
Protokół Nr XLVI 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 1 lutego  2018 r.  

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

do godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych  

(nieobecny był radny Zbigniew Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona). Przewodniczący 

Rady Miejskie Frèdèric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał 

przybyłych na Sesję: Burmistrza Tułowic, radnych Rady Miejskiej,  Sekretarza Gminy, Skarbnika 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, 

sołtysów.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad.  

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski zgłosił  wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

Sesji trzech uchwał a mianowicie: 

- uchwały w  sprawie   zmiany  uchwały   Nr  III/3/14   Rady Gminy Tułowice  z  dnia  16 grudnia 

  2014 r.  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady, 

- uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr III/4/14   Rady  Gminy  Tułowice  z  dnia  16 grudnia  

  2014 r. w sprawie ustalenia  składu  liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014r.  

  w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego  Komisji Społecznej, 

 Wyjaśnił., że na Sesji w dniu 6 stycznia został uchwalony nowy Statut Gminy w którym są 

zmiany dotyczące  nazw Komisji Stałych Rady Miejskiej a mianowicie zostały zmienione nazwy:  

byłej Komisji Gospodarczo – Budżetowej na Komisję  Budżetu i Spraw Gospodarczych  oraz 

byłej Komisji Społecznej na Komisję Spraw Społecznych. W związku z tym zachodzi potrzeba 

uaktualnienia  uchwał: 

- Nr  III/3/14  Rady Gminy Tułowice  z  dnia  16 grudnia 2014 r.  w sprawie  powołania stałych  

  Komisji  Rady,  

-  Nr  III/4/14  Rady  Gminy Tułowice  z  dnia 16 grudnia 2014 r.  w  sprawie ustalenia  składu   

   liczbowego  i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- Nr III/5/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu  

   liczbowego i osobowego  Komisji Społecznej, 

Wnioski Pana Burmistrza zostały  przegłosowane.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w  sprawie   zmiany  uchwały   Nr  III/3/14   

Rady Gminy Tułowice  z  dnia  16 grudnia 2014 r.  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady, 

głosowało 14 radnych, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr III/4/14   Rady  

Gminy  Tułowice  z  dnia  16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia  składu  liczbowego i 

osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej, głosowało 14 radnych, brak głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr III/5/14 Rady 

Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego  

Komisji Społecznej, głosowało 14 radnych, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  

Zgłoszone wnioski zostały przyjęte i wprowadzone do porządku obrad. 
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 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uzupełniony porządek obrad Sesji o wprowadzone w 

punktach 6,7 i 8  uchwały. :  

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

    2. Przedstawienie porządku obrad. 

    3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2017 r. 

    4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 

    5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 stycznia 2018 r. 

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr III/3/14  Rady Gminy Tułowice   

        z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady,  

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr III/4/14  Rady Gminy Tułowice   

        z dnia16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  

       Gospodarczo-Budżetowej, 

    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 

       16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji 

       Społecznej 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2018 r. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych  

        Gminy Tułowice na lata 2018 - 2028  

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2018 r.  

 13. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w IV kwartale  2017 r.  

 14. Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2017 r.  

 15. Informacja Rady Gminy za IV kwartał 2017 r.  

 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

 18. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

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

 20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 21.Zakończenie obrad. 

Następnie  zostało przeprowadzone głosowanie  dotyczące przyjęcia porządku obrad 

uzupełnionego o punkty 6,7 i 8. Za przyjęciem porządku obrad  głosowało 14 radnych, brak 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLIII Sesji 

Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się 

od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLIV Sesji 

Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 6 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych  

 e-mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLV Sesji 

Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr III/3/14  Rady Gminy Tułowice   

        z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady,  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przed chwilą była mowa o tych projektach 

uchwał, w związku tym, że nie było tych projektów uchwał na posiedzeniu Komisji poprosił  

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej o ich odczytanie .    

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany  uchwały Nr III/3/14  Rady Gminy Tułowice    z dnia 16 grudnia 2014 r. w 

sprawie powołania stałych Komisji Rady.  

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/230/17.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr III/4/14  Rady Gminy Tułowice   

        z dnia16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego  

        Komisji  Gospodarczo-Budżetowej, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany  uchwały Nr III/4/14  Rady Gminy Tułowice  z dnia16 grudnia 2014 r. w 

sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  Gospodarczo-Budżetowej. 

