
Protokół Nr LI 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 4 czerwca 2018 r.  

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

do godz.2040. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 10 radnych,  

nieobecni byli radny Zbigniew Paradowski, radny Krzysztof Kiraga, radny Michał Luty, radny 

Roman Suchodolski  i radna Bernadeta  Żytkiewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja 

Wesołowskiego, radnych Rady Miejskiej w Tułowicach,  Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, 

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, 

sołtysów oraz mieszkańców. Przywitał także zaproszonych gości : Pana Bogdana Piotrowskiego – 

Komendanta Miejskiej Policji w Opolu, Pana Rafała Drozdowskiego – Zastępcę Komendanta 

Miejskiego Policji w Opolu oraz Pana Jarosława  Bąk – Komendanta Komisariatu Policji w 

Niemodlinie. 

 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin zaznaczył, że propozycję porządku obrad 

wraz z materiałami radni otrzymali  wraz z zaproszeniem na Sesję 21 maja br.  a następnie zapytał 

czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał y porządek obrad Sesji. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z L  Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 7 maja                                                                                                                                                                                                                                                         

      2018 r.  

  5. Dyskusja na temat możliwości utworzenia Posterunku Policji w Tułowicach. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągniecie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  

      zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania   

      z wykonania  budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2017 r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice  do projektu pn. „Po-MOC  

      ma MOC” jako Partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol„ z siedziba w Jędrzychowie, 

13.Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do stowarzyszenia Opolska  

     Regionalna Organizacja Turystyczna, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy  

      Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice” 

15. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w I kwartale  2018 r. (Szydłów) 

16. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2018 r. ( Komisja Budżetowa)  

17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

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

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



21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2018 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół został wysłany do radnych e-

mailem. 

Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z L Sesji Rady Miejskiej 

głosowało 10 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od 

głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia  7 maja 

2018 r.   

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2018 r.  został  wysłany  do  radnych  e-mailem.  Radni do 

protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu  głosowało 10 radnych, brak było 

głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty 

jednogłośnie 

 

Ad. 5. Dyskusja na temat możliwości utworzenia Posterunku Policji w Tułowicach. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski przypomniał, że na początku kadencji Rady jak i 

Burmistrza wszyscy stawiali sobie za zadanie wzrost bezpieczeństwa mieszkańców całej 

naszej Gminy. Powrót do otworzenia Rewiru dzielnicowych jak też inwestycje w Ochotnicze 

Straże Pożarne. To wszystko się dzieje. Jeśli chodzi o Policję, to budynek – pomieszczenia  

po byłym rewirze dzielnicowych, który został zamknięty, obecnie zostały odnowione, 

odnowiona została też  struktura zewnętrzna budynku. 
W czasie oględzin tych pomieszczeń przez Komendanta Miejskiego Policji i jego służb padło 

hasło, że można tam zrobić coś więcej niż rewir dzielnicowych. Wiąże się to jednak z 

dodatkowymi nakładami, kosztami po stronie samorządu. 

Zaznaczył, że jeśli to miałby być rewir dzielnicowych to jest tylko kwestia wyznaczenia daty 

otwarcia  a jeśli chodzi o posterunek policji to Pan Komendant  Policji Miejskiej  w Opolu powie, 

co jeszcze trzeba tam zrobić.  

Komendant Miejskiej Policji w Opolu Pan Bogdana Piotrowski stwierdził, że jest to poważne 

wyzwanie na miarę nowego miasta Tułowic. Poinformował, że Pan Burmistrz już od 

przynajmniej dwóch lat zgodnie z wolą mieszkańców zabiegał o utworzenie rewiru 

dzielnicowych.  

