękował wszystkim, którzy byli
zaangażowani w organizację Dożynek,
25.08 – spotkanie z przedstawicielami Firmy Neo Plus Technology w sprawie problemów z
naborem pracowników,
25. 08. – wyjazd na ul. Elsnera w sprawie ogrodzenia śmietnika
27.08 – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu chodnika
na ul. Świerczewskiego, Wójt poinformował, że z tego remontu zostaną środki i Zarząd Dróg
chciałby wykonać jeszcze chodnik w rejonie od przejazdu PKP do budynku z czerwonej cegły o
szerokości 2,5 m .
Radny Krzysztof Kiraga zapytał pana Wójta o informacje odnośnie ofert przetargowych na lampy
oświetleniowe, zapytał czy to są lampy oświetleniowe które zgłaszała Komisja Gospodarczo –
Budżetowa.
Wójt odpowiedział, że nie, są to lampy oświetleniowe na które projekty były wykonane wcześniej,
są to lampy na nowym osiedlu, lampa na ul. Ceramicznej obok Super – Samu i dwie lampy na ul.
Ceramicznej – zjazd w kierunku Skarbiszowic oraz lampa w Szydłowie na ul. Sportowej.
Radny Krzysztof Kiraga zapytał także o spotkanie z właścicielem terenu po cegielni w
Skarbiszowicach.
Wójt odpowiedział, ze był właściciel z ofertą , mieli się jeszcze odezwać ale się nie pojawili.
Radny Krzysztof Kiraga zapytał także o spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu
odnośnie studzienek.

Wójt odpowiedział, że poszła odpowiedź, którą Pan Kiraga dostał do wiadomości, będzie o tym
także mowa w następnych punktach obrad.
Radny Krzysztof Ptak zapytał o inwestycje, które będą planowane – lampy oświetleniowe –
zapytał czy będzie też planowana lampa na ul. Elsnera 1 i 3.
Wójt odpowiedział, że myśli, że tam do jesieni oświetlenie się pojawi. Zastanawiają się nad
oświetleniem z klatki.
Radny Krzysztof Mróz zapytał o punkt dotyczący otwarcia ofert przetargowych na rozbudowę
kanalizacji w Szydłowie w dniu 17 sierpnia. Zapytał o który odcinek chodzi. Wójt odpowiedział,
że jest to w kierunku domków prywatnych.
Ad.13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy między Sesjami.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że 3 lipca odbyło się spo6tkanie z
panem Cwynarem w sprawie problemu z mieszkańcami na ul. Pocztowej,
8 lipca – spotkanie z panem Wójtem i mieszkańcami Willi na ul. Świerczewskiego dotyczące
podwórka,
9 lipca – spotkanie na Sali widowiskowej na temat rewitalizacji osiedla,
23 lipca – spotkanie grupy roboczej Borów Niemodlińskich dotyczące strategii działania w
latach 2015 – 2020,
27 lipca – spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy aby ustalić plany dyżurów, plany
działania, przygotować Sesję na sierpień
Miedzy Sesjami odbywały się dyżury w określonych terminach, było spotkanie z panem
Wójtem,
24 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji,
Radny Roman Kopij zapytał w jakiej sprawie było spotkanie na ul. Pocztowej.
Radny Roman Suchodolski odpowiedział, że chodziło tam o konflikt mieszkańców
dotyczący kotłowni gazowej. Trzy mieszkania są podłączone do nowej kotłowni i chodziło o
to aby lokatorzy wyrazili zgodę na podłączenie czwartego mieszkania do tej kotłowni. Do tej
pory mieszkańcy tego mieszkania korzystają ze starej kotłowni gazowej.
Ad.14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od
poprzedniej Sesji
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 24 sierpnia dostarczył dla wszystkich rejestr
listów, taki wykaz jest także w segregatorze w Biurze Rady.
Zaznaczył, ze czytane będą tylko te listy, gdzie była prośba aby były czytane i te listy, które
nadeszły w ostatnich dniach.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski przypomniał, że :
- pismo Dyrektora SANMED w sprawie kupna nieruchomości było omawiane na posiedzeniu
Komisji, radni nie wyrazili zgody na sprzedaż nieruchomości,
- pismo radnego Józefa Sukiennika dotyczące głosowania imiennego, Pan Sukiennik
otrzymał już odpowiedź.