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/231/17.  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/14 Rady Gminy Tułowice  

          z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego  

          Komisji Społecznej. 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany  uchwały Nr III/4/14  Rady Gminy Tułowice  z dnia16 grudnia 2014 r. w 

sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji  Społecznej. 

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/232/17.  

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Skarbnik Gminy Pani 

Bożena Gąska - szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/233/17.    

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik również 

omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do  projektu   nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/234/17.    

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów 

Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018 - 2028  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  Pani  Kierownik OPS 

szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/235/17.    

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2018 r.  

Przewodniczący Komisji: Spraw Społecznych,  Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych  przedstawili plany pracy, do przedłożonych planów nie zgłoszono uwag.  

Radni do  przedstawionych planów pracy   nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVI/235/17.    

Ad.13. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w IV kwartale  2017 r.  

Sołtys Tułowic Małych Pani Haliny Krawczyk poinformowała, że w IV kwartale  2017 r.  

Odbyły się trzy spotkania Rady Sołeckiej 

W grudniu w  Świetlicy Wiejskiej dzięki Pani Dyrektor TOK-u odbył się spektakl teatralny  

dla dzieci z okazji „Mikołajek” , który bardzo się dzieciom podobał.  

31 grudnia odbyła się zabawa sylwestrowa. 

Sołtys Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak  poinformowała, że w Szydłowie w IV 

kwartale w listopadzie odbyło się zebranie strażaków, została położona kostka przy Orliku, 

odbyło się spotkanie sylwestrowe zorganizowane przez młodzież z Szydłowa. Kilka razy 

spotykała się rada Sołecka aby omówić bieżące sprawy sołectwa.   

Sołtys Skarbiszowic Pani  Małgorzata Zawadzka poinformowała, że 1 października razem 

z Panią Jadwigą Kiraga  zostały zaproszone  na zakończenie projektu w Sarnach Wielkich. 

5 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grodkowie brała udział w 

wręczeniu nagród w konkursie na najlepszego lidera społeczności wiejskiej w którym właśnie 

Pani Jadwiga zajęła trzecie miejsce. 

14 października jak co roku odbyło się nabożeństwo różańcowe pod krzyżem przesiedleńców, 

po którym mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Świetlicy na skromny 

poczęstunek. Końcem października zostały zasadzone drzewa czereśniowe oraz obsadzona 

została rabata przy przystanku autobusowym, kończąc tym samym trzeci i czwarty etap 

projektu, a oficjale zakończenie projektu odbyło się 25 listopada. 3 grudnia zorganizowane 

zostały Mikołajki , spotkanie rozpoczęło się spektaklem teatralnym na zaproszenie  Ośrodka 

Kultury, następnie były gry i zabawy z animatorem. 10 października rozpoczęły się warsztaty 

stroików, Panie spotykały się przez trzy dni i w tym czasie zrobiły około 40 stroików. 

14 odbyło się spotkanie w partnerstwie Borów Niemodlińskich podczas którego 

rozstrzygnięto konkurs na najlepszy projekt z okazji pięciolecia – działaj lokalnie. 

Skarbiszowice za swój projekt zajęli II miejsce. 

17 zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla mieszkańców, podczas tego spotkania 

zostały wręczone właśnie te  stroiki, które wcześniej były przygotowane. Osobom starszym, 

które najczęściej z powodów zdrowotnych nie doszły na to spotkanie, stroiki zostały 

dostarczone do domów. 

Podziękowała Panu Frederikowi za sfinansowanie zakupu laserów na salę, są już 

zamontowane .  

W związku z nieobecnością na Sesji  Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Moniki Matusik 

informację przedstawił radny Lesław Kałwa, który  poinformował, że w  październiku odbyło 

się spotkanie rady Sołeckiej w celu omówienia bieżących potrzeb sołectwa. W listopadzie 

odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Andrzejek”.  

W Ligocie Tułowickiej zamontowano nowe drogowskazy z numerami posesji. Na placu 

zabaw zdemontowana została stara huśtawka a w jej miejsce zamontowano nową. W grudniu 

zostały zorganizowane „Mikołajki” dla miejscowych dzieci. Odbyło się kolejne zebranie  
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Rady Sołeckiej podsumowujące rok ich pracy. Odbyło się także spotkanie integracyjne 

zamykające rok 2017. 

