
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 lutego 2016 r.  

 

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1500 do 

godz. 1810. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych ( nieobecny był radny Krzysztof Kiraga a 

spóźnił się na posiedzenia radny Zbigniew Paradowski).. Obrady otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Frédéric Coppin, który po przywitaniu gości przekazał prowadzenie obrad  Przewodniczącej 

Komisji Społecznej Pani Justynie Paszkowskiej Przewodnicząca Komisji Społecznej otworzyła 

obrady i stwierdził ich prawomocność. Następnie przywitała przybyłych na posiedzenie Komisji 

Zastępcę Starosty Opolskiego i Dyrektora Dróg Powiatowych w Opolu oraz wszystkich obecnych  

następnie przedstawiła porządek obrad: 

  1. Inwestycje powiatowe 

  2. Gospodarka odpadami 

  3. Tereny Agencji Rolnej 

  4. RIO – podsumowanie kontroli 

  5. Eksponaty z Porcelany Tułowickiej 

  6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, 

  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

  8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego 

     na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405  

     w miejscowości Tułowice ul. Kościuszki” w formie dotacji celowej,  

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego  

      na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi  

      wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ” w formie dotacji celowej, 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 

      lutego 2015 r.  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.  

12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

13. Zakończenie 

Radni  jednogłośnie ( 13 głosów za) przyjęli porządek obrad..  

Ad.1. Inwestycje powiatowe 

Zastępca Starosty Opolskiego podziękował za zaproszenie, poinformował, że Pan Starosta nie mógł 

przybyć.  

Następnie podziękował za wsparcie ich starań o to, żeby powiat nie został okrojony. Zaznaczył, ze 

jak wszyscy wiedza, pięć gmin ma zostać okrojonych co się łączy z osłabieniem tych gmin ale 

także łączy się to z osłabieniem Powiatu Opolskiego. Jeżeli zostanie to przeprowadzone w pełnym 

zakresie to Powiat traci 8 milionów złotych rocznie w budżecie. Jest to tyle ile kosztowała nowa 

droga z Komprachcic do Szydłowa. 

Stwierdził, ze jeżeli chodzi o powiat, to w zasadzie maty te dwa punkty styczności, to jest Zespół 

Szkół i drogi. 

Jeżeli chodzi o Zespół Szkół, to dbają bardzo o to, jest to jedyna szkoła leśna, która prowadzi 

powiat. 

Szkoła i internat są zadbane, zostały zrobione remonty zewnętrzne a teraz będzie czas aby zająć się 

środkiem. Następnie poinformował co już zostało zrobione  i co jest planowane.  

Poinformował, że w tym roku chcą zrobić termomodernizację dachu nad basenem. 

Stwierdził, że szkoła jest wizytówką  Powiatu jak i Gminy. Jest to piękny obiekt. 

Zastępca Starosty Opolskiego podziękował także za wsparcie Powiatu w inwestycjach jakie 

przeprowadzają na terenie Gminy. 

 



 

- 2 - 

Dyrektor Dróg Powiatowych   stwierdził, że w tej chwili nie może jeszcze za wiele powiedzieć o 

planach. Nie są to jeszcze plany konkretne gdyż jest początek roku. Organizują na razie duże 

przetargi i dopiero jak pieniądze będą się zwalniać z dużych przetargów mogą cokolwiek planować. 

Stanów dróg też jeszcze nie znają, bo po zimie zawsze w marcu i kwietniu robią przeglądy dróg  i 

wtedy planują jakie drogi można typować do jakich robót. 

Nie wie czy wszystko będzie zrealizowane ale na ten rok w planach maja dokończenia chodnika na 

ul. Opolskiej zostało tam 180 metrów do zrobienia. Bolączka jest dalej  droga ze Skarbiszowic, 

której stan techniczny  w zeszłym roku się bardzo pogorszył. Jeśli znajda się jakieś większe środki 

to trzeba będzie ją przebudować. Planują także zrobić odnowę – położyć nowy dywanik - drogi 

Skarbiszowice – Małe Tułowice. 