Pan Komendant zaznaczył, że w Policji mają takie założenia, że nic nie robią bez zgody i woli 

mieszkańców i władz samorządowych ale jeśli jest taka wola, żeby powstał w Tułowicach 

rewir ze względu na szczupłość ich sił to on powstanie, ale w tej chwili nastąpiło takie 

otwarcie ze strony Ministerstwa i Komendy Głównej na tworzenie nowych posterunków 

Policji, Policji blisko mieszkańców. Tym samym pojawiła się szansa, która drugi raz może się 

już nie pojawiać, aby  Policja wróciła do Tułowic. Była by to nasza lokalna Policja, która 

oprócz ustawowych zadań, które musi wykonywać, będzie też rozwiązywać nasze lokalne 

problemy. Zaznaczył, że to nie będzie Policja Burmistrza ani  Policja na zasadzie straży 

miejskiej, to będzie najmniejsza jednostka w Policji czyli ten Posterunek Policji w którym 

byłby kierownik i 6 policjantów w tym: 4 dzielnicowych ( 2 z Gminy Komprachcice i  2 z 

Gminy Tułowice) oraz 2 policjantów z zespołu patrolującego, który będzie patrolował  teren  

tych dwóch gmin i reagował na  lokalne problemy zgłaszane przez mieszkańców. Jeśli  będzie 

zgłoszenie, że w którymś miejscu  przesiadują osoby nadużywające napojów alkoholowych to 



tam pójdzie patrol i rozwiąże ten problem, jeśli np. będzie zgłoszenie, że w którymś miejscu 

jest przekraczana dozwolona prędkość, to tam policjanci  staną co jakiś czas z miernikiem 

prędkości. 

Komendant Policji zaznaczył, że obecnie zmienia się charakter przestępczości, charakter 

przestępczości kryminalnej maleje, idzie to w cyberprzestępczość. W celu zapobiegania  

przestępczości wprowadza się różne programy długofalowe polegające na edukacji, 

wprowadzaniu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Poinformował też, że olbrzymie zaangażowanie władz samorządowych w remont 

pomieszczeń dawnego rewiru spowodował to, że  będąc na lustracji z Komendant 

Wojewódzki odnieśli się do tego bardzo pozytywnie. W remont zostały włożone duże środki, 

została wymieniona instalacja grzewcza, wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane,  jest 

to duże przestronne miejsce, została tylko kosmetyka. Pan Komendant stwierdził, że szkoda 

by było to zostawić na takim etapie  jaki jest, bo rewir dzielnicowych można już tam 

otworzyć ale  można też pomyśleć o Posterunku Policji bo posterunek to już jest jakaś 

nobilitacja dla miasta, bo samo to, że tam musi być zamontowany fax, że korespondencja jest 

prowadzona do Tułowic i z Tułowic wychodzi, że jest kierownik tego posterunku, ze jest 

osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, która wspólnie z Panem Burmistrzem i z Radą 

czuwa nad tym bezpieczeństwem co sprawia, że to bezpieczeństwo rośnie.   

Koszty jakie samorząd musi jeszcze ponieść aby stworzyć Posterunek Policji nie są wielkie w 

porównaniu korzyściami, oczywiście nie są to materialne, wymierne  korzyści, są to korzyści 

innego rodzaju, dotyczące bezpieczeństwa. 

Aby utworzyć posterunek w Tułowicach nie trzeba uszczuplać Komisariatu w Niemodlina 

gdyż w myśl nowego projektu ministerialnego etaty dla dzielnicowych i dwa etaty dla zespołu 

patrolującego dostaniemy z Komendy Głównej. W tej sytuacji nikt nie jest pokrzywdzony a 

jest doposażenie etatowe w Tułowicach nie kosztem innej jednostki. Stwierdził, że jest to 

wielki plus, obecnie ten program trwa ale nie wie czy będzie on też w następnym roku. 

Jeżeli chodzi o koszty, to Policja daje potężny wydatek finansowy na tych policjantów, wg 

obliczeń utrzymanie tych policjantów to kwota około 490 tys. zł. rocznie. 

Zaznaczył, że otwarcie posterunku wiąże się z tym, że na taką uroczystość przyjeżdża 

Komendant Komendy Głównej Policji albo jego Zastępca, często także Minister  i 

Wicepremier. Taka uroczystość musi być przygotowana zgodnie z pewnymi zasadami   i 

protokołem dyplomatycznym.  

