
                                   

                                                     Protokół wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

                                      z dnia 28 września 2015 r. 
A 100 360    100362 – 0,12,00 

Przed rozpoczęciem posiedzenia o godz. 16 radni zwiedzili Zakład Neo Plus Technology i 

spotkali się z jego przedstawicielami. 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1700  

do godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych  Obradom przewodniczył 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak, który  otworzył obrady i stwierdził 

ich prawomocność.  

Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie  i przedstawił  porządek obrad. 

1. Otwarcie Komisji wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji, 

2. Potwierdzenie uzgodnienia gości na Komisję  

3. Przedstawienie porządku obrad komisji wspólnej +głosowanie 

5. Interwencja Wójta i Pana Ratusznego dot. projektów na 2015 r. (Opinia radnych  

    i odpowiedź dla Pana Wójta będzie po spotkaniu 5 .10.2015 r.) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice  

        dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych   

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 

       korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice    

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków  udzielania  bonifikat i wysokości stawek  

       procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,    

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w Urzędzie  Gminy  

      Tułowice,  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  i pozbawiania tytułów  

     „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy Tułowice”   

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice  z dnia  

     16 grudnia 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania  

      i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

13. Informacja  dotycząca skargi Pani Walków 

14. Informacja o ankiecie o satysfakcji, 

15. Prośba o stanowisko Rady Gminy dotycząca Gminy Izbicko 

16. Informacja ogólna o dyżurach radnych 

17. Informacje ogólne o kontroli uchwał przez Radcę prawnego 

18.emaile tulowice.pl 

19. Interpelacje, zapytania radnych,  

 20. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej zapytał czy radni przyjmują przedłożony  porządek 

obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych. Porządek został przyjęty. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu  na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że otrzymali już potwierdzenie i środki od Wojewody jeżeli 

chodzi o refundację funduszu sołeckiego za 2014 r., jest to część wydatków wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących – refundacja przez wojewodę 

19.759,49 zł. , na bazie tego, co złożyli rozliczenie. 

Następnie szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały .Następnie Pani Skarbnik 

poinformowała, że spodziewa się środków od Wojewody dla OPS, zaznaczyła, że jeśli  
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przyjdą one przed Sesja to będzie musiała wprowadzić je do budżetu, o czym radnych na 

Sesji poinformuje. 

Radny Roman Kopij  zapytał na jaki okres ujęte zostały środki na dowóz dziecka do szkoły w 

dziale 801- dowóz dzieci. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota zaplanowana do końca roku , zaznaczyła, że 

dowóz dziecka do szkoły pociągnie za sobą duże koszty. 

Radny Roman Kopij zapytał o  rozmowę z matką dziecka na temat możliwości przeniesienie 

dziecka do szkoły w Opolu. 

Wójt odpowiedział, że sprawa wynikła  tuż przed rozpoczęciem roku, wyszła taka sytuacja, że 

Pani dostała orzeczenie  o lekkim upośledzeniu dziecka, które w tym roku podejmuje naukę w 

klasie I. Wójt poinformował, że w rozmowie proponowano matce dziecka inne różne 

rozwiązania, takie jak: pozostawienie dziecka jeszcze przez rok w przedszkolu, indywidualny 

tok nauki w GZSZ, i inne. Matka nie przystała na żadne proponowane rozwiązania i trzeba 

dziecko dowozić do szkoły specjalnej w Nysie. Zaznaczył, że prościej i taniej byłoby dowozić 

dziecko do Opola. W tej chwili szukają jeszcze innych rozwiązań aby zmniejszyć koszty, 

które są bardzo wysokie. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy nie ma możliwości  starania się o dofinansowanie  tych 

dowozów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że raczej nie bo jest to zadanie  Gminy. 

Pani Justyna Paszkowska zapytała, czy Pani Dyrektor GZSZ rozmawiała z matka dziecka i 

czy wszystkie możliwości zostały jej przedstawione. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, ze jej odczucie jest takie, że nikt tej Pani nie ukierunkował, 

została sama, znalazła osobę, która ją w poradni poprowadziła  i poprowadziła  jak 

poprowadziła. Zaznaczyła, że Gmina nawet nie miała wcześniej informacji, ze takie dziecko 

jest w przedszkolu. 