W związku z nieobecnością na Sesji  Sołtysa Goszczowic Pana Waldemara Bogon informację 

przedstawiła radna Małgorzata  Pasierbek, która  poinformowała, że w Goszczowicach w 

październiku odbyła się Sesja wyjazdowa rady Gminy, w listopadzie spotkanie integracyjne z 

okazji „Andrzejek”, w grudniu „Mikołajki” tak jak w każdym sołectwie i „Sylwester” 

zorganizowany przez Sołtysa. 

Ad.14. Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2017 r.  

Pan Michał Luty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za IV kwartał 

2017 r. – poinformował, że Komisja Społeczna w składzie :  

Michał Luty – przewodniczący, 

Małgorzata Pasierbek, Józef Sukiennik, Roman Kopij oraz Anna Sokulska. 

Komisja Społeczna w oparciu o plan pracy na 2017 r. oraz zaangażowanie członków Komisji 

w sprawy bieżące dotyczące mieszkańców w IV kwartale 2017 r. zrealizowała jedno niestety 

tylko zadanie, była to wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej na zaproszenie Pani 

Dyrektor. Radni Komisji Społecznej uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach Komisji 

Rady Gminy oraz w Sesjach Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2017 r.  

Poinformował, że Komisja Rewizyjna na IV kw. 2017 pracowała w niezmiennym składzie ; 

Krzysztof Ptak – przewodniczący Komisji, Jan Bojkowski, Lesław Kałwa, Zbigniew 

Paradowski, Bernadeta Żytkiewicz. Członkowie Komisji brali udział we wszystkich 

wspólnych posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesjach. W IV kwartale odbyły się dwa 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W powyższym kwartale zrealizowana została wizyta w 

Tułowickim Przedszkolu, która miała mieć miejsce w III kwartale. Poza tym Komisja 

spotkała się w Publicznej Szkole Podstawowej w Tułowicach. Zaznaczył, że Przedszkole 

mamy przepiękne, Szkołę tez można pokazać w niektórych pomieszczeniach, natomiast warto 

by się było zastanowić nad tym, czy nie doposażyć w niektórych, -  inaczej - zobaczyli coś 

innego niż dotychczas było pokazywane Radzie. Jako Komisja Rewizyjna stwierdzili, ze 

warto byłoby skupić się na niektórych mankamentach, choćby sala – pokój nauczycielski. 

Ponadto przedstawiciel Komisji brał udział w Delegacji w do Gminy Bela pod Pradziadem, 

brał udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji Św. Huberta. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji  Gospodarczo – Budżetowej – poinformował, że 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa liczy 5 radnych: Frèdèric Coppin, Krzysztof Mróz, Roman 

Suchodolski, Arkadiusz Drążek i Krzysztof Kiraga. 

!0 października 2017 r. wszyscy członkowie  Komisji spotkali się na posiedzeniu Komisji tkz. 

„Burzy Mózgów”. Większość radnych złożyła własne propozycje do projektu budżetu 

odnośnie inwestycji gminnych w Gminie Tułowice. Kluczowa propozycją były wnioski 

złożone przez Wójta Gminy, które otrzymały aprobatę wszystkich radnych.  

23 października odbyło się następne wspólne posiedzenie Komisji na którym byli obecni 

wszyscy członkowie Komisji Gospodarczo-Budżetowej. Na posiedzeniu Komisji odbyło się 

podsumowanie  ankiety do budżetu na 2018 r. oraz dyskusja nad uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Publiczną Szkołę podstawowa w 

Tułowicach, dyskusja nad uchwałą w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi  

23 listopada 2017 r. na posiedzeniu byli obecni wszyscy radni, odbywała się tam dyskusja nad 

uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy  Tułowice oraz dyskusja nad projektem uchwały w 

sprawie budżetu na 2018 r. oraz projektu dot. wieloletniej prognozy finansowej. 
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Komisja Gospodarczo-Budżetowa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu na 

2018 r. oceniła go pozytywnie i nie miała żadnych zastrzeżeń.  

Komisja Budżetowa w IV kwartale 2017 r. spotkała się trzy razy, w Komisjach uczestniczyli 

wszyscy radni.  Odbyły się dyskusje nad budżetem na 2018 r., radni zgłaszali swoje propozycje 

w planowanym budżecie. Podsumowując ubiegły rok radni  - członkowi8e Komisji 

Gospodarczo- Budżetowej czynnie uczestniczyli w pracach tej Komisji i mocno byli 

zaangażowani w sprawy związane  z działalnością Gminy jak również jej mieszkańców. 