Zaznaczył, że musi to jakoś wyglądać, budynek w którym ma być posterunek powinien 

reprezentować pewną jakość a ściana budynku w którym mieściłby się posterunek wygląda 

fatalnie. Trzeba by doprowadzić do poprawy elewacji budynku i pomalowanie budynku 

zgodnie ze standaryzacją Policji ( barwy szaro-niebieskie).  

Oczekiwaliby także  aby samorząd wyposażył pomieszczenia w brakujące  meble i niezbędny 

sprzęt ( komputery, fax itp.) oraz materiały biurowe.   

Trzeba by także było doposażyć zakup dwóch radiowozów w systemie 50/50, to jest koszt 

dofinansowania około 37.500 zł do jednego radiowozu. 

Stwierdził, że obecna Rada i Pan Burmistrz mogą przejść do historii tego miasta jako Rada, 

która tak otwarcie wyszła do społeczeństwa. Zostały zainwestowane duże  środki w 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy, myśli że możemy także mieć swoją policję  tutaj 

na miejscu, poddał tę sprawę pod rozwagę Rady, zwrócił się z gorącym apelem aby te sprawę 

przemyśleć.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że chyba nikt nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to dla 

nas niezbędna inwestycja. Zapytał też o zakup wspomnianych radiowozów w systemie 50/50, 

zapytał na jakiej zasadzie to działa.  
Komendant Miejskiej Policji w Opolu Pan Bogdana Piotrowski odpowiedział, że pieniądze są 

przelewane na Fundusz Wsparcia Policji, z chwilą wpłynięcia środków na konto któraś z Komend 



Wojewódzkich w kraju ogłasza przetarg, Komenda Główna dokłada drugą połowę tej kwoty i te 

radiowozy zostają zakupione i przekazane do danej jednostki. 

Stwierdził też, że taki posterunek będzie w miarę możliwości z biegiem czasu doposażany. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska zauważyła, że Pan Komendant przekazał, że będą to dwa 

samochody po 37.500 zł., zapytała czy to wszystko ma być jeszcze w tym roku. 

Pan Komendant odpowiedział, że jeśli chodzi o samochody to dogadali się tak, że jeden 

będzie jeszcze w tym roku a drugi w styczniu przyszłego roku. 

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski zaznaczył, że Pan Komendant  powiedział, że jest to 

program rządowy – sto posterunków na 100-lecie państwa -  i rzeczywiście ten rewir 

dzielnicowych to możemy mieć tylko to jest trochę inna ranga, potem okaże się , że 

dzielnicowy ma wolne i rewir będzie zamknięty. Zaznaczył, że tutaj czas też gra rolę i jeśli  ta 

deklaracja byłaby w miarę szybko to takie wstępne przymiarki byłyby aby ten posterunek 

gdzieś po wakacjach otworzyć. Jeśli chodzi o samochody to dobrze by było aby przed 

otwarciem ten jeden radiowóz już był . Zaznaczył, że od Rady zależy czy idą w tym kierunku, 

bo wtedy trzeba by wyremontować frontową ścianę i  drugą ścianę od strony byłej  sali 

gimnastycznej.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że jeśli ma być tam posterunek to jego zdaniem trzeba by 

tam cała elewacje budynku zrobić.  

Radny Roman Kopij zaproponował aby radni dzisiaj zdeklarowali się czy chcą ten posterunek 

a natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to na posiedzeniu Komisji końcem czerwca br. ( 22 

czerwca) Pani Skarbnik zaproponuje gdzie co w budżecie można przesunąć na ten cel. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie i zadał  pytanie kto jest za utworzeniem 

posterunku Policji w Tułowicach.  

Za utworzeniem posterunku policji w Tułowicach głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 

ani wstrzymujących się od głosowania nie było. 

Radni jednogłośnie zdecydowali, że chcą aby utworzyć posterunek policji w Tułowicach. 