- pismo radnego Józefa Sukiennika dotyczące budowy piaskownicy i huśtawki pomiędzy
blokami na ul. Ceramicznej 1-3, na ten temat była dyskusja na wspólnym posiedzeniu
komisji, odpowiedź jest wysłana,
- pismo dotyczące zakupu mikrociągnika dla ZGKiM – będzie składany wniosek do budżetu
na 2016 r., aktualnie Wójt przyjmuje oferty na zakup takiego ciągnika,
- skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę dotycząca Kodeksu Etyki Radnego, 4 sierpnia
została wysłana odpowiedź przez kancelarie prawna , która obsługuje Gminę – skarga jak i

odpowiedź jest dostępna w mailach i w segregatorze.
Radca Prawny Pan Mateusz Wierzbicki poinformował, że skarga została złożona zgodnie
z procedurą przewidziana w ustawie – postępowanie przed sądami administracyjnymi
a jeżeli chodzi o termin rozpatrzenia tej skargi przed Sadem , to na chwilę obecną zależy
od ilości spraw zawisłych przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Opolu.
Podejrzewa, ze w przeciągu dwóch, trzech miesięcy Sąd wyznaczy rozprawę
i prawdopodobnie będzie to jedna rozprawa podczas której Sad zadecyduje o losach tej
skargi. Na chwile obecna uważa, ze mogą być dobrej myśli.
Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że padło stwierdzenie, że Kodeks radnego został
uchylony, wyjaśnił, ze on nie jest uchylony, cały czas obowiązuje i dopiero Sad zdecyduje o
losie tej uchwały.Radny Jacek Sulikowski poinformował, że kolejna sprawa dotyczy awarii
sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Kościuszki 10b. Sprawa została już przez pana wójta
podjęta do rozwiązania .
Jedynie taka uwaga czy jest możliwość zlecenia do ZGKiM dokonania okresowych
przeglądów sieci, studzienek i drożności.
Odpowiedz do Pana Krzysztofa Mróz w sprawie Zespołu Szydłowianki została wysłana
6 sierpnia. Zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Następnie radny Jacek Sulikowski odczytał pismo Wójta do Zarządu Dróg Powiatowych w
Opolu w sprawie zabezpieczenia posesji w Skarbiszowicach przed spływem wód opadowych.
Prośba skierowana do Pana Wójta o wsparcie finansowe – dofinansowanie termomodernizacji
budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W podjętej dzisiaj uchwale
budżetowej były zawarte środki na dofinansowanie.
Z-ca przewodniczącego Rady Pan Jacek Sulikowski odczytał pismo radnego Krzysztofa Ptaka
adresowane do Pana Wójta dot. inwestycji – rozbudowania śmietnika przy ul Elsnera 1-3.
Wójt odczytał pismo mieszkańców bloków 1 i 3 przy ul. Elsnera w tej samej sprawie.
Wójt poinformował, ze po telefonie od radnego pojechał i wstrzymał tę inwestycję gdyż
uważa, ze i radny i mieszkańcy mieli rację. Uważa, że trzeba pomyśleć o rozbudowie
śmietnika w inną stronę.
Radny Jacek Sulikowski odczytał pismo dotyczące zgłoszenia uszkodzenia – zapadnięcia
studzienek na ul. Kościuszki.
Wójt stwierdził, ze wiadomo jaka ta droga jest. Odczytał cześć pisma jakie skierował do
ZDW. Zaznaczył, że po powodzi w 2007 r. obiecano naprawę tej drogi ale nic do tej pory się
nie dzieje. W tej sprawie 25 sierpnia poszło pismo do zarządcy.
Wójt stwierdził, ze aby coś osiągnąć to trzeba ciągle pisać i trzeba za tym cały czas chodzić.
Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji
Wspólnej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 24 sierpnia dostarczył dla wszystkich rejestr
odpowiedzi, taki wykaz jest także w segregatorze w Biurze Rady.
Radny Jacek Sulikowski stwierdził, ze na ostatniej Sesji było wiele pytań , na większość z
nich była od razu odpowiedź.
Odnośnie remontu na ul. Szkolnej – informacja jest taka, że do końca września będzie
zrealizowany.
Wniosek Pana Dudy z Tułowic Małych dotyczący wjazdu na parking. Wójt poinformował, że
pan Duda zwiózł płyty na parking ale te płyty się nie nadawały. Umówili się, że zostaną tam
dowiezione krawężniki z remontowanych na osiedlu ulic a mieszkańcy sobie to wykorytują i
ułożą płyty aby mieć parking.