Ad.15. Informacja Rady Gminy za IV kwartał 2017 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przedstawił prezentację dotyczącą 

sprawozdania z działalności Rady Gminy za IV kwartał 2017 r. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przerwa – 15 minut 

Ad.16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, że  tak jak trzy slajdy do tyłu  było takie hasło 

napisane, że zgoda buduje, działamy wspólnie, to  to co jest, to co mamy, to co osiągamy, to 

jest  wysiłkiem wspólnym tu Państwa radnych jako zgoda, przyzwolenie na pewne działania, 

zadania. Jeśli chodzi o sprawozdanie Burmistrza to na początek chce wspomnieć, że pilotażowo 

stawiają dwa czerwone pojemniki na psie odchody, jeden będzie ustawiony na osiedlu wysokiej 

zabudowy a drugi gdzieś w okolicach za kościołem. Zobaczą jak mieszkańcy będą z tego 

korzystać. Pojemniki będą w kolorze czerwonym, bo ten kolor jest zauważalny. 

Następnie poinformował, że 6 stycznia odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej, było to 

historyczne wydarzenie dla wszystkich, bo to już się zapisało w annałach historii. My wspólnie 

piszemy tą dalszą historię.  

Poinformował, że otrzymał z tej osobiście okazji życzenia od Burmistrza Gogolina, 

podziękował mu też osobiście. Dostali też gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Niemodlinie . Za te gratulacje też podziękował pisemnie – odczytał treść podziękowania.   

Burmistrz przypomniał, że po Sesji była celebrowana Msza przez Biskupa Andrzeja Czaję, 

myśli, że to też jest takie wydarzenie bez precedensu  i tutaj nasz Biskup tez parę ciepłych słów 

powiedział, mieliśmy życzenia. 

Stwierdził, że to jest jakby całkiem nowa rzeczywistość, nikt nie powiedział, że 2 stycznia 

obudzimy się w innej rzeczywistości, w rynku, w mieście, to jest proces kilku, kilkunastu lat 

ale historia oceni. Zaznaczył, ze wierzy, że za kilka, kilkanaście lat, następni powiedzą, że było 

warto, żeśmy tylko zyskali.   

Burmistrz poinformował, że jesteśmy w takim małym sporze jak osiemnaście gmin tutaj w 

południowej części województwa , czternaście z województwa opolskiego, cztery z 

dolnośląskiego, spór o wysypisko w Domaszkowicacach, po tamtej stronie jest Burmistrz Nysy 

wraz ze Spółką EKOM, którzy w 2013 r. jak RIPOK w Domaszkowicach powstawał 

przyłączono miedzy innymi nas, bo myśmy terytorialnie  podlegali pod wysypisko w Opolu, 

ale wówczas  tworząc ten RIPOK należało mieć ileś gmin, ileś mieszkańców aby stworzyć te 

Spółkę, która  została wówczas dofinansowana bodajże 20 milionami na ta cała infrastrukturę, 

maszyny, uzbrojenie. Porozumienie każda gmina indywidualnie spisywała z Burmistrzem Nysy 

no i miało być dobrze dogadywali się i do końca mieli rozmawiać.  Natomiast końcem 

ubiegłego roku rzeczywistość okazała się być inna , po budżetach gmin, nagle wzrost na 

RIPOK-u, Spółka, jej służby finansowe wykalkulowały na niektórych składnikach o 40% 

więcej, gdzie budżety były wieloletnie jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową. Było tak od 

stycznia, że my, samorząd dostaliśmy już o dzień wcześniej od naszej firmy wywozowej 

propozycje podwyżki o 20% w promocji, jeszcze nie znając szczegółów tych zapisów z Nysy, 

które przyszły następnego dnia. Stanęły wszystkie samorządy gdzie odbiorcami jest EKOM i  
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składowisko. Jest 18 samorządów, na dzisiaj jesteśmy w tym sporze, dwa dni temu w urzędzie 

była przedstawicielka firmy REMONDIS Pani Apolonia Klepacz, dzisiaj  w Otmuchowie był 

Prezes Derkacz z Remondisu, jest takie samo stanowisko, jeśli oni chcą od nas jakieś pieniądze, 

dla nas jest droga sądowa, my idziemy do Urzędu Ochrony Konsumentów ze skargą. 