Pan Komendant Policji zapytał czy ma rozumieć, że jest przyzwolenie radnych i że jest taka 

wola  mieszkańców i Rady aby działać w tym temacie. Radni odpowiedzieli, że tak.  

Skarbnik Gminy Pani Boze4na Gąska prosiła Pana komendanta o wyszacowanie kosztów 

tego przedsięwzięcia, bez elewacji budynku tylko koszt komputerów, samochodów, urządzeń 

biurowych i wyposażenia itp.  

Pan Komendant Policji zaproponował aby w tej sprawie zorganizować spotkanie robocze i 

wszystko ustalić. Podziękował także za zaproszenie na Sesję i za dobrą współpracę.  

Przerwa 5 minut. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Krzysztof Ptak 

poinformował, że Rada Miejska w Tułowicach skierowała do Komisji skargę na Burmistrza 

Tułowic. Komisja Rewizyjna pochyliła się nad tą skargą. Następnie odczytał protokół nr 

2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu  28 maja 

2018 r. oraz uchwałę nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 

maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi RO.1510.1.2018 K.K. i innych na działania 

Burmistrza  Miasta Tułowice dotyczące utworzenia wysypiska we wsi Rutki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że materiały  dotyczące badania skargi 

przez Komisję zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej , złożył też wniosek o 

podjęcie uchwały Rady Miejskiej uznającej przedmiotową skargę za bezzasadną.  

Następnie odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

Zwrócił się także z prośbą do Rady Miejskiej aby uznała uzasadnienie Komisji Rewizyjnej  



jako uzasadnienie Rady do odczytanego projektu uchwały. 

Jedna z osób skarżących Pani H.M. zapytała czy mogłaby się zapoznać z materiałami, bo do 

tej pory nie mogła. Jest skarga i ma prawo zapoznać się z materiałami. Zaznaczyła, że miała 

mieć odpowiedź na skargę i pyta kiedy ja otrzyma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Krzysztof Ptak odpowiedział, ze postepowanie skargowe jak Pani skarżąca oczywiście wie, 

kończy się z chwilą podjęcia uchwały kończącej merytorycznie skargę, która została złożona. 

Jeżeli dzisiaj Rada podejmie uchwałę o bezzasadności skargi, skarga zostanie rozpatrzona 

przez Radę, ponieważ Rada jest władna do tego aby takie skargi rozpatrywać.  Ogólnie  

przyjętą praktyką jest to, że Komisja Rewizyjna rozpatruje tego rodzaju skargi.  

Pani skarżąca wtrąciła, że właśnie nie ogólnie przyjętą tylko wynikającą z k.p.a  - Zapytała 

też w którym miejscu miała pierwszą odpowiedź na skargę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał kiedy Pani skarżąca  zgłosiła  jakikolwiek 

wniosek  w tej sprawie, stwierdził, że nie rozumie pytania Pani skarżącej. 

Pani skarżąca odpowiedziała, że zgłosiła wniosek – skargę  do Komisji Rewizyjnej na Pana 

Burmistrza i na Radę Miejską. Skarga na Radę Miejską została przekazana do Pana 

Wojewody i otrzymała odpowiedź, nie otrzymała natomiast odpowiedzi na skargę na Pana 

Burmistrza. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zapis § 3. projektu uchwały: 

„Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując go do 

przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.” a  następnie wyjaśnił, 

że jeśli Rada Miejska podejmie uchwałę zgodną z odczytanym wcześniej projektem uchwały 

to będzie rozstrzygnięcie skargi.  

Pani skarżąca stwierdziła, że chodzi jej o to, w którym miejscu Komisja Rewizyjna zapoznała 

ją z materiałami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że  Komisja Rewizyjna nie jest władna 

rozpatrywać skargi tylko Rada Miejska, co ma nadzieję, że za chwilę uczyni. 

Pani skarżąca zapytała dlaczego nie może zapoznać się z protokołem.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że  Pani będzie mogła zapoznać się z 

protokołem i z całością dokumentacji, która będzie  złożona w Radzie Gminy. 

