
Protokół Nr XVI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 17 grudnia 2015 r.  

 

 

    D 100 393, D 100 395 

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.17.30 do 

godz..19.30. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  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, Sekretarza Gminy, Skarbnika 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, 

radcę prawnego, sołtysów oraz pozostałych przybyłych.   

Przedstawił następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.                                                                                                       

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.                                                                                  

4. Przyjęcie  protokołu   wspólnego  posiedzenia   Komisji  Rady Gminy  z  dnia  23  listopada                              

2015 r.                                                                                                                                                   

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.                                        

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.             

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok.                         

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                                  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania     

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok.                                                   

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 

podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tułowice.                                       

11.Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego        

w Opolu.                                                                                                                                   

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach.                                                                        

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 

marca 2008 r. w  sprawie określenia  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz   

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 

Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r.                                                                  

14.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.                                            

15.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.                                                       

16.Zakończenie obrad.                                                                                                                  

Radna Justyna  Paszkowska zapytała, czy protokoły muszą być zatwierdzone na obecnej Sesji , bo 

było zbyt mało czasu aby radni mogli się z nimi zapoznać.                                             

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin stwierdził, że radni protokoły otrzymali w dniu 

poprzedzającym Sesję i zapytał czy radni zapoznali się z protokołami, zaproponował też zgłoszenie 

wniosku o wycofanie tego punktu z porządku obrad.                                                                    

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że trzeba sprawdzić jak ta sprawa jest unormowana w 

Statucie Gminy, jaki  jest zapis dot. przyjęcia protokołu. bo wydaje mu się, ze jest zapisane, ze 

protokół przyjmuje się na następnej Sesji.                                                                            

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że w Statucie nie ma nic na temat przyjęcia protokołu 

z posiedzenia Komisji ale jest zapis, że  protokół z posiedzenia Rady Gminy przyjmuje się na 

następnej Sesji.                                                                                                                                    

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał zapis paragrafu 19 Statutu dot. 

przyjmowania protokołu. 
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Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że protokół na kilka dni przed posiedzeniem 

powinien być wyłożony gdyż radni powinni się z nim zapoznać i jeśli teraz radni uznają, że  

zatwierdzony  będzie za kilka dni na następnej Sesji to uważa, że tak może być, bo nawet jeśli 

byłoby coś nie tak, to będzie to drobne uchybienie.  

Radny Jacek Sulikowski odczytał zapis Statutu dotyczący terminu sporządzenia protokołu z Sesji – 

jest to nie później niż 14 dni od zakończenia Sesji. Stwierdził, że Sesja była 30 listopada wiec 

termin sporządzenia protokołu praktycznie został zachowany. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek formalny o przełożenie punktów dotyczących przyjęcia 

protokołów  z Sesji i Komisji na następną Sesję.  

Wniosek został przegłosowany i przyjęty przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się.  

Nowy porządek obrad ( bez p-ktu 3 i 4) został przyjęty jednogłośnie .   

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/76/15 .                                                                                                                     

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/77/15 .                                                                                                                       

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 

10 grudnia 2015 r.  w sprawie opinii o przedłożeniu projektu uchwały budżetowej na 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że 

Komisja Gospodarczo- Budżetowa spotkała się 8 grudnia br. i wraz z panią Skarbnik szczegółowo 

przejrzała  i przedyskutowała  przedłożony projekt budżetu. Komisja przedłożony projekt oceniła 

pozytywnie, ale zachodziły pewne obawy związane z funkcjonowaniem Gminy związane  wyborem 

nowego parlamentu i rządu. Radni obawiają się zmian odgórnych dotyczących nowych obciążeń 

budżetu Gminy. Komisja zaznaczyła też,  że widzi pewien plus wskazując możliwość zatrudnienia 

osoby zajmującej się promocją Gminy oraz pozyskiwaniem środków unijnych, co pozwoli też  przy 

realizacji pewnych zadań, które są ujęte w budżecie.                                                                         

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XVI/78/15 .                               

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik za opracowanie projektu 

budżetu oraz Radzie Gminy, która  również jest twórcą tego projektu.                                                

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował, że radni przychylają się do przedłożonego 

budżetu, stwierdził, że na pewno nie jest to budżet marzeń, niektóre  cyfry   są niższe, nie ma 

wzrostu podatków a co będzie w nowym roku to w tej chwili nikt nie jest w stanie powiedzieć. 