Będą także teraz robić plany robót bieżącego  utrzymania dróg, tak jak co roku, czyli ścinki 

poboczy, odwodnienia dróg itp.  

Poinformował, że trwają rozmowy między nimi, Gminą i Kopalnią,  Kopalnia chce zrealizować 

budowę drogi aby ominąć odcinek drogi gdzie jest bardzo wąsko. Kopalnia chce przeznaczyć 

środki na wykonanie dokumentacji , myśli, że ta dokumentacja powinna powstać, bo bez takiej 

dokumentacji to nie ma nawet co dalej rozmawiać. Jeśli  będzie wykonana dokumentacja, 

przeprowadzone stosowne wywłaszczenia, przygotowany teren pod drogę to wtedy będzie można 

szukać środków z programów na jej realizację. Jest to około 600 metrów drogi. 

Radny Krzysztof Mróz  w imieniu radnego Krzysztofa Kiragi podziękował za szybką reakcję na 

zagrożenie, które nastąpiło na drodze w Skarbiszowicach . Pyta jednocześnie czy planowane są 

dalsze inwestycje w Skarbiszowicach.  

Pan Krzysztof Mróz  zapytał też czy i jeśli tak to kiedy planowane jest dokończenie chodnika w 

Szydłowie. Zaznaczył, ze w związku z powstaniem drogi do Komprachcic zwiększyło się 

diametralnie zwiększenie ruchu. Oprócz zwiększenia ruchu nastąpiło także zwiększenie prędkości. 

Zrobiło się na tej drodze bardzo niebezpiecznie. Zaznaczył, ze plany na chodnik są gotowe.  

Pan Krzysztof Mróz poinformował o uszkodzeniu drogi  do Komprachcic na zakrętach za 

Szydłowem, powstały tam szczeliny i droga się rozjeżdża.  

Dyrektor Dróg  stwierdził, że jego zdaniem dokumentacji chodnika nie ma, nie ma pozwolenia na 

budowę. Jeżeli jednak okaże się, że te dokumenty są, to należy je przekazać do Dyrekcji Dróg, 

zostaną włożone do planów wieloletnich. Zaznaczył też, że bez środków finansowych z Gminy to 

takie zadanie na pewno nie wejdzie do planu. Zawsze pod uwagę jest brane natężenie ruchu i 

partycypacja Gminy. 

Radny Lesław Kałwa stwierdził, ze w Ligocie Tułowickiej są dwie kopalnie bazaltu i na odcinku 

drogi  od głównej biegnącej do Korfantowa  aż do samej kopalni na drodze jest wydrążona taka 

koleina i jest masę dziur, w czasie deszczu stwarza to duże zagrożenie dla mniejszych samochodów. 

Zapytał czy nie można cos z ta droga zrobić.  

Następnie poinformował, że przy pierwszym wjeździe jest ograniczenie prędkości do 40 km na 

godzinę a przy drugim wjeździe nie ma takiego ograniczenia, mieszkańcy chcieliby aby tam też był 

postawiony znak ograniczający prędkość. 

Dyrektor DDP poinformował, że to nie oni decydują o postawieniu znaku, trzeba wniosek 

mieszkańców  lub Gminy  i to jest przekazywane do Komisji Bezpieczeństwa, która decyduje czy 

taki znak jest potrzebny. 

Radny Roman Kopij zwrócił uwagę na odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do Goszczowic, 

rozjazd jest odwiecznie makabryczny, nikt tego nie naprawia i nie utrzymuje.  

Dyrektor DDP poinformował, że skrzyżowania powinien utrzymywać zarządca wyższej kategorii 

czyli w tym wypadku województwo. 