Pani skarżąca zapytała czy Pan Przewodniczący Komisji uważa, że Ona ma się od uchwały 

odwoływać, uchwała jest przedwczesna, nie zapoznano jej z materiałem. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma wyjaśnił, że kwestia jest taka,  że Komisja Rewizyjna 

przygotowuje projekt dla Rady Miejskiej, Komisja na swoim spotkaniu pytała wszystkich , to 

co tutaj Pan radny przedstawił, pytała ludzi o stanowisko i o swoje wnioski. Jak się 

wszystkich rozpytała, to zebrała się i podjęła taka a nie inna decyzję, która przedstawi Radzie 

Miejskiej. Rada Miejska albo to przyjmie albo to odrzuci, a Pan skarżąca może się tez dzisiaj 

wypowiedzieć na ten temat. 

Pani skarżąca stwierdziła, że jest na etapie, że chce dojść do decyzji Starostwa i Urzędu 

Marszałkowskiego ale musiała złożyć wniosek o tak zwane wydanie zgody na ujawnienie …. 

Zgoda już jest, szefowie wydziałów już ja wydali ale czeka  na wydanie dokumentów przez 

kancelarię. Nie ma jeszcze tych dokumentów w ręce więc nie może się oświadczyć czy 

podtrzymuje skargę nie mając tych dowodów. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma stwierdził, że Komisja uznała, że Pani podtrzymuje skargę 

i dlatego jest rozpatrywana, gdyby Pani ją wycofała, to by w ogóle nie było tematu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że  Pani złożyła skargę na bezprawne działanie 

Burmistrza. Komisja Rewizyjna pochyliła się nad tym tylko i wyłącznie w ramach tego co 

Pani napisała w skardze. Pani żądała od Komisji Rewizyjnej decyzji z 2015 r. , która 

niewątpliwie nie zapadła, bo żadnej decyzji nie było, było postanowienie, które musiało 

zostać wydane w związku z planem  zagospodarowania przestrzennego, i musi się Pani 

zwrócić, tak jak już to tłumaczył, nie do Komisji Rewizyjnej, nie do Rady Miejskiej tylko do 



Pana Burmistrza, bo to Pan Burmistrz wydawał postanowienie, nie decyzję. Zaznaczył, że 

radni jako Rada nie są w posiadaniu takich dokumentów. 

Pani skarżąca odpowiedziała, że nawet nie wiedziała o czymś takim. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 

tematu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował, że tak jak Pan 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Przewodniczący Rady ma obowiązek 

przesłać skarżącemu uchwałę wraz z uzasadnieniem. Pani to na pewno dostanie pocztą.  

W związku z zamknięciem  dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie,  w 

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto jednogłośnie  w tej sprawie uchwałę Nr LI/260/18.    

Pani skarżąca zapytała kiedy dostanie odpowiedź. Pan Przewodniczący Rady odpowiedział, że 

do 7 dni. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przedłożyła radnym uaktualniony projekt uchwały. 

W punkcie A: 

- zwiększono  dochody  bieżące  budżetu  o kwotę 2.398,50 zł. – dotyczy to dochodów z 

tytułu wpływów z ubezpieczenie dla Publicznego Przedszkola, odszkodowanie od 

ubezpieczyciela w kwocie 2.398,50 zł z uwagi na to, że Przedszkole jest jednostka budżetową  

i nie ma uprawnień do pokrywania wydatków bezpośrednio z otrzymanych dochodów. 

Zgodnie z przepisami środki zostały wpłacone do budżetu i aby Przedszkole mogło je 

wydatkować, zostały one zwrócone przez zwiększenie kwoty wydatków bieżących dla 

Przedszkola. 

- zwiększono także dochody o kwotę 19.107,00 zł.  zgodnie z zawartą umową  z Ministrem 

Sprawiedliwości  na realizację zadań ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości  w ramach programu polegających na  

nabyciu w 2018 r. w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych 

wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Ogółem dochody bieżące budżetu zwiększono o 21.505,50 zł.  