Wójt poinformował, że zobligował Panią Dyrektor Przedszkola do monitorowania i 

zgłaszania wcześniej takich sytuacji. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał, czy na chwilę obecna są w stanie coś zmienić. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie, chyba, że dostaną decyzję, ze dziecku przyznano 

wyższą niepełnosprawność.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że może jeszcze trzeba porozmawiać z  Panią o 

możliwości chodzenia dziecka do szkoły w Tułowicach, może trzeba jeszcze przedstawić jej 

jakieś propozycje. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że matka dziecka nie przyjmuje do wiadomości tego, że jej 

dziecko mogłoby chodzić do szkoły w Tułowicach. Nie bierze w ogóle pod uwagę nawt 

rozważenia takiej możliwości. Wójt dodał, że były rozmowy matki z Panią Dyrektor Szkoły i 

z Panią Dyrektor Przedszkola ale do niczego to nie doprowadziło. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice 

dotacji  celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych  
Skarbnik Gminy poinformowała, że chcąc pomóc  ogródkom działkowym trzeba określić 

zasady  przyznania dotacji. Omówiła proponowane zasady.  

Wójt poinformował, że działkowcy z  Ogrodu nr 3  na wodę czekali około 28 lat.  Następnie 

poinformował, jak będzie rozliczany pobór wody . 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.  5. Interwencja Wójta i Pana Ratusznego dot. projektów na 2015 r. (Opinia radnych  

    i odpowiedź dla Pana Wójta będzie po spotkaniu 5 .10.2015 r.) 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że mają jeszcze do wydania 

środki na prace projektowe na kilka inwestycji, są w tym też środki na zrobienie projektu 

rozbudowy czy przebudowy świetlicy w Szydłowie. Chcieliby z Panem Wójtem 

przeprowadzić konsultacje  na Radzie Gminy jak do tego tematu podejść. Na tę świetlicę jest  
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kilka pomysłów i projektów takich jak np.z 2008 r. przebudowa wyższej części świetlicy, 

który obejmuje rezygnację ze ściany działowej, przygotowanie konstrukcji wzmacniającej 

budynku i zrobienie z części tylniej jednego pomieszczenia a pozostawienie pozostałych 

elementów bez zmian, 

W sierpniu br po spotkaniu z radnym i Radą Sołecką po gruntownym obejrzeniu budynku 

okazało się, ze ściany są zawilgocone, stropy w części bibliotecznej na górze są zawalone, 

więźba dachowa w niższej części jest w złym stanie technicznym ale za to w wyższej części 

budynku jest w bardzo dobrym stanie technicznym. 

W jednej z opracowanych koncepcji projektowych proponują aby cała niższą część rozebrać i 

na jej miejscu usytuować salę świetlicy podobną do świetlicy w Tułowicach Małych wraz 

zapleczem kuchennym i sanitarnym. W tylnej – wyższej części budynku zrobić 

pomieszczenia biblioteczne. Może to wiązać się z tym, ze trzeba będzie budynek odsunąć od 

ulicy i go poszerzyć, nie wie jeszcze jak to projektant rozwiąże.  

Zaznaczył, że zrobienie koncepcji tylko wzmocnienia tej ścianki w środku  jest to koszt około 

100 tys. zł. , natomiast totalna przebudowa świetlicy, to jest duże zadanie na kwotę około 500 

do 600 tys. zł. Zapytał radnych w jakim kierunku proponują iść, czy zrobić to mniejszym 

kosztem czy też raz zrobić z tym porządek . 

Zaznaczył, że szykują projekt pod fundusze unijne ale nie maja gwarancji, że je otrzymają.  

Myśli, że pierwsze nabory z Rozwoju Obszarów Wiejskich będą gdzieś w III kwartale 

przyszłego roku , to do tego czasu nie zrobią z tym tematem nic. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę  budynku OSP w Szydłowie, zaznaczył, ze jest on w 

fatalnym stanie, tam się nie da przebywać, tam jedynie może stać samochód. Planowane 

byłoby by w tej części nowo budowanej było ró2wniez pomieszczenie dla tych strażaków,  od 

świetlicy do straży jest dwadzieścia metrów, gdyby strażacy mieli tam małe pomieszczenie w 

którym znajdują się ich ubrania , ich wyposażenie, to przejście do budynku gdzie stoi pojazd 

nie byłoby problemem. Tym samym przebudowując świetlicę realizują dwa projekty w 

jednym, bo nie muszą budować nowej straży w części gminnej, tylko budują działając 

kompleksowo . Byłoby to dobrym rozwiązaniem. Zaznaczył, ze proponowaliby tak, w 

wyższej części gdzie teraz jest sala zrobić siłownię i pomieszczenie dla młodzieży. W części, 

która byłaby na nowo budowana byłaby biblioteka, sala, pomieszczenie dla straży i 

pomieszczenie gospodarcze. W zależności od potrzeb powierzchniowych poszliby w kierunku 

parkingu 10 czy 20 m.  