Wójt poruszył sprawę koszenia pasa rowu, stwierdził, że przy drogach wojewódzkich pas 

wykoszony jest szerszy niż przy drogach powiatowych. Zapytał czy powiat tez nie mógłby  
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wykaszać szerszego pasa rowu.  Dyrektor DDP poinformował, ze wszędzie  wykaszają rowy na 

takiej samej szerokości. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zwróciła się z propozycja aby na drodze Szydłów – 

Komprachcice malować pasy na całej długości nie tylko na zakrętach, zaznaczyła, ze droga w lesie 

jest bardzo niebezpieczna i taka linia byłaby bardzo potrzebna ze względów bezpieczeństwa. 

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę parkowania samochodów na chodniku i drodze koło 

basenu, nie ma tam parkingu i nie ma gdzie postawić samochodu. 

Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że tam chodzi tylko o zmianę organizacji  ruchu oraz  na pasie 

zieleni zrobić najazdowe miejsca parkingowe. 

Zebrani dyskutowali nad sprawa rozwiązania problemu parkowania  przy basenie oraz na terenie  

Zespołu Szkół.  

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę chodnika i ścieżki pieszo rowerowej z Tułowic do 

Skarbiszowic, zapytał czy takie przedsięwzięcie jest w planach powiatu. Dyrektor Dróg 

poinformował, że nie mają takich planów ale można próbować starać się o środki na to z 

Aglomeracji. 

Przewodnicząca komisji Społecznej podziękowała gościom za przybycie i przedstawienie  planów 

inwestycji na terenie naszej gminy. 

Ad.2. Gospodarka odpadami 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jako Gmina poczynają już pewne kroki 

dotyczące procedur około przetargowych i chcieli zaciągnąć opinii radnych jako przedstawicieli 

mieszkańców czy robić jakąś rewolucję w gospodarce śmieciowej. Stwierdził, ze usłyszał 

odpowiedzi, że nie. Prosił, ze gdyby ktoś miał jakieś jeszcze swoje przemyślenia to aby to zgłosić.  

Komisja dyskutowała nad sprawą kosztów wywozu nieczystości. 

Ad.3. Tereny Agencji Rolnej3. Tereny Agencji Rolnej 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że problem jest w tym aby wybrać  na dzisiaj 

takie zadanie, które byłoby tym zadaniem, które się  sprawdzi.  

Prosił radnych aby ustalili co by tam chcieli zrobić. Zaznaczył, że jemu najbardziej podoba się 

propozycja skay parku i  plac do nauki ruchu  drogowego dla dzieci. 

Następnie poinformował o inwestycjach jakie będą robione przez Województwo przy 

dofinansowaniu Gminy – chodnik w ciągu drogi ul. Kościuszki i zatka autobusowa i chodnik za 

torami. . 

wracając do sprawy terenu Agencji Wójt stwierdził, ze  budowa skay parku wiąże się z budowa 

oświetlenia  i monitoringiem.  

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, że skay park jej zdaniem jest bardzo potrzebny. 

Radni dyskutowali na temat zagospodarowania przedmiotowego terenu.  

Na posiedzenia przyszedł radny Zbigniew Paradowski.  

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował aby radni wzięli też pod uwagę 

sprawę potrzeby wybudowania drogi do tego terenu. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował rozważenie sprawy wybudowania mini pola golfowego.  

Radni dyskutowali na temat potrzeby i kosztów budowy drogi do omawianego terenu oraz nad 

sprawa  odgrodzenia terenu w celu wyciszenia od strony osiedla.  

W wyniku dyskusji radni skłonili się do  budowy na początek  skay parku. 

Ad.4. RIO – podsumowanie kontroli 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła wnioski pokontrolne z przeprowadzonej w Urzędzie 

Gminy kontroli RIO.  

Zaznaczyła, że nieprawidłowości ustalone w wyniku kontroli są to drobne rzeczy, niektóre były 

usunięte  w trakcie kontroli.  

