
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

 

 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1600 

do godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło  13 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny 

Zbigniew Paradowski )   Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin otworzył 

posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzysztofa Ptaka,  który stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na 

posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił porządek obrad: 

Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji.  

Powitanie gości.  

Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

Głosowanie nad porządkiem obrad. 

 1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

      dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice, 

 2. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie  

      przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice wobec których Gmina Tułowice  

      nie ma takiego obowiązku, 

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 31  

     stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Tułowice, 

 4. Wniosek radnego w sprawie byłej zabytkowej remizy strażackiej, 

 5. Informacja o Dożynkach w Czechach (02.09.2017), wojewódzkich (03.09.2017), powiatowych  

     (10.09.2017), 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  

     zbiorowego odprowadzania ścieków,  

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tułowice, 

 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Tułowice na 2017 r. 

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

      i osobowego Komisji Społecznej, 

11. Informacja o skardze z dnia14.07.2017 r.  

12. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji, 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

14. Informacje o stadionie w Tułowicach, 

15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 13 głosów za). 

Ad. 1.  Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice, 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak  omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w 

czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice wobec których Gmina 

Tułowice nie ma takiego obowiązku, 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak  omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  
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Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/13 Rady Gminy Tułowice z 

dnia 31  stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy 

Tułowice, 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak  omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 4. Wniosek radnego w sprawie byłej zabytkowej remizy strażackiej, 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma przedstawił radnym jak w obecnej sytuacji wygląda sytuacja 

prawna tego budynku i jakie są możliwości  zakupu lub przejęcia tego budynku oraz jakie działania 

może podjąć Gmina w celu zabezpieczenia budynku i uporządkowania terenu wokół budynku. 

Radny Józef Sukiennik zaproponował aby tę sprawę zgłosić do nadzoru budowlanego. 

Wójt udzielił dodatkowych wyjaśnień  w sprawie budynku byłej remizy. 

Ad. 5. Informacja o Dożynkach w Czechach (02.09.2017), wojewódzkich (03.09.2017), 

powiatowych   (10.09.2017), 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał informacje złożoną przez 

Panią Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach Panią Helenę Wojtasik. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  

     zbiorowego odprowadzania ścieków,  

Przedłożony projekt uchwały omówił Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tułowice, 

 Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił szczegółowo  przedłożony projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem.  

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

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Tułowice na 2017 r. 

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

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

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska  omówiła także przedłożony projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego  

      i osobowego Komisji Społecznej, 

Przedłożony projekt uchwały omówił Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij. 

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

Ad.11. Informacja o skardze z dnia14.07.2017 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Tułowice. Następnie zapoznał zebranych z treścią 

skargi i poinformował o trybie jej załatwiania. 

Radni zdecydowali, że o sposobie załatwienia skargi radni zadecydują na najbliższym posiedzeniu 

Rady Gminy. 

Ad.12. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęły następujące pisma: 

- pani Dyrektor  GZSZ w Tułowicach – prośba o dodatkowe środki finansowe, 

- właścicielki działki w Szydłowie dot. informacji o sposobie  uporządkowania działki, 

- Komisarza Wyborczego w Opolu stwierdzające wygaśnięcia mandatu radnej Justyny  

  Paszkowskiej, 
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- radnego Romana Suchodolskiego w sprawie złego stanu technicznego budynku byłej remizy 

strażackiej w Tułowicach przy ul. Kościuszki. 

W tej sprawie Pan Wójt  zwróci się z pismem do Nadzoru budowlanego. 

- radnego Romana Suchodolskiego w sprawie rozebrania  zdewastowanego ogrodzenia  z siatki i 

drutu kolczastego  przy ul. Szpitalnej w Tułowicach i przeznaczenia tego miejsca na parking, 

Odczytał też  odpowiedź Pana Wójta na powyższy wniosek. 

- odpowiedź na pismo Pana posła  w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat Rady 

Gminy  

- rodziców  o utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej ze względu na 

dużą ilość dzieci, 

Odczytał też  pisma Pana Wójta dot.  powyższego  pisma. 

