
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Tułowice 

z dnia 29 stycznia 2018 r.  

 

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

do godz. 1830. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny 

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

posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-

Budżetowej Rady Miejskiej Krzysztofa Kiragi,  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. Rozstrzygnięcie konkursu na iluminacje świetlne pn.: „Zapalmy światełko dla  miasta    

      Tułowice”, 

  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  

      Tułowice na lata 2018 – 2028, 

  3. Fundusze UE - projekty 

  4. Wniosek Komisji Społecznej z dnia 24-01-2018 r.  

  5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2018 r. 

  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

  7. Sprawozdanie z wykonania średnich  wynagrodzeń nauczycieli, 

  8. Projekty uchwal w sprawie zmiany  nazwy Komisji Rady ( na Sesji będzie wniosek o zmianę  

     porządku obrad), 

  9. Informacja o planie pracy Rady na rok 2018, 

10. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się  z otrzymana korespondencja  od poprzedniej Sesji – m.in.  

      Zakład Dolmet, 

11. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

12. Zakończenie obrad, 

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

 Ad. 1. Rozstrzygnięcie konkursu na iluminacje świetlne pn.: „Zapalmy światełko dla  miasta    

            Tułowice”, 

Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli nagrody za uzyskane miejsca w 

konkursie. 

 Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

            Społecznych  Gminy  Tułowice na lata 2018 – 2028, 

Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła 

szczegółowo przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.3. Fundusze UE - projekty 

Temat omówiła pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Aleksandra Żalik, która 

poinformowała zebranych o opracowanych projektach  dotyczących dofinansowania planowanych 

inwestycji oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na planowane inwestycje. 

Radni  do wypowiedzi  i złożonych wyjaśnień na zapytania Pani Aleksandry Żalik nie wnieśli 

zastrzeżeń.  

Ad.  4. Wniosek Komisji Społecznej z dnia 24-01-2018 r.  

Radny Michał Luty poinformował, że złożył a raczej ponowił wniosek o zakup samochodu 

pożarniczego dla Goszczowic. Następnie omówił sprawę potrzeby zakupu takiego samochodu. 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji na ten temat  w której udział brali strażacy z OSP 

Goszczowice, Pan Burmistrz oraz radni. Ustalono, że OSP Goszczowice jest w systemie i trzeba  

będzie próbować  uzyskać taki samochód  ewentualnie  wsparcie  na zakup samochodu z Komendy 

Wojewódzkiej. W tym celu jest planowany wyjazd na rozmowę z Komendantem Wojewódzkim 

PSP w Opolu. Trzeba też próbować  starać się o dofinansowanie zakupu takiego samochodu przez 

zakłady z terenu naszej Gminy a szczególnie  od Lasów Państwowych. 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2018 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.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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.7. Sprawozdanie z wykonania średnich  wynagrodzeń nauczycieli, 

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożone sprawozdanie oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego sprawozdania  nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.8. Projekty uchwal w sprawie zmiany  nazwy Komisji Rady ( na Sesji będzie wniosek  

          o zmianę porządku obrad), 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na Sesji planowane jest zgłoszenie wniosku o 

zmianę porządku obrad z uwagi na konieczność zmiany nazw stałych Komisji Rady  Miejskiej 

celem dostosowania ich do zapisów nowego Statutu Gminy. 

Ad.9. Informacja o planie pracy Rady na rok 2018, 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem planu pracy 

Rady na 2018 r. i co w mim będzie zawarte. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij omówił sprawę cmentarza oraz  

sprawę utworzenia Rady Biznesu. 

Pan Burmistrz także  wyjaśnił kilka spraw dotyczących tworzenia nowego cmentarza oraz 

przekazania przez Proboszcza muru przy kościele na poszerzenie drogi, która jest planowana do 

remontu. 

Ad.10. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się  z otrzymana korespondencja  od poprzedniej 

Sesji – m.in. Zakład Dolmet, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał kolejne pismo  z Zakładu 

Dolmed. Następnie krótko omówił sprawę i wyjaśnił jakie są wymagane procedury aby te sprawę 

załatwić. Wypowiedz Zastępcy Przewodniczącego uzupełnił Pan Burmistrz. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował, że do Rady wpłynęła także uchwała 

Sejmiku Województwa Opolskiego dotycząca kodeksu wyborczego. 

Wpłynęło też pismo – odpowiedz Konserwatora zabytków  na pismo  Pana Wójta z 2017 r.  w 

sprawie  starej remizy strażackiej w Tułowicach – odczytał otrzymane pismo. 