Radni do wyjaśnień Pani Skarbnik nie zgłosili zastrzeżeń.  
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Ad.  5. Eksponaty z Porcelany Tułowickiej 

Dyrektor Tok Pani Helena Wojtasik przypomniała radnym , że zakupione przez Gminę eksponaty z 

wzorcowni z Porcelitu leżą już któryś rok  zapakowane w pudla w magazynie. Jest tam 6,5 tysiąca 

eksponatów. 

Stwierdziła, że na spotkaniu z panem Gerberem  zrozumiała, że te eksponaty w Muzeum Pana 

Gerbera będą  wystawiane  tylko sporadycznie po kilkadziesiąt eksponatów. Zaznaczyła, że nie 

zgadza się z tym, uważa, że ta wzorcownia powinna być wystawiona w całości. Zaproponowała 

więc aby utworzyć na przykład w budynku byłego  PKP  wystawy porcelitu, chodzi o to aby ta 

wzorcownia była cały czas wystawiona. 

Radni dyskutowani nad  propozycją Pani Dyrektor TOK  oraz nad możliwością  przekazania  

wzorcowni do muzeum Pana Gerbera. 

W wyniku dyskusji radni zobowiązali Pana Wójta  do przeprowadzenia rozmowy z Panem 

Gerberem  czy chce i w jakim zakresie eksponować Porcelit. 

Radni dyskutowali także nad sprawą pomocy dla  Pana Gerbera w jego przedsięwzięciu, 

zastanawiali się nad przedstawieniem mu jakiejś oferty, może budowy parkingu czy innej formy 

pomocy. 

Radna Justyna Paszkowska zaproponowała przygotowanie jakiejś oferty i wtedy zorganizować 

jeszcze raz spotkanie z Panem Gerberem. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że zależy mu na tym aby zbiory zakupione od 

Porcelitu były wyeksponowane w całości, zaznaczył też, że jest daleki od tego aby tworzyć jedno 

muzeum koło drugiego ale trzeba się zastanowić nad ekspozycją tych zbiorów w części budynku 

PKP. 

Radni dwukrotnie mieli możliwość spotkania się z Panem Gerberem, stwierdził, że przyjechał tutaj 

ktoś, kto ma na coś pomysł i to robi. 

Zaznaczył, ze wie co ma robić, będzie rozmawiał z Panem Gerberem w sprawie wystawienia 

porcelitu. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę terenów pod budowę parkingów. 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  

           w Tułowicach, 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały, 

poinformowała też o przygotowaniach jakie czyni OPS w celu przygotowania się do realizacji 

nowego zadania  - rodzina 500+.. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

 Wójt Gminy   szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały, poinformował dlaczego  jest 

zarezerwowana tak duża kwota.. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

Opolskiego na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

405 w miejscowości Tułowice ul. Kościuszki” w formie dotacji celowej,  

Wójt Gminy   szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały, poinformował dlaczego  jest 

zarezerwowana tak duża kwota.. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego  

      na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi  

      wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ” w formie dotacji celowej, 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26 

      lutego 2015 r.  w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
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Skarbnik Gminy poinformowała, że 19 lutego odbyły się  wybory  nowego Sołtysa. Na Sołtysa 

została wybrana Pani Monika Matusik. Z uwagi na to, że  nastąpiła zmiana  zaistniała potrzeba 

zmiany  uchwały dot. inkasa. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.  

Radni do projektu planu pracy Rady Gminy nie zgłosili poprawek . 

Ad.12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

Radny Józef Sukiennik zapytał Pana Wójta kto użytkuje pomieszczenie po sklepie zielarskim i czy 

prawda jest, ze jest tam salon gier.  

Wójt odpowiedział, że jest to budynek prywatny i jest tam salon gier. Poinformował, że był tam 

jeden sprzeciw ojca ucznia  uczęszczającego do pobliskiej szkoły. 