Najważniejsze jest to, że wszyscy są zgodni, co do przedłożonego projektu , mają pewne rzeczy 

domówione. W nowym roku pojawią się  wolne środki co pozwoli postawić kolejną lampę w 

kolejnym sołectwie na kolejnym skrzyżowaniu. Jest to wynikiem wielu spotkań, dyskusji a nawet 

sporów merytorycznych.  Każde wolne środki, czy ze sprzedaży mienia, jeśli się takowe pojawia 

wpadają do tego budżetu i na pewno zostaną dobrze spożytkowane. Wójt Gminy złożył 

podziękowania dla radnych na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy za ten budżet, który jest 

zarówno radnych jak i Pana Wójta, bo razem nad nim pracowali i z tym budżetem wchodzą w 2016 

r.  Jest oczywiście obawa o subwencje i nowe zadania ale czas pokaże.                                                  
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.          

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z 10 grudnia 2015 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2016 – 2019.                                                                                      

Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że 

Komisja Gospodarczo- Budżetowa pozytywnie oceniła przedłożony projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                                                                               

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XVI/79/15 .                                   

Ad. 9. Podjęcie    uchwały    w     sprawie    uchwalenia      Gminnego      Programu     

Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/80/15 .                                                                                                                   

Ad. 10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i kryteriów rekrutacji do publicznej 

szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tułowice.                   

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/81/15 .                                                                                                                    

Ad. 11.Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu.                                                                                                           
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/82/15                                                                                                                            

Ad. 12.Podjęcie   uchwały   w   sprawie   ustalenia   stawki  dotacji   przedmiotowej   dla   

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach.                               

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/83/15 .                                                                                                                   

Ad. 13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XIII/100/08  Rady  Gminy  

Tułowice  z  dnia  26 marca  2008 r.  w  sprawie określenia  zasad  nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości   oraz   ich   wydzierżawiania  lub   najmu  na  okres  dłuższy   niż  

trzy  lata  zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/84/15 .                                                                                                                     

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

Pan Wójt poinformował, że w tym bardzo krótkim okresie spotkał się  dwa razy z posłem ziemi 

opolskiej Panem Tomaszem Kostusiem w sprawie drogi i  przystanku kolejowego w 

Goszczowicach. W międzyczasie otrzymał od Marszałka Województwa pana Andrzeja Buły 

kolejne pismo, które też daje jakieś światełko w tunelu dot. utworzenia nowego przystanku w 

Goszczowicach. Wójt odczytał pismo. 
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Wójt poinformował, że razem w radną Małgorzata Pasierbek zgodnie współpracują i starają się o 

drogę wojewódzka i przystanek kolejowy w Goszczowicach. Zastanawia się, czy jeszcze nie 

zaangażować drugiego posła w te sprawę.  

Wójt spotkał się  z Panem Józefem Murawskim w sprawie złożonego wniosku o wykup terenu. Pan 

Murawski nie ukrywał zdziwienia, bo nie wiedział, że teren, który chciałby wykupić jest 

współwłasnością.  

Pan Wójt poinformował, że w imieniu radnych ponowił zaproszenie dla Pana Murawskiego na 

spotkanie   po nowym roku. Pan Doktor wyraża zainteresowanie kupnem, nie wyjdzie z tej 

placówki, będzie świadczył usługi w tej placówce.  

Wójt poinformował, że spotkał się z mieszkańcami budynku na ul. Pocztowej. Mieszkańcy bardzo 

się ucieszyli, że ktoś im pomaga. 

15 grudnia Wójt spotkał się w Urzędzie Gminy z Panem Prezesem Firmy Techno Plus Technology 

w sprawie spraw podatkowych, dotyczy zmiany zasad naliczania podatku od 2016 r. od części 

nieprodukcyjnych. 

Wójt poinformował, ze mieszkanka z Tułowic zwróciła się z apelem  o pomoc dla polaków na 

wschodzie, informacje o tym przekaże pan przewodniczący Rady. 

W Urzędzie Gminy w dniu 16 grudnia odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia małżeństwa, było 

zaproszonych 5 par. 

Pan Wójt spotkał się z Panią Prezes Remondisu. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał Pana Wójta na jaki okres zawarta jest umowa z Remondisem na 

wywóz odpadów komunalnych. 

Pan Wójt odpowiedział, że umowa jest zawarta do końca lipca 2016 r.  

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że obecnie Prószków na problem, bo Remondis podniósł 

im stawki od nowego roku o kolejne 2 zł.  z 12 na 14 zł.  

Wójt odpowiedział, że Prószków od początku jak weszła nowa ustawa próbował coś tam zrobić i 

ma te problemy od początku. 

Wójt poinformował, że są problemy ze śmietnikami na osiedlu mieszkaniowym  przy ul. Elsnera i 

ul. Ceramicznej, ludzie wywożą wieczorami do śmietników różne rzeczy zamiast odstawić to na 

„pszok”. Potem trzeba to z tych śmietników zebrać i wywieźć. 