Pan Burmistrz poinformował o szybko pogarszającym się stanie technicznym niektórych 

zabytkowych budynków  w Tułowicach oraz o potrzebie ich zabezpieczenia. Radni zastanawiali się 

co można zrobić aby ratować te budynki. Dyskutowano także nad sprawą nieruchomości w 

Szydłowie, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował, że do Rady wpłynął także wniosek 

radnego Michała Lutego o zakup samochodu strażackiego o czym już dzisiaj dyskutowali. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że były dwa pytania od 

radnego Pana Józefa Sukiennika, jedno pytanie dotyczyło cmentarza, radny dostał już odpowiedź, a   
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drugie pytanie dotyczyło sprawy projektów unijnych, czy będą i czy już są jakieś napisane.  Dzisiaj 

na te pytania odpowiedziała Pani Żalik. 

Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę  hałdy  ziemi czy szlaki, która leży   na terenie pomiędzy 

pasażami handlowymi a  torami, uważa, że trzeba to rozplantować, bo nie jest to wizytówką 

Tułowic, stwierdził, że w przyszłości to  można by ten plac wybrukować. Druga sprawa  jaka 

poruszył, to sprawa braku toalet w Tułowicach, należałoby pomyśleć aby postawić taką miejską 

toaletę. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał o kod pocztowy,  czy się zmienił, bo w korespondencji, która do 

niego przychodzi na kopercie jest skreślony kod 49-130 i jest napisane 49-100 – jest to kod 

Niemodlina. Nie wie teraz na jaki adres ma kierować korespondencje do siebie. Pan Burmistrz 

przypomniał jak wyglądała sprawa utrzymania Poczty w Tułowicach i zaznaczył, że obecnie poczta 

jest sortowana w Niemodlinie a bez względu jaki kod zostanie napisany na kopercie czy to będzie 

49-130 czy 49-100  to korespondencja dojdzie. Wójt zaznaczył, że w tej chwili gmina wynajmuje 

pomieszczenia dla Poczty a  ukłonem ze strony poczty jest to, że na prośbę mieszkańców Poczta 

jest czynna  także w soboty.  Pan Burmistrz odpowiedział także, na pytanie  dotyczące hałdy ziemi, 

obiecał, że dowie się  czyje to jest i postara się aby to usunąć. Odnośnie toalet w Tułowicach, to jest 

to problem choćby tych handlarzy, którzy tam handlują . Wie, że jest to bolączką, bo osoby które 

tutaj u nas handlują  grzecznościowo korzystają z toalety  w pobliskim zakładzie. Przypomniał, że 

jakiś czas temu w Tułowicach była postawiona toaleta „toy-toy” ale były z tym tylko kłopoty, 

niektórym to przeszkadzało. Myśli, że jest to bezwzględnie potrzebne i to jest taki  minus, bo w 

różnym wieku różne potrzeby są ale niema jeszcze takiego miejsca. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał o zdjęcia z tablo , radni mieli dostać takie zdjęcia. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zdjęcia będą. Sekretarz Gminy poinformował, że obecnie 

są czynione starania o wykonanie albumów   nawiązujących do sprawy otrzymania praw miejskich 

– udokumentowanie osób, które się zajmowały sprawą starania się o prawa miejskie.. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał czy powiat ma jakieś plany napraw i remontów dróg na terenie 

naszej Gminy. Poruszył także sprawę  sprzątania po ściętych drzewach, stwierdził, że firmy 

ścinające drzewa  nie sprzątają  po sobie, prosił aby zgłosić to do Powiatu. 

Radny Józef Sukiennik poruszył jeszcze raz sprawę robienia zastrzyków w Ośrodku Zdrowia w 

soboty i niedziele, zapytał na jakim etapie jest ta sprawa. Pan Burmistrz odpowiedział, że 

rozmawiał z Dyrektorem Ośrodka Zdrowia oraz z Panią Pielęgniarką, ich stanowisko jest takie, że 

jest to podyktowane bezpieczeństwem pracowników i nie wrócą już do tego. 

Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej zaapelował do radnych 

aby  nie obiecywali mieszkańcom czegoś, co nie jest w kompetencji Rady czy Przewodniczącego 

Rady Miejskiej ale udzielali mieszkańcom wskazówek gdzie może swoje prywatne sprawy 

załatwić, do jakich instytucji powinien się udać. Zaznaczył, że nawet w Urzędzie Miejskim  raz w 

tygodniu jest prawnik, który bezpłatnie udziela porad prawnych i do niego należy kierować takie 

osoby. 

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej 

Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w 

Tułowicach. 

 

   

           Protokołowała                

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                          Przewodniczący Komisji 

                                                                                              Gospodarczo-Budżetowej 

                                                                                                    Krzysztof Kiraga 


