
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Tułowice 

z dnia 26 luty 2018 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 1830. W posiedzeniu udział wzięło  12 radnych ( nieobecny na posiedzeniu 

był radny Zbigniew Paradowski, radny Krzysztof Mróz i radna Bernadeta Żytkiewicz )   Na 

wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i 

przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Krzysztofa Ptak,  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. Przedstawienie  działalności Stowarzyszenia i zaproponowanie członkostwa dla miasta  

    Tułowice, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice i podjęcie uchwały w sprawie  

    uchylenia Uchwały  Nr VIII/55/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia  2007 r.  w  

    sprawie uchwalenia  Statutu Sołectwa Tułowice. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r.  

4. Rozmowa o zadymianiu ( kontrola, dron itp.) 

5. Rozmowa o rejestrze zasłużonych Gminy Tułowice, 

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

    m.in. list Neotech, 

7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

8. Zakończenie obrad, 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 12 głosów za). 

 Ad. 1. Przedstawienie  działalności Stowarzyszenia i zaproponowanie członkostwa dla 

miasta Tułowice. 

Zaproszony na obrady Komisji Pan Piotr Mielec  Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej przybliżył zebranym w formie prezentacji zakres działania Stowarzyszenia, 

korzyści płynące z bycia członkiem  Stowarzyszenia a także  zachęcił Radę  do podjęcia  

decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

W trakcie dyskusji  Pan Burmistrz poinformował, że studenci z Wrocławia będą się zajmować 

stworzeniem wizualizacji zagospodarowania centrum Tułowic. 

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice i podjęcie uchwały w  

sprawie uchylenia Uchwały  Nr VIII/55/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia  

2007 r.  w sprawie uchwalenia  Statutu Sołectwa Tułowice. 

Pan Burmistrz Andrzej Wesołowski szczegółowo omówił przedstawione projekty uchwał 

oraz udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonych projektów uchwały nie wnieśli 

zastrzeżeń.    

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej szczegółowo omówił przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli 

zastrzeżeń.    

 



Ad.4. Rozmowa o zadymianiu ( kontrola, dron itp.) 

Sprawę zadymiania poruszył radny Michał Luty, który omówił problemy związane  z 

paleniem  w piecach  innymi niż przeznaczone do tego materiałami oraz o zagrożeniach  dla 

mieszkańców spowodowane zadymianiem. Radni w trakcie  dyskusji zastanawiali się nad  

sprawą ograniczenia tego typu działań i możliwością kontrolowania  zadymiania za pomocą 

np. drona, który będzie pobierał próbki  dymu.   

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski poruszył sprawę wymiany ogrzewania na ekologiczne 

oraz możliwości  pozyskiwania dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne.  

Ad. 5. Rozmowa o rejestrze zasłużonych Gminy Tułowice, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poruszył sprawę  poszukania kogoś, kto 

mógłby  w kupionej księdze  wypisywać nazwiska uhonorowanych  przez Radę Miejską 

tytułem zasłużony dla Gminy czy honorowy obywatel Gminy. 

Ad.6. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana  korespondencją  od poprzedniej 

Sesji  m.in. list Neotech, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  Pan Roman Kopij poinformował, że radny 

Roman Suchodolski  złożył wnioski o nadanie  dla kilku osób tytułów  zasłużony dla Gminy 

lub honorowy obywatel Gminy, zaznaczył, ze tymi wnioskami zajmie się kapituła , która 

zbierze się po najbliższej Sesji Rady Miejskiej. 

Następnie zapoznał zebranych: 

-  z pismem Uniwersytetu Opolskiego dotyczącym prośby o wsparcie finansowe w związku  

    z tworzeniem nowego wydziału, 

- z pismem Rady Nadzorczej Spółki EURO INWEST informujące o złożeniu wniosku dot.  

  wykreślenia z rejestru zabytków nieruchomości położonej w Tułowicach przy ul. Szkolnej  

  ( dotyczy młyna). 

 Pan Burmistrz udzielił wyjaśnień na ten temat, zapoznał zebranych z informacjami w tej  

 sprawie które uzyskał od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- pismem Urzędu Wojewódzkiego do Konserwatora zabytków w sprawie kompleksu 

zabytkowego młyna wodnego oraz budynków gospodarczych usytuowanych w Tułowicach – 

odczytał pismo, 

- pismo firmy Neotech z prośbą o obniżenie stawek podatków – odczytał pismo a następnie 

omówił sprawy poruszone w piśmie. 

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski także udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 

Ad.7. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny  Krzysztof Kiraga  przypomniał, że kiedyś  Rada Gminy zmieniała plan 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze  terenów  byłego Porcelitu, miała tam powstać 

jakaś włoska firma zapytał czy już ta firma powstała. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że ten teren jest włączany do strefy i na dzisiaj   przemieniła się 

ta firma Ceramika w firmę Widakolor., oni mieszają  komponenty do szkliwienia i wysyłają 

je tirami. Zaznaczył, że to właśnie ta firma  chce nabyć cześć terenu, hal  od  firmy 

koreańskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że otrzymał SMS od 

radnej  Bernadety Żytkiewicz, która informuje, że nie będzie obecna na posiedzeniu Komisji i 

Sesji gdyż jest chora, prosi także o zapytanie Pana Burmistrza czy coś się ruszyło ze sprawą 

Pana W. z ul. Przedszkolnej, minęło trzy lata od kiedy porusza ten temat  i nic się nie 

zmieniło, może to, że ten Pan dowozi kolejne śmieci, mieszkańcy mają już dosyć, bo ile 

można czekać. 