Wójt poinformował jakie są przymiarki do ogłoszenia  następnego przetargu na wywóz śmieci.  

Ad. 15.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.                                                        

Radny Roman Suchodolski zwrócił się z pytaniem do Pana Dyrektora ZGKiM: czy w wieloletnim 

programie remontu mieszkań  zasobów gminnych oprócz planu finansowego dołączy plan 

rzeczowy o kolejności i zakresie remontu mieszkań, bo w tym co przedstawił i nad czym radni 

głosowali to był plan finansowy a nie ma  określonego terminu w którym poszczególne mieszkania 

będą remontowane i w jakim zakresie. 

Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, ze jest to plan finansowy jak i plan rzeczowy, w 

takim planie pięcioletnim nie można wpisać szczegółowo co do każdego mieszkania czy budynku. 

To dotyczy właściwie mieszkań gminnych a domy są właśnie w tej chwili w sytuacji takiej 

skomplikowanej ponieważ jest to również wspólnota mieszkaniowa. Budynek przy ul. Sawickiej 12 

jest w całości budynkiem gminnym. Maja protokoły różne z przeglądów i według tego muszą 

usuwać pewne usterki. Nie mają w tej chwili szczegółowego planu na każdy budynek, bo by się to 

łączyło z uchwałami jakie będą podejmowane na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Nie są to 

wielkie pieniądze,  są to środki częściowo z czynszu oraz dotacje Gminy ale cen nie ma, bo w 

każdym bloku trzeba indywidualnie się przymierzać do zgromadzonych pieniędzy jak również do 

wykonania tego planu. Na pewno wspólnie z Panem Wójtem i Komisja Gospodarcza taki plan 

opracują ale najpierw trzeba zebrać te pieniądze. Na  ten rok są na minusie ponieważ były remonty 

mieszkań, które trzeba było zakończyć i trzeba było dołożyć środki. Zostały wydane wszystkie  
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pieniądze z czynszów. Była to niespodziewana wymiana pieców, gmina kupiła piece ale robocizna 

została po stronie ZGKiM. Remontowali także  mieszkanie przy ul. Świerczewskiego 7, Gmina 

dała na odnowienie mieszkania ale ZGKiM ze swoich środków dołożył na wszystkie instalacje, 

piece i naprawę pozostałych rzeczy. Nie można z tych pieniędzy zrobić wiele ale zawsze można je 

skomasować i zrobić coś więcej . Nie jest to plan na modernizację tylko na utrzymanie tych 

mieszkań. Następnie zwrócił uwagę na budynek baraku, stwierdził, ze jak ten budynek wytrzyma 

do lata to będzie cud bo tam jeszcze tylko ściany się jako tako trzymają. Jest to ognisko najgorszego 

elementu jakie tam się zebrało. Dużo środków idzie na uzupełnienie wybitych szyb oraz ogrzewanie 

tego baraku. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, ze chciałby aby było określone jakie mieszkanie będzie  

remontowane w tym roku, jakie w następnym itp.  

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę pozrywanego kabla z telekomunikacji na drodze 

dodatkowej do boiska w Ligocie Tułowickiej. 

Zapytał też czy jest możliwość przestawienia stojaka na 3 rowery, prosił aby zwrócić uwagę jak są 

poobijane krawężniki od strony gdzie stoją rowery. Zaproponował aby stojak obrócić i zrobić go na 

2 rowery. 

Wójt odpowiedział, że odnośnie telekomunikacji jest to sprawa do załatwienia , natomiast kwestia 

drugiego pytania to zastanawiali się gdzie taki stojak na dwa czy trzy rowery powinien być, bo 

ludzie, którzy przyjeżdżają  coś załatwić nie stawiali roweru  do stojaka przy parkingu tylko 

stawiali pod murem i rysowało to ściany. 

Pani Halina Krawczyk w imieniu użytkowników parkingu Tułowic Małych podziękowała za 

wsparcie i pomoc w remoncie parkingu. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka kultury Pani Helena Wojtasik przypomniała zebranym, że w 

zasobach TOK jest duża rzeźba, którą dostali w zeszłym roku od zaprzyjaźnionej Gminy z Czech. 

Jest to drewniana rzeźba o wysokości ok. 2 metrów – człowiek wierzący – tak się ta rzeźba nazywa. 

Była pierwsza wersja aby ten posag postawić w Tułowicach ale jak się dowiedziała, społeczeństwo 

tego sobie nie życzy. Chciałaby więc ogłosić konkurs na pomysł gdzie można te rzeźbę postawić. 