W punkcie B zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 72.807,00 zł.,  dotyczy to:  

-  dochodów  z tytułu podatku od nieruchomości  od osób prawnych w kwocie 71.427,00 zł.  

-  dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy z tytułu realizacji  

    zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 1.380,00 zł.  

W punkcie C zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 148.698,50 zł.,  na :  

-  remonty dróg o kwotę 20.000,00 zł.  

-  wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia w Publicznej Szkole Podstawowej o kwotę 

   77.000,00 zł., w Oddziale przedszkolno – szkolnym o kwotę 7.000,00 zł.  w Gimnazjum  

   o kwotę 13.000,00 zł.  

- zwrot dla Publicznego Przedszkola środków otrzymanych z odszkodowania od    

   ubezpieczyciela w kwocie: 2.398,50 zł.  

- wynagrodzenia w świetlicy szkolnej o kwotę 3.000,00 zł.   

- przeglądy i utrzymanie placów zabaw o kwotę 5.000,00 zł.  

- przeprowadzenie przeglądów elektrycznych, kominiarskich i gazowych w świetlicach  

  Wiejskich o kwotę 2.000,00 zł. 

- zakup wyposażenia dla OSP o kwotę 19.300,00 zł. 

W punkcie D zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 50.000,00 zł., chodzi o salę  

komputerową w Szkole Podstawowej  



W punkcie E zwiększono przychody budżetu o kwotę 250.000,00 zł., z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

W § 2 dokonuje się zmian z Dziale 750 Administracja publiczna,  miedzy rozdziałami i  

paragrafami  po stronie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków w wysokości 

5.000,00 zł.  na nagrody i wyróżnienia (3 nagrody + 1 wyróżnienie) dla studentów za 

sporządzone projekty wizualizacyjne Tułowic. 

Skarbnik Gminy poinformowała jaka będzie wysokość  budżetu po uwzględnieniu 

przedstawionych zmian.  

Omówiła także załącznik nr 1 do uchwały w którym są opisane dochody i rozchody  budżetu 

Gminy  Tułowice  w 2018 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/261/18.    

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Zaznaczyła, że jest to przeniesienie budżetu do WPF. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/262/18.    

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągniecie długoterminowego kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że jak radni wiedzą budżet Gminy jest 

spięty kredytem. Zaznaczyła, że aby wystąpić  z zapytaniem cenowym czy otrzymać kredyt, 

trzeba mieć opinię RIO  w sprawie możliwości zaciągnięcia takiego kredytu a RIO ma 30 dni 

na wydanie opinii, dlatego już  wystąpiła z wnioskiem o podjęcie  uchwały aby mieć czas na 

przygotowanie potrzebnej  dokumentacji do zaciągnięcia kredytu. 

Poinformowała, że kredyt jest planowany na okres pięciu lat z karencją na ten rok, w tym 

roku będą spłacane tylko odsetki. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/263/18.    

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Tułowice za 2017 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że zarządzeniami Burmistrza Tułowic 

sprawozdania zostały w ustawowym terminie przekazane Radzie Gminy i omówione.  

Zaznaczyła, że aby zacząć procedury absolutoryjne to dobrze by było aby Rada zatwierdziła 

te sprawozdania. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 



Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/264/18.    

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 

2017 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak odczytał uchwałę nr 1/2018 Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach  z 14 maja 2018 r. w sprawie  wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Tułowic oraz załącznik do  uchwały - Opinię Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tułowicach o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.  

Skarbnik Gminy Pani  Bożena Gąska odczytała Uchwałę nr 248/2018 z 22 maja 2018 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, który pozytywnie opiniuje 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach o udzielenie absolutorium  

Burmistrzowi Tułowic z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz Uchwałę nr 166/2018 z 26 

kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r. Opinia jest 

pozytywna. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij stwierdził, że RIO słusznie 

zauważyła, że Rada Gminy kontrolowała  budżet cały rok, jednogłośnie  przyjęto też 

sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe a następnie  odczytał projekt 

uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/265/18.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu całej Rady pogratulował Panu Burmistrzowi i Pani 

Skarbnik wykonania budżetu i otrzymania absolutorium z tego tytułu. 