Pan Ratuszny zapytał czy nikt nie zarzuci , że rozbierają w miarę nowy budynek.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że Ligota, Małe Tułowice maja nowe świetlice a Szydłów 

jest dość dużą miejscowością to dlaczego ma nie mieć. Trzeba zrobić raz a porządnie. Przy 

okazji będzie rozwiązana sprawa ze strażą.  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeżdżąc po zebraniach wiejskich dotyczących funduszu 

sołeckiego widziała jakie wsie się integrują i mieszkańcy chcą coś robić a które nie. 

Zaapelowała żeby pomóc tym ludziom co jeszcze chcą coś robić, aby tego nie psuć.  

Wójt nawiązał do ostatnio odbytych zebrań wiejskich, stwierdził, że nie wszędzie było tak jak 

powinno. 

Radny Krzysztof Kiraga przypomniał o sprawie z przed kilku lat przebudowy i remontu 

budynków Szydłowie. Stwierdził, że też były różne pomysły i projekty. Zrobili to całościowo 

i dzisiaj jest to centrum Skarbiszowic, wszystko ładnie się komponuje i wygląda. Tak samo 

trzeba zrobić w Szydłowie. Popiera projekt przedstawiony przez radnego Mroza  czyli 

rozbudowę w pełnym zakresie.   

Pan Adam Ratuszny poruszył sprawę rozbudowy remizy w Tułowicach. Poinformował, że 

mają w tym roku środki na rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy remizy w Tułowicach. 

 



- 4 - 

Zadał pytanie co z tym zrobić. Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że budynek nadaje się 

tylko do rozbiórki. 

Pan Adam Ratuszny poinformował, że jest kilka wersji : można tańszym kosztem na miejscu 

blaszanych garaży zrobić mały garaż  z  dwoma boksami. 

Poinformował, że w międzyczasie spotkali się z Zarządem OSP w Tułowicach i rozmawiali 

na ten temat, ta koncepcja nie została zaakceptowana z radością, strażacy chcą mieć remizę z 

prawdziwego zdarzenia, na dodatek jeszcze z wieżyczką, w której suszy się węże. 

Pan Ratuszny przypomniał, że były propozycje aby remizę zrobić na działce obok ZGKiM. 

Jest to dodatkowy kłopot, bo działka jest prywatna i są trudności z regulacją praw  do 

nieruchomości. Zaznaczył też że każda budowa  musi być zgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego. W Tułowicach maja dwa miejsca gdzie można budować 

remizę, pierwszym to jest działka  przy obecnej remizie a  drugim jest działka koło ZGKiM., 

innych obszarów nie ma, 

Pan Ratuszny stwierdził, że działka  przy obecnej remizie ma stan prawny uregulowany, 

przeznaczenie w planie zagospodarowana przestrzennego jest zgodne , można tam 

wybudować remizę z zapleczem i nawet z wieżyczką. Zapytał jakie jest zdanie Rady, czy iść 

na całość i przygotować projekt budowy nowej remizy. Zaznaczył też, że z remizami jest taki 

kłopot, że chyba nie ma środków unijnych  na ich budowę. Będą jeszcze szukać ale będzie 

ciężko. Zapytał jaka jest decyzja  czy chcą aby było taniej czy  budować nową remizę.  

Wójt poinformował, że może trzeba będzie to przedsięwzięcie inaczej nazwać.  

Pan Krzysztof Kiraga zwrócił uwagę na fakt, ze strażacy wcześniej zaznaczyli, że to, aby oni 

mogli szybko reagować, być jak gdyby w centrum Tułowic, to jego zdaniem pięknym 

terenem pod  remizę byłaby stara bocznica kolejowa, koło wybudowanego czworaka. Tam 

podobno jest jeszcze kawałek  terenu gminnego. Tam byłby dobry dojazd. 