- odpowiedź dla Pana radnego Krzysztofa Mroza  na wniosek o wycięcie drzewa przy świetlicy 

wiejskiej w Szydłowie, 

- wniosek mieszkańców ul. Niepodległości dot. prośby o postawienie znaku „Stop” na ul. 1000 – 

lecia w kierunki ul. Opolskiej, 

Poinformował też o  odpowiedzi Pana Wójta na powyższy wniosek. 

- radnego Powiatu Opolskiego dot. informacji na temat Spółek Wodnych. 

- informację o pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego dot. poszerzenia strefy 

ekonomicznej w Tułowicach,  

- pismo dot. wydania opinii na temat budowy strzelnicy w Tułowicach, 

- wykaz interpelacji posła Tomasza Kostusia dot. wniosku o nadanie praw miejskich dla Tułowic, 

- dwa wnioski o wykup garaży przy Ośrodku Zdrowia w Tułowicach oraz odpowiedzi na te 

wnioski,  

- wniosek ZGKiM o podwyższenie cen  wody i ścieków,  

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę wydawania gazetki gminnej  w której można by dla 

mieszkańców przekazywać informacje, zaproponował wydawanie takiej gazetki już od przyszłego 

roku. 

- odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych na wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o zamontowanie 

progu zwalniającego w Ligocie Tułowickiej,  

- gratulacje ZGŚO w Opolu w związku z nadaniem dla Tułowic praw miejskich od 1.01.2018 r.  

- oświadczenie radnej Justyny Paszkowskie o rezygnacji z mandatu radnej w związku z 

planowanym objęciem funkcji dyrektora szkoły podstawowej, 

-zaproszenie na Dożynki do Popielowa,  

- pozdrowienia z wakacji od  dyrektora ZGKiM, 

- zestawienie zgłoszonych wniosków dot. remontów i inwestycji, 

Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że : 

- wniosek o podklejenie filcem krzeseł na Sali posiedzeń – Pan Wójt obiecał, ze do końca września 

zostanie to zrobione,  

- wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o zwrócenie się do Komendanta Policji w Opolu o zwrócenie 

uwagi na prędkość  samochodów przejeżdżających na trasie Szydłów – Opole, 

Był wykonany telefon do Komendanta Policji  w celu umówienia spotkania, w tym czasie Pan 

Komendant  przebywał na urlopie. Pan Wójt będzie ponownie kontaktować się z nim w celu 

umówienia spotkania. 

-Wniosek radnego Lesława Kałwy dot. koszenia traw na terenie Gminy , ten temat będzie 

omawiany we wrześniu. 

-Informacja  radnego Michała Lutego o zajęciu przez mieszkańców Tułowic czołowych miejsc w  

mistrzostwach  Sztuk Walki i prośba o zaproszenie tych osób na Sesje.  

 Prośba do radnego Michała Lutego o uzasadnienie  i udokumentowanie tej prośby. 
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Wniosek radnego Lesława Kałwy dot. przepustów na ścieżce pieszo – rowerowej w Ligocie 

Tułowickiej. 

Sprawa będzie omawiana na Sesji. 

-Pytania radnego Krzysztofa Ptaka dot. zmiany nazw ulic. Dzisiaj wszystko zostało wyjaśnione. 

Było szereg wniosków  o postawienie znaków drogowych i spowalniaczy ruchu, był wniosek, że 

Komisja Gospodarczo- Budżetowa  będzie się tym zajmować, to jest to co przed chwilą 

przedstawiał radny Roman Kopij ( zestawienie wniosków). 

-Sprawa  radnego Józefa Sukiennika w sprawie uporządkowania terenu po byłej rzeźni. 

Zostało wysłane drugie pismo  z prośba o uporządkowanie terenu. 

-Prośba Przewodniczącego Rady Gminy dot. sprzedaży pasa terenu przy ul. Świerczewskiego, 

można go przeznaczyć na parking.  

Pan Wójt przeanalizuje sprawę we wrześniu. 