Pan Burmistrz  stwierdził, że ta sprawa trwa nie trzy lata ale kilkanaście lat i nie jest prawdą, 

że nic się nie zmieniło, sam był ta na wizji , myśli, że Pan Dyrektor ZGKiM odpowie na to 

pytanie na Sesji. 



Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę studzienek kanalizacji burzowej na końcu parkingu 

przy ul. Elsnera 1, ludzie skarzą się że z tych studzienek śmierdzi szambem, zapytał czy 

można z tym coś zrobić.  

Radny Józef Sukiennik zapytał czy my korzystamy z funduszu obywatelskiego, to są 

pieniądze w gestii Marszałka Województwa Opolskiego. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały tutaj poruszone dwie rzeczy, to co ogłosił Marszałek, 

drugi budżet ten marszałkowski swój, jest to na stronie Gminy, to są pieniądze Urzędu 

Marszałkowskiego czyli samorządu województwa, który szuka ciekawych pomysłów. W 

ubiegłym roku było ponad 180 wniosków z całego województwa, z tego 160 

zakwalifikowano a kilkanaście zostało uhonorowanych grantami od kilkudziesięciu tysięcy. 

Większość były to projekty kulturalno sportowe, był tez projekt edukacyjny. Są to takie 

pomysły raz do roku. Zaznaczył, że myśli też , że intencją pytania Pana Sukiennika było czy 

my jako Tułowice mamy taki fundusz. Pan Sukiennik odpowiedział, że tak.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że my w tej chwili zmieniliśmy status, my możemy wyodrębnić 

z naszego funduszu  miejskiego jakaś kwotę też. Budżet sołectwa poruszał się tylko w 

granicach 25, 26 tysięcy i to były pieniądze znaczone, cześć tych pieniędzy po 

rozdysponowaniu Wojewoda wracał jeśli były dobrze rozliczone, natomiast w tej chwili 

miasta, miasteczka prześcigają się w tych funduszach, są fundusze obywatelskie, fundusze 

mieszkaniowe. Burmistrz stwierdził, że rozmawiał z panią Skarbnik i jeśli będzie taka wola 

Rady  to można taki fundusz stworzyć.  

Radny Józef Sukiennik poinformował, że zapytał o to, bo nie wie na ile to jest prawda ale 

podobno mieszkańcy Wydrowic noszą się z zamiarem zbierania podpisów i chcą pozyskać te 

środki  na tą ścieżkę rowerową od Tułowic Małych do Wydrowic. 

Pan Burmistrz stwierdził, że będzie się tylko z tego cieszył i myśli, że wszyscy jak tu 

jesteśmy to się podpiszą  pod tym wnioskiem. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy Gmina udzieliła jakiejś pomocy w związku z prośbą , 

która wpłynęła do Rady o dofinansowanie zakupu akordeonu.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie, bo samorząd nie może przekazać sam od siebie  środków 

dla osoby fizycznej. Gmina nie ma takich możliwości. 

Radny Krzysztof Ptak  stwierdził, że np.  Kluby sportowe dostają pieniądze to może jeśli są 

dzieci uzdolnione to może trzeba założyć jakieś koło muzyczne czy coś takiego.  

Radny Józef Sukiennik jeszcze raz poruszył sprawę gruzu po byłej rzeźni. 

Pan  Burmistrz stwierdził, że są rzeczy, które mogą załatwić  i mają na to wpływ ale są też 

takie na które nie mają wpływu, były pisma i nic więcej nie można.  

Radca Prawny Pan Tomasz Surma wyjaśnił, że jest to własność prywatna i za wiele nie 

można z tym zrobić.  

Radny Józef Sukiennik zapytał o firmę, która jakiś czas temu wyłapywała psy. 

Pan Burmistrz stwierdził, że firma wyjechała bez żadnego pieska, bo jednego psa mieszkaniec 

Tułowic zaadoptował a odnośnie drugiego psa to znalazł się jego właściciel i go zabrał.  

Radna Anna Sokulska zapytała o sprawę popiołów, bo pyta o to Pan Gerber i  ludzie pytają i 

chcą  coś w tej sprawie robić. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odpowiedział, że odbyło się 

spotkanie z Panem Prezesem Kopalni. Pan Gerber także ma się spotkać  z Panem Prezesem i 

myśli, że temat sobie wyjaśnią. Pan Gerber ma inną wizję zagospodarowania tego terenu. 

Temat jest na razie na etapie rozwojowym i nic konkretnego nie można w tej sprawie 

powiedzieć. 

Radny Krzysztof Kiraga  zwrócił się z prośba o ponowne wywieszenie kartek na tablicach 

ogłoszeń w Skarbiszowicach o zamykanie na terenie swoich posesji i nie wypuszczanie psów 

bez nadzoru. 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 



W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Krzysztof Ptak zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w 

Tułowicach. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof Ptak 