Pan Burmistrz Andrzej Wesołowski podziękował Radzie  za udzielenie mu absolutorium. 

Zaznaczył, że to jest sukces wszystkich, Rady, która jest organem uchwałodawczym, 

natomiast rola wójta, burmistrza, prezydenta jest rolą wykonawczą Stwierdził, że zarzuca się , 

że nikt nie kontroluje organu wykonawczego, a to właśnie Rada poprzez Komisje oraz 

Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urzędy Kontroli Skarbowej oraz 

inne instytucje do tego powołane, to są te organy kontrolne, dlatego niewłaściwym jest 

twierdzenie, że nikt nie kontroluje organów gminy, włodarzy gmin. 

Jeszcze raz podziękował za udzielenie absolutorium stwierdzając, że jest także  praca wielu 

urzędników, kierowników jednostek. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska podziękowała wszystkim radnym oraz kierownikom 

jednostek i całej kadrze  za dobrą współpracę. 

Przerwa. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do projektu pn.  

„Po-MOC ma MOC” jako Partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol„ z siedziba w 

Jędrzychowie. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka-Bień zwróciła się do Rady z 

prośbą o podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Tułowice  do projektu pn. „Po-MOC ma MOC” jako Partner Nr 2 

Spółdzielni Socjalnej „Parasol„ z siedziba w Jędrzychowie. 



Zaznaczyła, że podejmując  przedmiotowa uchwałę Rada Miejska wyrazi zgodę na 

przystąpienie do realizacji projektu pn. „Po-MOC ma MOC” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego jako partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol„ z 

siedziba w Jędrzychowie. 

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług 

wsparcia dla 5 rodzin z terenu Gminy Tułowice. W ramach działań prewencyjnych nastąpi  

wzrost liczby usług w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka  poprzez świadczenie 

usług w obszarze  wspierania rodziny. 

Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Spółdzielnią 

Socjalną „Parasol„ z siedzibą w Jędrzychowie oraz gminami : Grodków i Tułowice. 

W ramach projektu oprócz wsparcia rodzin zostanie zakupiona drukarka, komputer oraz 

zostanie urządzony kącik zabaw dla dzieci, zakupione zostaną także zabawki dla dzieci 

niepełnosprawnych na rzecz OPS w Tułowicach. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/266/18.    

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do stowarzyszenia 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. 

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin przypomniał, że w lutym br.  

zaproszony na obrady Komisji Pan Piotr Mielec Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej przybliżył radnym w formie prezentacji zakres działania Stowarzyszenia, 

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

decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Pan Burmistrz dodał , że przedstawiciel OROT był na Komisji wszystko dokładnie omówił i 

wyjaśnił. Roczna składka  za jednego mieszkańca to około 25 groszy, roczna składka za 

wszystkich mieszkańców Gminy to będzie jakieś 1250 zł. W uzasadnieniu do uchwały 

wymienione jest, co będąc członkiem OROT  możemy zyskać.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/267/18. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin przypomniał, że radni otrzymali taki 

projekt uchwały i miesiąc temu na posiedzeniu Komisji rozmawiali na temat przedłożonego  

projektu, każdy miał możliwość przekazania swoich uwag dotyczących tego projektu do 

wnioskodawcy. 

Wnioskodawca Radny Krzysztof Ptak odczytał przedłożony projekt uchwały. Uzasadniając 

potrzebę podjęcia takiej uchwały poinformował, że zostało to podyktowane zmiana statutu 

Gminy oraz usprawnieniem pracy Kapituły nadającej poszczególne tytuły. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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



wyniku którego przy 10 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LI/268/18.    

 

Ad.15.Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w I kwartale  2018 r. 

(Szydłów). 

 

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Rady Pani Sołtys Szydłowa  sprawozdanie 

przedstawił radny Krzysztof Mróz. 