Stwierdziła, że wstępnie ma jakiś pomysł ale chciała też zapytać o to radnych i Pana Wójta. 

Radny  Roman Kopij stwierdził, że nurtuje go sprawa podjętej uchwały w   sprawie   ustalenia   

stawki  dotacji   przedmiotowej   dla   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Tułowicach, bo ten problem znowu powróci. Nie wie jak to się ma, bo firma powinna się sama 

finansować na taki fundusz remontowy, albo ze sprzedaży mieszkań albo z czynszu. Nie wie jak to 

będzie się działo, bo skoro wspólnota podjęła uchwałę, mają ten fundusz, to te mieszkania , które są 

jak gdyby w Gminie, to są mieszkania w najmie, nie są to lokale socjalne. Obawia się , że ta 

uchwala kiedyś wróci, bo będą znowu tam dotować a czy nie powinno to być uregulowane u 

najemcy w czynszu. Aby to nie było tak, ze część mieszkańców będzie dofinansowywana a cześć 

nie. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że jest to kwestia taka, że czynsze lokali 

komunalnych są określane przez Radę Gminy i  są one zawsze o wiele niższe niż wartości rynkowe, 

w momencie kiedy wyodrębniają  się wspólnoty, to każda gmina nie tylko nasza , dopłaca do tego. 

Wpływy z czynszu są niskie i nie rekompensują kosztów utrzymania mieszkań. Są dwie 

możliwości, albo Rada musi podnieść stawki  czynszu do poziomu rynkowego, wtedy te dopłaty i ta 

strata byłaby mniejsza albo zrobić politykę sprzedaży mieszkań ale tez nie można nikogo zmusić do 

wykupu mieszkania.  

Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar poinformował, ze ustawa o najmie lokali mówi wyraźnie , 

ze przy ustalaniu czynszu muszą być uwzględnione parametry mieszkania. W tej chwili mają 

różnicę  w  stawkach od 1 zł 1 grosz do  3 zł. 5 groszy za 1 metr kwadratowy. W Tułowicach 

Małych wspólnota mieszkaniowa płaci 1,60 zł. a resztę dopłaca ZGKiM z tych pieniędzy co są na  
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remonty. Jeżeli jest mieszkanie na poddaszu to współczynnik jest jeszcze niższy i trzeba  dopłacać 

do tego mieszkania.  

Wszystkie miasta i gminy dają dotacje do utrzymania mieszkań. Zakład oczywiście musi się z tych 

dotacji rozliczyć.  

Radny Krzysztof Ptak zapytał jak to jest, bo on jako właściciel mieszkania we wspólnocie 

mieszkaniowej posiada mieszkanie o danym metrażu, na danym piętrze, dane współczynniki, i jest 

takie samo mieszkanie komunalne, zapytał czy tam czynsze się różnią.  

Dyrektor  ZGKiM odpowiedział, że różnią się, bo właściciel mieszkania płaci 1,60 zł. jako stawkę 

do utrzymania a najemca płaci czynsz, który jest w mieszkaniach komunalnych wyższy. Jednakże 

właściciel mieszkania nie korzysta z takich rzeczy jak usługi ZGKiM w środku mieszkania , przy 

mieszkaniach komunalnych ZGKiM przeprowadza  naprawy w mieszkaniu. 

Dyrektor  ZGKiM  stwierdził, że Pan radny Roman Kopij częściowo ma rację, bo właściciel 

mieszkania płaci 50 gr. na fundusz remontowy a np. sąsiad – najemca mieszkania komunalnego już 

tych 50 gr. nie płaci, bo za niego płaci Gmina.   

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jeżeli tak jest, ze osoba , która wykupiła mieszkanie dokłada na 

fundusz z własnego budżetu a najemca  mieszkania nie płaci  tych pieniędzy na fundusz, bo za 

niego wykłada Gmina, to wypadałoby się nad tym zastanowić.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że mieszkania komunalne są własnością Gminy  a te wykupione  są  

prywatna własnością.  

Pan Wójt  stwierdził,  że porównując takie same  bliźniacze mieszkania,  komunalne i 

wspólnotowe, to na wspólnotowym mieszkaniu  stawka jest 1, 60 do części wspólnej i doszła ta 

stawka 50 gr.. Natomiast za takie  samo mieszkanie komunalne płaci się już 3 zł. 20 gr. Jeśliby 

podnieść jeszcze czynsz o te środki to w mieszkaniach na 1 czy 2 piętrze wyszłoby to około 65 gr. 

od metra kwadratowego więcej, nie zwalnia to jednak gminy z tego, ze ma dokładać w tej części do 

mieszkań, gmina i tak będzie dokładać z innej ustawy.  