Prawdopodobnie wynajmą jakaś firmę Kancelarie zewnętrzną, żeby reprezentowała te 18 

samorządów, bo takie stanowisko nasze jest po analizach przedstawionych, cyfry w 

przedstawionych sprawozdaniach dla nas do tych kalkulacji jakoby się w dużej części 

rozjeżdżają z danymi z bilansu spółki. Duże kwoty, alokacje środków finansowych oprócz 

amortyzacji, to nie są wynagrodzenia  tylko koszty różne inne, spółka nie chce odpowiedzieć 

co w tych kwotach jest zawarte tłumacząc to tajemnicą Spółki.  Dwa tygodnie temu było 

spotkanie pięciu włodarzy Gmin wydelegowanych do rozmów z Burmistrzem. Burmistrz 

Tułowic zaznaczył, że jako przedstawiciel Gminy jest też w tej piątce. Poinformował, że 

praktycznie się doporozumieli w Urzędzie Miasta zgadzając się na pewien pułap wzrostu 

logiczny plus jeszcze 5% taki bufor na pewne inne koszty i była zgoda, po tygodniu mieli się 

spotkać jakby na podpisanie protokołu, przyjechali i nawet kawy się nie napili, spotkanie trwało 

chyba dosłownie 4 minuty, druga strona zmieniła te ich wstępne porozumienia, w tej chwili jest 

to spór zbiorowy przeciwko drugiej stronie. Burmistrz poinformował, że tak obrazowo - my 

mamy-  dwie firmy świadczą usługi wywozowe, trzecia tylko w części, w Niemodlinie od 

nowego roku zmieniła się firma wywożąca, w tej chwili mają tam firmę Komunalnik, mają tam 

w tej chwili zamieszanie jeżeli chodzi o kosze . Korfantów obsługuje EKOM,  ta sama spółka, 

to samo wysypisko, Ci sami ludzie, Nysa – ta sama spółka, w mieście Nysa mieszkańcy płacą 

8 zł.  w Korfantowie już 13 zł. i kolejna podwyżka ta 40%, już w tej chwili Burmistrz mówi, 

16, 18 zł. natomiast końcem października  Prezes Firmy EKOM czyli Spółki zależnej od miasta 

Nysy poinformował Burmistrza, że  będzie musiał podnieść stawki w mieście i to jest cytat 

Radia Opole „ że Pan Prezes będzie musiał sobie poradzić”.  Dlaczego w Nysie ma być po 8 zł,  

a tam ma być po 13, 14, 15, 10, my powinniśmy od nowego roku płacić już do końca tego 

czasookresu, tutaj, w tej chwili  tego półrocza na które mamy umowę już po 12. Burmistrz 

Tułowic poinformował, że  niestety dwa dni temu odmówił podpisania takiego porozumienia  

dla Przedstawiciela Remondisu. To co dwa dni temu padło tu, to samo w Otmuchowie, 

odpowiedziano, że proszę na drogę sądową wystąpić. Zaznaczył, że chcieliby te rzetelne 

kalkulacje , bo jeśli spółka finansuje inne działalności charytatywne i tego typu, to powinno to 

być nie z tej działalności  śmieciowej tylko z innych działalności ale nie chce spółka tego 

pokazać, jest spór, 18 samorządów po jednej stronie , myśli, że medialnie będzie to już tez się 

troszeczkę rozeszło. Na dzisiaj mają taką stawkę. Zdają sobie sprawę, że nowy okres, nowy 

przetarg, nie będą w stanie utrzymać tych 10 zł. ale niech to będzie na zdrowych, jakichś 

przejrzystych zasadach. W tej chwili jest ta cena 10 zł. i myśli, że do końca lipca jak jest umowa 

ona zostanie.  

W międzyczasie tutaj w urzędzie był Pan Ekolog, bo wycinają nam trochę drzew, dębów i 

innych. Zaznaczył, że w części jest to zasadne, to są drzewa chore, ale tutaj wspólnie z 

pracownicą od ochrony środowiska objechali pół Gminy i naprawdę chcą ochronić spora grupę 

chociażby dębów. Na naszym terenie wystarczy przejechać tam chociażby ta ulicę za Panem 

Zdaniewiczem, za rzeczką jest potężny, bodajże dąb 5 metrowy, drugi jak się za Szydłowem 

jedzie , też po prawej stronie, tam jest taka kapliczka. To są  zdrowe dęby, zdrowe drzewa, będą 

się tutaj starać, żeby to objąć ochroną poprzez ustanowienie pomnika przyrody. Siedliska 

dębów są też za Kopalnia po drugiej stronie, za stawami. Będą chcieli żeby to co jest do 

ochronienia zostawić dla potomnych, bo to są wiekowe drzewa.  