=-Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę budynku młyna. Zapytał czy jest odpowiedź na 

pismo Wójta, które wysłał  do Starostwa do osoby, która zajmuje się ochrona zabytków odnośnie 

młyna w Tułowicach. Zaznaczył, że zawaliła się tam już 1/10 dachu.  

Pan Wójt wyśle ponowne pismo – skargę do Pana Wojewody na bezczynność Konserwatora 

zabytków.. 

-Radny Józef Sukiennik zwrócił się do pana Wójta że ”kiedyś już była mowa i obiecał Pan, a ja 

trzymam za słowo, że na ul. Świerczewskiego jeszcze nr 7, ażeby tam zrobić chodnik po jednej 

stronie tej wąskiej ulicy, no bo tam ludzie chodzą i skoro to  ma  być centrum tutaj, przy wjeździe 

ładnie by to wyglądało. Kiedy by ewentualnie mogło coś takiego powstać.”  

Będą o tym rozmawiać na posiedzeniu „Burza nózgów”. 

-Radny Krzysztof Mróz zapytał na jakim etapie są sprawy związane z ulicą Kolejową w Szydłowie. 

Wójt  poda informację na Sesji. 

- Radna Małgorzata Pasierbek poruszyła sprawę potrzeby wycięcia resztek drzew przy drodze  za 

wyjazdem z Tułowic  w kierunku  Goszczowic. Stoją tam suche kikuty drzew i zagrażają 

bezpieczeństwu na drodze. 

Wójt rozmawiał z osobami zajmującymi się takimi sprawami, drzewa będą usunięte w jesieni. 

- Pytania telefoniczne  mieszkańców o sprzęt  sportowy na ul. Sportową. 

Sprzęt jest zamówiony i będzie montowany. 

Ad.14. Informacje o stadionie w Tułowicach, 

Wójt poinformował radnych o rezygnacji Klubu Sportowego UNIA o rezygnacji z rozgrywek 

piłkarskich i zapoznał zebranych z pismem Zarządu Klubu dot. rezygnacji z działalności Klubu. 

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

Radny Krzysztof Mróz zapytał o ulicę Kolejową w Szydłowie, zaznaczył, że ich wiąże fundusz 

sołecki bo maja tam zaplanowane środki i może się okazać, ze nie zdążą wydatkować tych 

pieniędzy. 

Wójt poinformował, że do Sesji da odpowiedź.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał o posesje Pani Wójcik, czy coś się w tej sprawie ruszyło. 

Wójt odpowiedział,  że obecnie wiszą ogłoszenia o poszukiwaniu spadkobierców. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał o plany kanalizacji na ul. Kolejowej, czy takie plany  istnieją  a 

jeżeli nie istnieją to jaki jest koszt zrobienia takich planów, a jeśli są  ale są nieaktualne to co trzeba 

zrobić. Chcieliby przeznaczyć  jakieś środki z funduszu sołeckiego na ten cel. 

Wójt odpowiedział, że odpowie na to pytanie na Sesji. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał o budynek starej świetlicy – czy będzie rozbierana i kiedy. 

Zaznaczył, że budynek zagraża bezpieczeństwu przechodniów. 

Wójt odpowiedział, że wystosuje pismo do właścicieli budynku w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał o ulicę w Skarbiszowicach, czy cos tam będzie robione. 

Wójt na pytanie odpowie na Sesji. 
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Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę  działki pomiędzy parkingiem przy Kościele a posesja Pana 

Szumegi, jest tam zarośnięte, wymaga wykoszenia. 

Następnie Wójt poinformował o planach otwarcia nowej remizy strażackiej. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę  potrzeby wykoszenia terenu pomiędzy torami kolejowymi 

a ciągiem garaży, część jest wykoszona ale część terenu  jest niewykoszona – przy garażach. 

Wójt odpowiedział, ze sprawdzi granice terenu kolei i da odpowiedź na Sesji. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy zamówiono księgę do wpisywania zasłużonych dla Gminy 

Tułowice i tablice radnych gminy. 

Wójt odpowiedział, ze planują wykonać taka tablice dla obecnej Rady Gminy. 

Ad. 16. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Ptak zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 Protokołowała     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof  Ptak 