Radny Roman  Kopij stwierdził, że mamy już budynek stacji kolejowej, zaraz będziemy 

chcieli kupić budynek poczty, są to obiekty z którymi coś trzeba będzie zrobić. 

Obok budynku stacji PKP jest sala  widowiskowa skąd można będzie ciągnąć ogrzewanie. Z 

tyłu budynku jest bocznica. Zastanawiał się czy to się nadaje i czy cześć tego obiektu nie 

możnaby zagospodarować dla strażaków. Radni dyskutowali na temat pomysłu radnego 

Romana Kopija. 

Wójt stwierdził, że przy  jednym boksie to by się sprawdziło ale przy dwóch to raczej nie da 

rady. 

Wójt poinformował radnych , ze przedzwonił do niego Komendant Państwowej Straży 

Pożarnej Pan Kielar z pytaniem czy Gmina może podpisać porozumienie w sprawie wejścia 

jednostki OSP Goszczowice do systemu krajowego. Zdziwił się  gdyż niedawno była mowa 

ze strażakami dlaczego Goszczowice wyszły z tego systemu. Po niedługim czasie 

przyjechano już z gotowymi porozumieniami, z jednej strony się ucieszył  ale z drugiej nie 

wie co jest tego przyczyną, że to tak szybko jest załatwiane. Zaznaczył, że porozumienia 

przekazał do sprawdzenia dla Radcy Prawnego. 

Wójt wyjaśnił, że jeśli to porozumienie zostanie podpisane, to ta jednostka będzie w 

większości do dyspozycji straży centralnej zawodowej, powinna wyjechać na każde ich 

zawołanie, na  każdy alarm. Wiąże to się z większymi kosztami eksploatacji samochodu, czy 

też zużycia paliwa, z wynagrodzeniami za czas uczestnictwa w akcji. itp. Z drugiej strony jest 

to nobilitacja dla Gminy, że jest taka jednostka. Na ta chwilę mając te trzy jednostki OSP, to 

te wymogi  lokalowo sprzętowo ludzkie spełnia tylko OSP Goszczowice. 

Radni dyskutowali na temat  wejścia OSP Goszczowice do systemu krajowego, ewentualnym 

i bardziej uzasadnionym wejściu OSP do systemu oraz zakupie samochodu strażackiego.  
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Wójt  poinformował, że weźmie pod uwagę zdanie radnych, weźmie pod uwagę wszystkie za 

i przeciw i jest szansa, ze od 1 stycznia OSP Goszczowice wejdzie do systemu krajowego, a 

jeśli nie to się przesunie o kwartał.  

Następnie Wójt poruszył propozycje zakupu nowego samochodu strażackiego , zaznaczył, ze 

taki samochód kosztuje około 700 tys. zł pod warunkiem, ze Gmina wniesie wkład w 

wysokości 30 %  wartości samochodu to jest około 21 tys. zł.  Radni dyskutowali na temat 

zasadności zakupu takiego samochodu. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że obecnie trzeba się skupić na pomocy dla straży w 

Tułowicach. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta straż się odradza a jest bardzo potrzebna w tak 

dużej miejscowości. 

Pan Adam Ratuszny wrócił do sprawy poruszonej przez radnego Krzysztofa Kiraga dotyczącą 

terenu koło budynku 4 rodzinnego. Wyjaśnił, że budynek ten został wybudowany do granic 

działki gminnej, obok jest  plac wolny ale są to tereny prywatne. 

Poinformował też, że kiedyś sam robił pomiary czy w części PKP zmieści się remiza, wjazd 

byłby od tyłu. Stwierdził, że tam od biedy jeden samochód by się zmieścił, jeśli będzie 

odpowiednia wysokość. Nie wie tylko czy tam można zrobić bo jest to obiekt zabytkowy. 

Zaznaczył też, ze nie ma rzeczy niemożliwych jest tylko kwestia za ile. Koszty byłyby 

prawdopodobnie porównywalne. Zapytał radnych co ma robić, czy iść w kierunku prac 

projektowych czy zająć się zmianą planów  zagospodarowania, szukaniem koncepcji 

przebudowy. 

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że lepiej jest wybudować nową remizę w tym miejscu 

gdzie jest obecna – za  taka propozycja była większość radnych.. 