W międzyczasie Pan Burmistrz wraz z Panem Sołtysem Goszczowic byli u jubilatki Pani Kobus 

w Goszczowicach. Stwierdził, że optymizm tej w sile wieku kobiety, bo tyle energii co ta Pani 

posiada to życzy jej nie 100 ale 150 lat. 
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Pan Burmistrz poinformował, że wczoraj lub przedwczoraj została rozplantowana ta ziemia 

wzdłuż torów, ona okazuje się w jakimś celu tam była, tam miała być jakaś inwestycja  

natomiast padła decyzja, żeby to rozplantować. 

W Tułowicach odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, okazuje się , że to 

najmniejsza Gmina ale jeśli chodzi o dar serca tutejszych ludzi to zebrano więcej pieniędzy 

wg. statystyk które były w gazecie niż w okolicznych większych gminach . 

Pan Burmistrz poinformował, ze był na spotkaniu wigilijnym w Skarbiszowicach, o którym 

Pani Sołtys tutaj już mówiła. Miał też przyjemność odwozić nawet te starsze osoby do domów. 

Stwierdził, że te starsze osoby często mają rodziny, ale to spotkanie na tej Świetlicy było dla 

tych takim dodatkowym przeżyciem, takim miejscem wspomnień jak to było kiedyś, 

kilkadziesiąt lat temu.  

Burmistrz zaznaczył, że ostatnio o Tułowicach było także trochę w Polsce, bo 2 stycznia tutaj 

pracownik zmieniał tablice na budynku Urzędu i była też przy tym telewizja TVP INFO, jest 

to ta ogólnokrajowa telewizja, tak, ze otrzymał parę przyjemnych telefonów z kraju od ludzi, 

którzy stad gdzieś wyjechali a dzięki tej telewizji Tułowice miały swoje pięć minut, bo tam 

były cztery wejścia w ciągu dnia  na antenie ogólnopolskiej. 

Burmistrz poinformował, że był na spotkaniu w Gazowni w sprawie doprowadzenia  gazu do 

Ligoty Tułowickiej, która ma najkrócej do gazu w Tułowicach, bo nitka gazu jest na końcu 

ulicy Kościuszki.. Poinformował, że  Pan Sołtys i Pan radny pozbierali podpisy mieszkańców  

odnośnie gazyfikacji Ligoty. Końcem marca ma być stanowisko Gazowni o możliwości 

ruszenia tego tematu. Burmistrz stwierdził, ze wpisuje się to jak najbardziej w niska emisję, w 

ekologię. Poinformował też, że był na starym Porcelicie gdzie został zaproszony aby zobaczyć 

jak wygląda odpalanie  pieca w firmie. Wrócił cały z dymu. 

Pan Burmistrz poinformował, ze był na spotkaniu opłatkowym w Kurii opolskiej, było też 

spotkanie strażaków, wraca mobilność jednostki OSP Szydłów, trwało to parę miesięcy ale są 

już chętni  młodzi ludzie. Będą zawody Gminne Straży Pożarnych właśnie w Szydłowie, będzie 

to taka nobilitacja i też pokazanie dla mieszkańców szczególnie, że ta straż jest, bo były 

samochody, czasami było więcej samochodów jak tych strażaków, którzy mogli uczestniczyć 

w akcji. Wierzy , że po tych latach takich mniej tłustych ta straż ruszy. 

Pan Burmistrz poinformował, że był wczoraj na zebraniu walnym w Aglomeracji Opolskiej, 

był też w Starostwie Powiatowym w Opolu, rozmawiał w sprawie drogi powiatowej i złożył  

kopię naszego pismo wraz z kopiami odpowiedzi na to pismo, które wpłynęły do Urzędu, że 

pewne prace  miały być zrobione do listopada pewne  uwzględnione w 2018 r., wierzy, że 

otrzyma na to jakąś odpowiedź, bo nas nie ma jeśli chodzi w tych medialnych przekazach 

jakichś prac większych ale może w remontach, pokazał to nasze pismo , które było złożone 9 

października, odpowiedź jest z 25 października – odpowiadają, że czynią starania by ubytki 

nawierzchni na drodze powiatowej wyremontować najpóźniej do końca listopada natomiast 

remont przedmiotowej drogi w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych ująć w 

planie na 2018 r.  