Ad.16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Krzysztof Ptak poinformował, że w związku z rozbudową śmietnika przy ul. Elsnera
pozwolił sobie napisać pismo do Pana Wójta choć to należy do kompetencji Rady Gminy ,
rozpatrywanie takich wniosków, ale uznał, że Pan Przewodniczący też będzie o tym wiedział
Lub też dowie się o tym dopiero na Sesji. Zapytał na jakim etapie są rozmowy z ZGKiM.
Z tego co mu się udało ustalić, to Pan Ratuszny rzekomo wskazał to miejsce jako miejsce, które
będzie odpowiednie na te wiaty.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w tej chwili nie ma w pracy Pana
Cwynara ani Pana Ratusznego, nie wie jakie były ustalenia ale wie, że były rysunki.
Pan Tadeusz Sobczak poinformował, że ponieważ to on chodził i zbierał podpisy, to z rozmów z
ludźmi dowiedział się, że rozbudowę tej wiaty ludzie widza albo w stronę parkingu albo w stronę
drogi. Nie można tego przybliżać do bloków. Poinformował, ze REMONDIS jak przyjeżdża po
śmieci to mają taką maszynę do mycia koszów. Kosze myją w ten sposób, że ustawiają je na
parkingu i myją a potem zostawiają teren nieuprzątnięty.
Wójt odpowiedział, że w sprawie mycia koszy i sprzątania wysłane już zostało pismo do firmy.
Pracownicy twierdza, ze nie maja na wyposażeniu ani miotły ani łopaty i nie maja czym
posprzątać jak coś się wysypie.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę potrzeby zmiany wejścia do śmietnika przy ul.
Ceramicznej nr 1- 3. Wejście zrobić od strony garaży a istniejące wejście zamurować.
Wójt odpowiedział, że taka informacja była po zebraniach wspólnotowych i Pan Dyrektor ZGKiM
przyobiecał, ze to wejście będzie od strony garaży.
Pan Sukiennik poinformował, ze uzasadnienie jest takie, że ten śmietnik jest usytuowany blisko
bloków mieszkalnych a wejście jest od strony bloków, co jest uciążliwe dla mieszkańców.
Co jest ciekawe naprzeciw wejścia do śmietnika w odległości 1,5 m znajduje się trzepak, gdzie
czepie się dywany, chodniki aby się trochę wywietrzyły. Nie wie, czy to tam się tak wywietrzy.
Radny Józef Sukiennik zapytał, czy w nowo wybudowany budynek przy ul. Sawickiej jest już cały
zamieszkały.
Wójt odpowiedział, że trzy mieszkania są już przydzielone, jest jeszcze wolne jedno mieszkanie.
Mieszkania miały być dla osób starszych i w tej chwili większego zainteresowania niema, są
chętne osoby ale z bloków spółdzielczych.
Radny Józef Sukiennik zapytał czy są jeszcze środki aby móc wykosić zarośla na skarpie przy
garażach wzdłuż torowiska i pasa pomiędzy torowiskiem a drogą prowadzącą do byłej rzeźni.
Radny Józef Sukiennik stwierdził, ze na przepompowni miały być zrobione wywietrzniki i nadal
tych wywietrzników nie ma i nieciekawie to wygląda.
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że Kierownik SUW wytłumaczył, ze te
wywietrzniki zasysają powietrze a nie wypychają. Zaznaczył, że poprosi Kierownika SUW aby
skontaktował się z Panem Sukiennikiem i zapoznał go z działaniem takich wywietrzników.
Radny Roman Suchodolski zapytał, czy Radcy Prawni obsługujący nasza Gminę nawiązali już
kontakt z właścicielem dawnej remizy strażackiej odnośnie odsprzedaży tej nieruchomości.
Wójt odpowiedział, że wrócił list wysłany do jednego z właścicieli, nie wiadomo gdzie ten Pan
przebywa, nie ma z nim kontaktu.
Naczelnik OSP Tułowice Pan Luty poinformował, że lokalizacja remizy na terenie przy ul.
Kościuszki nie jest zbyt dobra, lokalizacja tego terenu jest oddalona od budynków, od strefy
ekonomicznej na której jest najwięcej zakładów, od bloków. Czas dojazdu strażaków, którzy
mieszkają w centrum Tułowic czy w blokach jest dość długi, potem ten czas powrotu wozem
bojowym obecnym czy tez tym, który będzie w przyszłości się wydłuża. Jest to dość długi czas
z punktu operacyjnego. Zaznaczył, ze nie jest to jakiś wymysł strażaków ale chodzi tu o gotowość
operacyjną jednostki i ich przydatność. Cały czas chodzi o czas dojazdu.