Pan Adam Ratuszny poruszył następny temat. Przypomniał radnym, że kilka Sesji wcześniej  

wraz z Panem Wójtem prosili radnych o zgłaszanie propozycji co chcieliby aby znalazło się 

na terenie z Agencji Rolnej. 

Radny Krzysztof Ptak przypomniał, ze wraz z radnym Romanem Suchodolskim składali 

wniosek na Sesji, wiele razy rozmawiali na ten temat. Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że nie 

jest związany z żadnym stowarzyszeniem strzeleckim ale obraca się w tym środowisku i wie, 

ze z krytej strzelnicy korzystają ludzie z nie tylko z terenu gminy ale też z całego 

województwa. Są to ludzie, którzy maja pieniądze, to są ludzie, którzy są inwestorami, to są 

ludzie, których można ściągać do Tułowic aby korzystali ze strzelnicy, na której naprawdę 

można zarabiać pieniądze. Obecnie w naszym województwie jest tylko jedna taka strzelnica. 

Strzelnica to jest coś, co może przynosić  zyski dla Gminy i to nie tylko wymierne, bo ludzie 

przejeżdżając przez Tułowice widzą, co ta miejscowość mogłaby im dać. W Tułowicach 

mamy dobry kompleks sportowy, mamy też Technikum Leśne.   

Radny Jacek Sulikowski zauważył, że radny Krzysztof Ptak  powiedział, że to jest strzelnica 

na której Gmina mogłaby zarabiać i jest to strzelnica dla ludzi, którzy mają pieniądze to jest 

na pewno fajna sprawa tylko pytanie ilu mieszkańców Tułowic mogłoby z tego skorzystać.  

Jeżeli chcieliby zbudować cos na czym Gmina mogłaby zarobić, to pomysł jest super, ale jeśli 

chcą zbudować coś dla mieszkańców, to pomysł  jest już  nie bardzo  super.  

Radna  Justyna Paszkowska zapytała czy na tych terenach można taka strzelnicę budować , 

czy nie ma żadnych przeciwwskazań i czy Gmina będzie mogła zarabiać na strzelnicy 

wybudowanej na tym terenie. 

Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, ze jest to budynek sportowy i nie ma przeciwwskazań, 

strzelectwo jest dyscyplina olimpijską.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze jeśli byłoby to budowane ze swoich środków, to można robić z 

co zechcą ale Gmina nie jest jednostką, która ma prowadzić biznes. Zaznaczyła, że na 

strzelnicę na pewno nie dostana dotacji z Unii. 
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Przewodniczący  Rady Gminy przypomniał, że była mowa o tym, że tam będą budować coś, 

na co będzie można dostać pieniądze.  

Radny Józef Sukiennik zapytał, czy radni maja wiedze na temat kosztów takiej inwestycji.  

Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, że koszty są w granicach 600 tys. zł.  

Radny Roman Kopij stwierdził, ze w Tułowicach jest strefa ekonomiczna, są szkoły, są 

obiekty sportowe i może taka strzelnica by się przydała ale trzeba by się ruszyć żeby powstała 

jakaś grupa inicjatywna, która  postara się pozyskać jakieś środki na ten obiekt. Jest to jakaś 

promocja Gminy. Myśli, że  te pieniądze się wrócą.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, ze w województwie opolskim jest oprócz Klubu 

Strzeleckiego Husarz jeszcze kilka klubów strzeleckich i myśli, że ich członkowie 

korzystaliby z takiej strzelnicy , mogłaby ona się sama utrzymać. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze jest już jedna propozycje, trzeba przemyśleć następne, 

bo gruntu jest tam około 2 ha. 

Pan Adam Ratuszny przypomniał, że tereny te są zapisane w planie zagospodarowania 

przestrzennego jako tereny przeznaczone pod obiekty,  urządzenia  sportu z dopuszczeniem 

tam mieszkańca zbiorowego, rekreacji, usług, handlu, gastronomii. Plan zagospodarowania 

mówi, że projektowane budynki mają być niskie, wolnostojące o nachyleniu dachu 30-45 

stopni, do 10 m. wysokości. W programie urządzeń sportowych zaleca się  głównie boisko do 

piłki nożnej, boiska do gier małych, korty tenisowe oraz urządzenia treningowe. 