Burmistrz stwierdził, że na  następnej Sesji może będzie miał więcej konkretów jeśli chodzi o 

te inwestycję.  

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  w tym okresie spotykali się z Panem 

przewodniczącym Rady kilkakrotnie aby przygotować posiedzenia Sesji. Było też w  

międzyczasie wiele listów, pytań odpowiedzi, tak, że przez ten czas wiele problemów udało się 

rozwiązać. Był to dla nich taki znaczący okres, w tym czasie mieli spotkanie wyjazdowe , na 

zaproszenie Pana Posła Kostusia byli na spotkaniu w Niemodlinie z Panią Burmistrz 

Niemodlina, rozmawiali o ścieżce pieszo-rowerowej . 
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W Tułowicach odbył się pierwszy miejski bal samorządowy, Pan Poseł przyjął zaproszenie i 

był  na tym balu. Impreza była udana. Zaznaczył, że po tym balu stwierdzili, że sala powinna 

być wyremontowana, bo ma to być sala reprezentacyjna. Został zrobiony  symboliczny klucz 

do miasta Tułowice, który jest umieszczony na Sali posiedzeń.  

Przewodniczący Rady  uczestniczył w uroczystości  zorganizowanej w Urzędzie Miasta  dla 

par , które  obchodzą jubileusz 50 –lecie pożycia małżeńskiego. 

Ad.18. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że 21 stycznia 

dostarczył emailem dla wszystkich zaktualizowany rejestr listów. Aktualna kopia jest w 

segregatorze. 

Zaznaczył, że od poniedziałku dostał tylko jeden list, jest to opinia RIO w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tułowice. 

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska odczytała ww. opinię.  

 Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że od poniedziałku nie 

dostał żadnych interpelacji ani odpowiedzi. 

Ad. 20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 Radny Krzysztof Kiraga  zwrócił się do Pana Burmistrza odnośnie wywózki śmieci, stwierdził, 

że Pan Burmistrz wspomniał, że w Niemodlinie został utworzony ten Komunalnik i stwierdził, 

że właśnie jadąc widział, że Remondis z wszystkich posesji zbierał własne kosze. Zaznaczył, 

że może oni będą mieli inne stawki. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Niemodlinie przetarg wygrała 

Firma Komunalnik z Nysy. Poinformował, że pracownicy Urzędu  przygotowują się już do 

nowego przetargu na wywóz odpadów. Następnie prosił aby radni zgłaszali swoje uwagi co do 

systemu wywozu odpadów. Radny Roman Kopij poinformował, że Firma Komunalnik wywozi 

odpady raz na dwa tygodnie dlatego dała niższą cenę.  

Burmistrz Andrzej Wesołowski zaznaczył, że  te wszystkie warunki i częstotliwość wywozu  

zawarte są w warunkach przetargu. 

Radca prawny Pan Tomasz Surma poinformował, że Gmina ma zapewnić odbiór odpadów i 

ma zapewnić taką częstotliwość aby było dobrze a jeśli się okaże, że ze strony Spółdzielni 

mieszkaniowej będą hałdy śmieci to uważa, że Pan Prezes Spółdzielni może zwrócić się z tym 

problemem do Gminy, bo to jest Gminy obowiązek aby śmieci były zabierane.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jest szczęśliwy z tego tytułu, że wraca mobilność OSP 

Szydłów, uważa, że jest to ogromna zasługa Pana Michała Lutego i bardzo serdecznie mu za to 

dziękuje. Stwierdził, że od tych młodych ludzi nie tylko mogą czegoś żądać, muszą  też im coś 

dać dlatego jeszcze raz apeluje do Pana Burmistrza  o podjęcie wszelkich możliwych starań, 

żeby ta świetlica w Szydłowie a jednocześnie to pomieszczenie dla strażaków powstało. 

Radny Krzysztof Ptak poddał pod rozwagę sprawę możliwości wyróżnienia pod koniec roku 

najbardziej prężnie działających sołtysów z naszej Gminy. 