Pani Halina Kopij w imieniu działkowców zwróciła się z prośbą o dofinansowanie inwestycji –
doprowadzenia wody na działki położone w ogrodzie nr 3. Działkowcy na doprowadzenie wody
czekają już 26 lat.
Wójt odpowiedział, że po zmianie ustawy o ogrodach działkowych jest taka możliwość ale o
dotację musi wystąpić Zarząd ogrodów w Opolu. Wójt poinformował, że był na zebraniu
działkowców i rozmawiał na temat możliwości doprowadzenia tam wody oraz możliwości
zbierania środków od działkowców, sponsorów, Zarządu Ogrodów w Opolu.
Pani Halina Kopij poinformowała, że kosztorys inwestycji wynosi 33 tys. zł. od działkowców
zebrała 12 tys. zł. 4 tys. zł. przekazał Zarząd Ogrodów w Opolu a 4 tys. zł. zostało przekazane ze
składek działkowców z Tułowic. Czeka jeszcze na środki od sponsorów ale na razie mimo obietnic
ich nie otrzymała.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że wniosek o dotacje powinien być złożony
przez Zarząd Ogrodów w Opolu i wtedy Rada gminy zadecyduje czy przyznaje dotacje czy nie i
w jakiej kwocie.
Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę rewitalizacji osiedla a w szczególności jakości
położonego asfaltu. Zaznaczył, ze otrzymał w tej sprawie wiele telefonów od mieszkańców.
Wójt wyjaśnił, że w pierwszym dniu był na osiedlu i widział jak wylano asfalt na drodze w
kierunku do ul . Tysiąclecia. Stwierdził, że myślał, ze jest to podkład ale wyjaśniono mu, że to jest
zastosowana taka technologia. Po przeglądnięciu projektu okazało się, że na drogach ma być
wylewka 2 cm. na zimno. Wójt poprosił Pana Ratusznego aby ściągnąć na budowę projektantów i
inspektora nadzoru oraz wykonawców. W poniedziałek przyjechał projektant, inspektor nadzoru,
wykonawcy i podwykonawcy . Projektant stwierdził, że projekt był zaakceptowany i tak to miało
wyglądać. Wójt stwierdził, że budowa idzie ale sobie nie wyobraża, żeby to tak wyglądało.
Będą się zastanawiać co z tym można zrobić.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że już nie chce wiedzieć kto zatwierdził taki projekt, zapytał
czy nie warto wstrzymać tych prac, bo zakłada, ze koszty wstrzymania prac mogą być niższe od
tych, które teraz zostaną wykonane i trzeba będzie jeszcze raz wylewać asfalt.
Wójt stwierdził, ze aby mówić o położeniu nowego dywaniku to trzeba założyć, ze będzie to
dywanik o grubości od 4 do 5 czy 6 cm. Projekt, który jest zatwierdzony mówi o 2 cm.
nawierzchni.
Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że asfalt jest źle położony, krawężniki też są źle zrobione, może
jednak zastanowić się nad wstrzymaniem tych prac.
Radny Roman Kopij stwierdził, że teraz nic nie zrobią, nic nie wyegzekwują ale przejechał się po
osiedlu i uważa, że prace są wykonywane tragiczne, jest wiele niedoróbek, brak wykończenia.
Wójt poinformował, że po powrocie z urlopu Pana Ratusznego będzie zaproszony projektant i
będą zastanawiać się co z tym zrobić, bo nie wyobraża sobie aby to tak zostało.
Wójt poinformował, że lada moment ruszy remont chodnika przy ul. Świerczewskiego, zostały
oszczędności to może uda się zrobić jeszcze jakiś odcinek chodnika za torami, przy starym
Porcelicie.
Radny Jacek Sulikowski zwrócił się z prośbą do radnych aby kasowali przeczytane maile bo
skrzynki mailowe są zapchane.
Wójt poinformował, że zgłosił się inwestor , który szuka gruntu około 4 do 5 hektarów
położonego koło drogi z przeznaczenie na budowę kompleksu – domu spokojnej starości.
Pani Skarbnik przypomniała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze,
który będzie omawiany na Sesji w październiku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédéric
Coppin zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała
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