Zaznaczył, że odnośnie strzelnic uwarunkowania odnośnie tego typu obiektów są bardzo 

ostre, mówi o strzelnicach otwartych, bo kiedyś był wniosek o budowę takiej strzelnicy  i się 

tym zajmował. Zaznaczył, ze nie wie, czy na terenie gruntów Agencji da się taki obiekt 

umieścić, jest to obiekt, który wymaga decyzji środowiskowej, całego postępowania z 

udziałem społeczeństwa i tak dalej. Zaznaczył, że w tej chwili nie wie i nie może powiedzieć, 

czy na tym terenie można taki obiekt postawić, wymaga to szeregu uzgodnień co wiąże się z 

określonymi kosztami i czasem potrzebnym do wykonania takich uzgodnień. Zaznaczył też, 

że podany koszt budowy 600 tys, to uważa, że jest to taki troszkę niski koszt, bo powstałaby 

hala, która musi mieć ogrzewanie i drogę dojazdową. Hala musi być wyposażona w różne  

urządzenia, magazyny broni. Hala  wymaga  obsługi. Stwierdził, że nie zna sytuacji takiej 

żeby gmina takie obiekty budowała. Zaznaczył, że Agencja chce  do końca roku aby 

przedłożyć im projekt i pozwolenie na budowę, nie wie jak Agencja przyjęłaby wiadomość, 

że Gmina dopiero zaczyna robić decyzje środowiskową na halę o wartości kilkuset tysięcy zł.  

Przypomniał, ze radni zdecydowali się na kupno budynku poczty, są tez inne inwestycje, 

które  maja być robione, myślą o remizie strażackiej i o innych potrzebnych inwestycjach. 

Zastanawiał się czy to jest realne.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że było pytanie o pomysł wiec zgłosił taki pomysł . 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że były takie naciski jeszcze w grudnia, 

że trzeba tam coś zrobić. Uważa, ze teraz trzeba tam zrobić cokolwiek, dwie ławeczki, dwa 

kosze , kawałek drogi, na końcu tablice do koszykówki  i będą spełnione warunki. 

Radna Justyna Paszkowska przypomniała, że 5  października ma być spotkanie w sprawie 

budżetu, zaproponowała aby dzisiaj przedstawić propozycje, radni sobie to przemyślą i na 

spotkaniu zdecydują.  

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt budowy placu manewrowego, jest to tor nauki jazdy 

dla dzieci. Zaznaczył, ze można na to uzyskać dofinansowanie. 

Wójt poddał pod rozwagę zrobienia takiego toru w tym roku a potem pomyślą co dalej.  

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 

       korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice    

Wójt poinformował, że sprawa była już wcześniej omawiana, projekt został poprawiony, do 

regulaminu będą jeszcze opracowane zarządzenia .  
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Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków  udzielania  bonifikat i wysokości stawek  

       procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że  z końcem 2013 r. zamknęła się 

furtka do sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Od tego czasu chyba nie sprzedano ani jednego 

mieszkania za 100 % ceny. Zaznaczył, ze chciałby aby z każdego sprzedanego mieszkania  

jakiś procent środków przeznaczyć na remont starych substancji . W centrum Tułowic jest 

wiele budynków wymagających remontu, elewacji. Zwrócił się z prośbą do radnych o 

przychylenie się do jego propozycji  i podjęcie takiej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze wniosek jest jak najbardziej zasadny, wniosek o 

bonifikaty dostał od Pana Wójta, podobne wnioski dostał także od radnych, radnej 

Małgorzaty Pasierbek, radnego Romana Suchodolskiego i radnego Józefa Sukiennika. 

Zaznaczył, że w 2014 r. była sprzedaż ale bardzo mała. Wójt wyjaśnił, że w 2014 r. była 

sprzedaż działek, mieszkań nie sprzedawano. 

Radny Roman Suchodolski zapytał ile procent ze sprzedaży  przeznaczonych by było na 

fundusz remontowy. 

Wójt odpowiedział, ze byłoby to około 10 % . 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w Urzędzie 

          Gminy Tułowice, 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że chodzi o kontrole projektu rewitalizacji osiedla. 

Mieli dość burzliwy temat dotyczący asfaltu z którym jakoś Wójt sobie poradził. 

Wójt Gminy poinformował, ze  będzie jeszcze spotkanie z inspektorem nadzoru i wykonawcą  

w sprawie poprawy odcinka od Orlika w stronę 100- lecia, nie wie czytam się da coś jeszcze 

zrobić . 