Wójt stwierdził, że  podwyżka stawki czynszowej bazowej była dwa lata temu, być może, że ta 

stawka  powinna być ruszona o jakieś kilka groszy  ale trudno jest gdy dwa lata temu była 

podwyżka w tej chwili wyjść z czynszami. Wójt stwierdził, ze starał się trochę przybliżyć 

mechanizm tego jak to działa, zaznaczył, ze w spółdzielniach mieszkaniowych to jest jeszcze  

inaczej, przybliżone jest bardziej do mieszkań wspólnotowych 

Wójt stwierdził, że mówi tutaj o mieszkaniach na  blokach, o tej dużej zabudowie, bo te czynsze  

rzeczywiście na tych starych kamienicach, na starych substancjach to czynsze są znikome. Jeśli tam 

robi się cokolwiek to środki  ze wspólnot blokowych finansują te starsze zasoby. Radny Roman 

Suchodolski zapytał Pana Wójta czy to prawda, że jest już zgoda na sprzedaż budynku Poczty. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski wyjaśnił, ze informacja na dzisiaj jest taka, że Zarząd w 

warszawie ostatecznie wyraził zgodę na sprzedaż budynku. Jest w kontakcie z Panią, Która się 

zajmuje ta sprawą i poinformowała go, że 16 grudnia będzie ogłoszenie o przetargu a przetarg ma 

się odbyć 20 stycznia. Kwota wyjściowa to jest około 269 tys. zł. Będzie to przetarg publiczny 

nieograniczony a w zasadniczej części będzie miał taki charakter jakby licytacji, są to  tak zwane 

postąpienia. W związku z tym wraz z radca Prawnym przygotowują  projekt uchwały 

upoważniający Pana Wójta do wzięcia udziału w przetargu, biorąc pod uwagę zmienną wartość. 

Jest uchwala Rady Gminy  z której wynika, że w przypadku kiedy wartość obiektu przekracza 

wartość szacunkową  ustalona przez rzeczoznawcę  to Rada Gminy musi podjąć stosowna uchwałę  

i w taka uchwałę trzeba wyposażyć Pana Wójta aby wziął udział w tym przetargu. Na kolejnym 

posiedzeniu Rady Gminy taki  projekt uchwały będzie przedłożony . 

Zaznaczył, ze ogłoszenie przetargu będzie podstawą dla pani Skarbnik aby uruchomić środki 

zabezpieczone w obecnym budżecie na wadium, które będzie wynosiło 10% wartości szacunkowej. 

Wartość postąpienia zgodnie z zasadami to jest 1% od wartości szacunkowej 
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Będą tam 3 przetargi, na lokal który jest już zajęty – prawo pierwokupu ma najemca,   na pozostała 

cześć budynku i na działkę.  

Radny Jacek Sulikowski  poinformował,  że 

-  z Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynął wyrok dotyczący skargi Wojewody na Kodeks 

    Etyczny Radnego, skargę oddalono w całości. 

- Opolski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Opolska  organizuje 9 akcje pomocy dla polaków na  

    wschodzie, w tym roku zbierają artykuły żywnościowe, słodycze, środki czystości, książki  

    i zabawki dla dzieci. Zbiórka darów trwać będzie w dni robocze do 30 grudnia  w TOK.  

- wpłynęły życzenia świąteczne  od Starosty Opolskiego, 

-Następnie odczytał pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu przez Wójta a 

dotyczące  podziękowania za wykonania fragmentu krawężnika w Skarbiszowicach. 

Następnie radni ustalili termin następnej Sesji, która odbędzie się 29 grudnia br. w Tułowicach 

Małych. 

Radny Jacek Sulikowski przypomniał, ze na ostatniej Sesji prosili aby przewodniczący Komisji do 

dzisiaj dostarczyli plan  dyżurów radnych każdej Komisji, stwierdził, ze jeszcze tych materiałów 

nie dostali ale prosi aby to na spokojnie wysłać emailem do Przewodniczącego Rady Gminy. 

Ad.16. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVI 

Sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

           Protokołowała:          Przewodniczący Rady Gminy 
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Wyciąg  



z protokółu Nr XVI posiedzenia Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r.  

 

 

     

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.17.30 do 

godz..19.30. Ustawowy skład Rady  liczy15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  15 radnych.  

 

 

Ad. 11.Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu.                                                                                                           
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że przedłożony projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący 

zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

Uchwałę Nr XVI/82/15            

 

                                                                                         Za zgodność wyciągu z protokołem:                                                                                                                  