Następnie Pan Józef Sukiennik poruszył sprawę braku hydrantów na osiedlu, chodzi tu o 

bezpieczeństwo. 

Wójt wyjaśnił,  jak wygląda sprawa hydrantów na osiedlu. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy w ramach NFZ można rozważyć zatrudnienie lekarza 

stomatologa w szkole. 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili był program NFZ skierowany do szkół, chodzi o profilaktykę.  

Myśli, że nasza szkoła także z tego skorzystała. 

Radny Jozef Sukiennik zwrócił uwagę na plac koło pasażu, po rewitalizacji osiedla zostały  tam 

doły. Wójt odpowiedział, że już Pani radna zgłaszała w tej sprawie interpelacje, rozmawiał już z 

Kopalnią w sprawie kamienia, będzie to zniwelowane i wysypane. 

Pan Józef Sukiennik  zapytał czy już jest odpowiedź Pana Kopczyka w sprawie zamiany działek. 

Wójt odpowiedział, że nie. 

Pan Józef Sukiennik  zapytał kto został wybrany na Dyrektora ZGKiM.  

Wójt odpowiedział, ze zostały rozstrzygnięte dwa konkursy. Jeden na stanowisko do spraw rozwoju 

i promocji Gminy , który już został rozstrzygnięty, została wybrana osoba na to stanowisko. Co do 

wyboru osoby na stanowisko Dyrektora ZGKiM to decyzja zapadnie jutro.  

Pan Józef Sukiennik   zapytał Panią Justynę Paszkowską o plan dyżurów radnych. 

Pani Justyna Paszkowska odpowiedziała, ze na razie plan był na kwartał a teraz będą 

przygotowywali plan na następny kwartał.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jacek Sulikowski poruszył sprawę  remontu ulicy 

Szkolnej. 

Wójt odpowiedział,, że w zeszłym tygodniu wraz z pracownikiem Urzędu byli w Opolu , do 

Aglomeracji, do PROWU i do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na te ulice. To 

jest ulica Morelowa, Brzoskwiniowa, parking za kościołem i ul. Szkolna w stronę Gminy. Projekt 

jakby już jest ale chcą jeszcze zlecić wizualizacje tej ulicy z oświetleniem , z ławeczkami. Jeśli ten 

projekt się  uda do w dalszej perspektywie zechcą także przedłużyć taki spacerniak na ul. Pocztowa 

do Zespołu Szkół.  

Radny Krzysztof Mróz  w nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy z Dyrektorem Dróg Powiatowych 

stwierdził, że jest zaskoczony tym, że  dokumenty dotyczące chodnika  w Szydłowie  nie zostały do 

tej pory przekazane do Starostwa. Prosił aby to sprawdzić i jeśli tak jest to jak najszybciej te 

dokumenty przekazać  do Starostwa.  

Wójt stwierdził, że już wcześniej obiecał to sprawdzi i sprawdzi to. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że Pan Alama z ul. Sportowej pytał czy będzie tam lampa. 

Pan Wójt przypomniał, że już wcześniej mówił, że w tym rejonie jest ciemno i potrzebne jest tam 

oświetlenie. 

Radny Roman Kopij poruszył sprawę drogi na odcinku od torów do Małych Tułowic, trzeba tam 

sfrezować pobocze bo woda nie spływa do rowów .  
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Radny Krzysztof Mróz zapytał czy spotkanie 3 marca z dyrekcją PKP jest aktualne. Wójt 

odpowiedział , ze tak. 

Następnie  radny Roman Kopij poruszył sprawę  zmiany nazwy niektórych ulic.  

Radni na ten temat przeprowadzili krótką dyskusję, stwierdzili, że jeśli będzie taki wymóg to wtedy 

będą się nad tym zastanawiać.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Społecznej zamknęła obrady 

Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

     Protokołowała                   Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                                        Justyna Paszkowska 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 100 397, 398 

  