Radna Bernadeta  Żytkiewicz poinformowała o dziurze w asfalcie i o studzience ( stukająca 

klapa). 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, ze pomysł jest taki aby Komisja rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę projektu, na tyle na ile mogą go przeprowadzić,  czy projekt był 

konsultowany , czy wszystko w porządku z tym projektem było. Zaznaczył, że ciągle 

otrzymuje telefony na temat budowy  tych ulic.  

Radny Jozef Sukiennik stwierdził, ż e jest za tym, bo jeśli były jakieś nieprawidłowości, to 

trzeba to wyjaśnić,  ale pokusił się osobiście i zmierzył, nie ma 2 cm. nadlanego asfaltu. To 

jest jedna sprawa. Jest ok. 1,5 cm. Są wolne place, widać ten stary asfalt. Zaznaczył, że nie 

jest fachowcem ale wygląda to na to, że najpierw smoła popryskano a później dano kruszywo 

ale grubsze, gdyby dali to kruszywo drobniejsze to byłoby inaczej. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że nie są fachowcami i nie wiedza jakie to kruszywo ma 

być, natomiast ktoś ten projekt zatwierdził, ktoś z kimś ten projekt konsultował, ktoś 

stwierdził, ze ten projekt jest dobry i jest on realizowany z pieniędzy podatników. Jeżeli jest 

wola Rady aby ten projekt zbadać, żeby mieszkańcy Tułowic wiedzieli, bo to naprawdę nie 

jest ani zasługa radnych byłych i obecnych,  ani obecnego Wójta. Taki stan asfaltu jak 

rozmawiano poprzednio na sesji, to była już wersja ostateczna, zamknięta, a to, że teraz się 

pojawił asfalt, to już jest zasługa uważa, ze Pana Wójta i myśli, ze dobrze by było aby ludzie 

o tym wiedzieli. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska zapytała w jakim zakresie ta kontrol będzie , bo jeżeli to 

będzie kontrol finansowa i dokumentacyjna, to nie są w stanie pomóc , bo jest kontrol RIO. 

Radny Roman Kopij poinformował, że nie potrzebują na razie pomocy Pani Skarbnik. Radny 

Krzysztof Ptak odpowiedział, że chcą tylko zobaczyć projekt i stwierdzić  kto ten projekt  
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zatwierdzał, z kim był konsultowany, dlaczego takie  a nie inne rozwiązania zostały 

wprowadzone, nie będzie żadnych finansowych kwestii. 

Wójt zaznaczył, że to, że Komisja Rewizyjna może kontrolować,  nie koniecznie ta uchwała 

musi być podjęta. Ze Statutu wynika, że w każdej chwili na wniosek do Przewodniczącego 

może załatwić sprawę. 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja rewizyjna 

jest stałą komisją, która wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach 

wskazanych w uchwałach Rady, dlatego taki był jego wniosek, zgodnie z § 45 Statutu. 

Radni  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  i pozbawiania   

             tytułów   „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy  

             Tułowice”   

Radny Krzysztof Ptak przypomniał, ze  uchwala została już wcześniej przedyskutowana, 

trzeba podjąć uchwałę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rozmawiał z Panem Wójtem i Radcą 

Prawnym o tym, aby bardziej wnikliwie sprawdzać projekty uchwał, aby w przyszłości takie 

sytuacje się nie powtarzały. 

Radni  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice   

              z dnia 16 grudnia 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków   

              przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

Radni  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.13. Informacja  dotycząca skargi Pani Walków 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja Rewizyjna  zajęła się sprawa  skargi Pani 

Walków, zbadała dokładnie sprawę i uznała skargę za bezzasadną.  Wszystko będzie 

przedstawione na najbliższej Sesji, na którą będzie zaproszona pani Walków. 

Radni  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.14. Informacja o ankiecie o satysfakcji, 

Radny Jacek Sulikowski poinformował o przedłożonych radnym ankietach, prosił o rzetelne 

ich wypełnienie.  

Ad.15. Prośba o stanowisko Rady Gminy dotycząca Gminy Izbicko 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapytał radnych czy chcą się dołączyć do 

protestu Rady Gminy Izbicko dotyczącego projektu zmiany ustawy Prawo wodne. 