Radny Michał Luty zapytał czy coś wiadomo na temat popiołów , które podobno mają być 

wożone  do Ligoty na wyrobisko, ludzie mówią o tych popiołach, pytają o to. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaproponowała wystosować pismo do Pana Prezesa 

Kopalni i umówić się na spotkanie. Myśli, że pan Prezes dużo rzeczy im wyjaśni i powie jak 

naprawdę ta sytuacja wygląda. 

Radny Krzysztof Kiraga zaproponował aby poczekać, na pewno jeżeli cokolwiek takiego by 

miałoby być składowane, to musi mieć to opinię ochrony środowiska i tak dalej i tak dalej. 

Burmistrz stwierdził, że chce radnych uspokoić bo nie chce powiedzieć czegoś co nie jest 

jeszcze sprawdzone, w przyszłym tygodniu jest planowane spotkanie z Panem Prezesem. 
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Pani Helena Wojtasik poinformowała , że była dzisiaj na Sesji Powiatu i w związku z tym, że 

w ubiegłym roku była poruszana sprawa budżetu i budowy dróg powiatowych na naszym 

terenie, to dzisiaj rozmawiała z Panem Starosta i Panem Dyrektorem Dróg i dowiedziała się, że 

odpowiedź na pismo, które Pan Burmistrz zawiózł dzisiaj do Starostwa będzie pozytywna. Pan 

Burmistrz zaznaczył, że była to tylko kserokopia jego pisma i ich odpowiedzi, że do końca 

listopada ma być to zrobione. Pani Helena Wojtasik stwierdziła, ze powtarza słowa Pana  

Dyrektora, że owszem w budżecie nie ma inwestycji, natomiast ta inwestycja będzie w  

projekcie remontu, dlatego tego nie widać w budżecie ale Pan Dyrektor pamięta o tym i obiecał, 

że ta droga będzie wyremontowana. Jeśli natomiast chodzi o te wycinkę drzew, to była to firma 

zewnętrzna i być może nie było tam nadzoru. 

Radny Krzysztof Mróz zwrócił się z pytaniem do Pani Heleny Wojtasik, czy może wie, czy w 

przypadku ukrytych pieniędzy w Powiecie nie ma tam ich chodnika obiecanego przez pana 

Dyrektora, Pan Burmistrz jest tego świadkiem, czekają na ten chodnik jak na „zmiłowanie 

boskie”. Prosił jeżeli Pani Helena będzie rozmawiała z panem Dyrektorem aby przypomnieć o 

tym Szydłowie. 

Pani Helena Wojtasik podziękowała wszystkim za wsparcie w organizacji Świątecznej 

Pomocy. Następnie  pokrótce  omówiła przebieg  tej imprezy. 

Następnie poruszyła sprawę  zanieczyszczonego powietrza przez dymy powstałe z ogrzewania 

mieszkań. Poddała pod rozwagę sprawę uświadamiania ludzi, że sami się trują, trują siebie a 

także wszystkich mieszkańców. Zaproponowała zamontowanie czujników dymu i ogłaszania 

jaki jest poziom zapylenia oraz zwrócenie się do gazowni  z zapytaniem o możliwość  

doprowadzenia gazu  aby można nim ogrzewać mieszkania. Poinformowała, że teraz  gazownia 

jeśli teren jest oddalony to montuje  takie duże zbiorniki gazu i mieszkańcy z nich mogą 

korzystać. Pani Helena podziękowała tez za zamontowanie koszów na psie odchody ale 

stwierdziła, ze brakuje jej takiego kosza koło Domu Kultury, bo plac przy Domu Kultury jest 

zanieczyszczony totalnie, nawet pracownicy Gminy wyprowadzają tam właśnie psy, mimo 

tego, ze zwraca uwagę.  

Radny Krzysztof Kiraga zaproponował aby znowu wywiesić karteczki, tak jak to było robione 

wcześniej, że psy maja być na uwięzi, w zamknięciach i tak dalej. W tamtym okresie dało to 

jakiś rezultat, teraz te kartki zniknęły i zaczyna się znowu powoli mała jazda. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski prosił o zgłaszanie propozycji gdzie zamontować  

kosze  na psie odchody. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na imprezy, które  w najbliższym 

czasie się odbędą w TOK. 

Ad.21.Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady  przekazał kilka informacji organizacyjnych – terminy Sesji 5.03.2018 

r. i Komisji 26.02.2018 r.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady XLVI 

Sesji Rady Miejskiej. 
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                                                                                                           Rady Miejskiej 
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