Radni jednogłośnie uznali, że też trzeba podjąć podobna uchwałę jak RG Izbicko. 

Ad.16. Informacja ogólna o dyżurach radnych 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapytał przewodniczących Komisji czy na 

dyżury radnych przychodzą interesanci. 

Radni  odpowiedzieli, że nie za bardzo, jeżeli ktoś ma sprawę to dzwoni do radnych. 

Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że kiedyś zapadła decyzja o dyżurach i ustalili, że do 

końca roku dyżury będą. Zaproponował aby w tej chwili takiego tematu nie podejmować a o 

tym czy w przyszłym roku dyżury będą , zdecydują pod koniec  br. 

Ad.17. Informacje ogólne o kontroli uchwał przez Radcę prawnego 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział to już wcześniej w pkt. 11. 

Ad.18.emaile tulowice.pl 

Radny Jacek Sulikowski poinformował, że wysłał już o tym informację do radnych, chodzi o 

kasowanie   przeczytanych emaili. 

Ad. 19. Interpelacje, zapytania radnych,  

Skarbnik Gminy Pani Bożena  Gąska  nawiązała do zebrań soleckich w sprawie funduszu 

soleckiego. Stwierdziła, że w niektórych miejscowościach sołtysi nie współpracują z radnymi,  
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to jest widoczne. Rady Soleckie powinne na zebranie mieć już  przygotowane propozycje na 

co przeznaczyć środki z funduszu a nie dopiero na zebraniu się targować na co te środki 

przeznaczyć.   

Uważa, że takie środki nie powinne być przeznaczane dla Stowarzyszeń.  

Poruszyła także sprawy dbania o świetlice wiejskie i teren wokół świetlic.  

Radni dyskutowali na temat działalności sołtysów i  rad sołeckich,  ich współpracy z 

mieszkańcami wsi i Urzędem Gminy. 

Radny Krzysztof Mróz poinformował że w Szydłowie jest taka zasada, ze rada Solecka 

spotyka się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca, radny tez zawsze na takim spotkaniu 

jest i dyskutują o sprawach wsi.  

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby zorganizować zebranie sołtysów i rad soleckich i 

porozmawiać na temat ich działalności. 

Radny Józef  Sukiennik podziękował  za wykoszenie pasa miedzy torami a działkami ale 

prosił też  o pismo do kolei o wykoszenie skarpy między garażami a torami.  

Wójt poinformował, że będzie takie pismo ale obawia się, ze skutek będzie żaden. 

Radny Krzysztof Mróz podziękował za lampy na ul. Sportowej, prosił o następne. 

Podziękował też za wykoszenie terenu. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył temat pozyskiwania funduszy dla Gminy.  

Wójt odpowiedział, ze w Gminie jest takie stanowisko, prawdopodobnie będą w tym zakresie 

zmiany.  

Radny Krzysztof Ptak  przypomniał sprawę z wcześniejszego posiedzenia Komisji na którym 

dyskutowano na temat zatrudnienia firmy do pozyskiwania środków. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że trzeba mieć taką świadomość, że jak chcemy korzystać z 

takich środków, to wcześniej trzeba mieć swój wkład i albo się skupiają i wzmacniają bazę 

pracowników i idą tą drogą ale wtedy trzeba mieć swoje środki.  

Radny Krzysztof Kiraga podziękował Panu Wójtowi za spowodowanie wykonania elewacji 

budynku. Zapytał też o pismo dotyczące  drogi ul. Kościuszki odnośnie studzienek.  

Wójt odpowiedział, że odpowiedź na pismo już przyszła , Zarząd Dróg odpowiedział, że za 

studzienki odpowiada właściciel sieci.  

Radny Józef Sukiennik podziękował za lampy na ul. Ceramicznej.  

Radny Jacek Sulikowski zapytał czy radni mogą dostać taki wykaz, które tereny są gminne, 

które powiatowe, bo co sesja czy Komisja jest dyskusja  i radni zastanawiają się czyj to jest 

teren. 

Wójt udzielił radnym informacje na temat stanowisk w Gminie Zastępcy Wójta  i Sekretarza 

Gminy. 

Następnie poinformował radnych o posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Budżetowej w 

sprawie opracowania wniosków do budżetu.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Krzysztof Ptak  zamknął obrady.  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

          Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                              Krzysztof Ptak 

 

 