Poinformował, że w Szydłowie w styczniu odbyła się zabawa choinkowa oraz kolędowanie 

dofinansowane z funduszu sołeckiego. 

W marcu br. odbył się „Dzień Kobiet” również był dofinansowany przez fundusz sołecki. 

Podziękował także Panu Przewodniczącemu Rady, który jak co roku wspomógł finansowo  tą 

ich  uroczystość.  

Rada Sołecka w I kwartale br. spotkała się kilkakrotnie aby omówić bieżące sprawy 

miejscowości. 

 

Ad.16. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2018 r. ( Komisja Budżetowa). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej 

Pan Kiraga jest nieobecny na Sesji ale przekazał emailem sprawozdanie z działalności. 

Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał sprawozdanie ( załącznik do protokołu). 

 

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski przypomniał, ze na ostatniej Sesji wręczyli 

strażakom z OSP Goszczowice symboliczny czek na 90 tys. zł. Po dwóch dniach  samochód 

już był zakupiony. Zaznaczył, że strażacy, którzy są czynnymi strażakami są z tego samochodu 

bardzo zadowoleni.  

Było spotkanie z mieszkańcami ul. Szkolnej na temat wyłączenia ulicy z eksploatacji na czas 

jej remontu. 

Podpisano też umowę na dodatkowe pieniądze dla OSP z rządowego programu – po około 6 

tys. zł.  na każdą jednostkę, na doposażenie. Podpisanie umowy odbyło się w Komendzie 

Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.  

W tym samym dniu było także spotkanie Gminnych OSP, była taka miła uroczystość, bo 

odchodzi na emeryturę pracownik państwowej straży pożarnej w Niemodlinie a wieloletni 

mentor OSP  w naszej Gminie. 

W Tułowicach 19 maja odbyła się także uroczystość – obchody 50-lecia  ogrodów działkowych, 

były upominki, medale, wspomnienia, była też na koniec muzyka. 

Pan Burmistrz poinformował, że ze względu na braki kadrowe  wydawanie Gazety lokalnej 

zostało zawieszone. 

Pan Burmistrz poinformował, że uczestniczył w uroczystości z okazji „Dnia matki” w 

Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Niemodlinie, zaznaczył też, że  Gmina wsparła finansowo 

Stowarzyszenie aby zabezpieczyć dojazd dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które 

uczestniczą w zajęciach organizowanych przez to Stowarzyszenie. 

Pan Burmistrz przypomniał też, że w uczestniczył też w obchodach  święta naszej Gminy -  

„Dni Tułowic”. 

Spotkał się także z Panem Przewodniczącym, uczestniczył w obchodach „Dnia Dziecka 

organizowanych przez sołectwa. 

Podpisana została umowa na projekt ulicy Pocztowej, ma to być ul. jednokierunkowa. 



Zostały już otwarte oferty na  odbiór odpadów komunalnych, bo  31 lipca br. kończy się umowa 

na odbiór odpadów, dwie firmy złożyło oferty na odbiór tych odpadów.  

Zaznaczył, że wg wstępnych obliczeń, kwota zabezpieczona w budżecie pozwoli do końca roku 

pozostać na obecnej stawce opłat mieszkańców za odpady ale od przyszłego roku nie uniknie 

się podwyżki tej opłaty. 

Pan Burmistrz poinformował, że po wstępnych ocenach nasza Gmina ma szansę otrzymać 

około pół miliona zł. dofinansowania na remont Sali widowiskowej TOK. Jest tez złożony 

osobny projekt na wyposażenie, doposażenie kuchni przy tej Sali. 

 

Ad.18.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  

Miejskiej między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij stwierdził, ze w niektórych kwestiach nie 

będzie się powtarzał, bo byłyby to informacje powielone. 

29 było spotkanie z Panem Burmistrzem i Komisją.  

17 maja było spotkanie w OSP, przedstawicielem Rady na tym spotkaniu był Pan Józef 

Sukiennik. 

22 maja było przygotowanie do Sesji, w tym dniu było też spotkanie seniorów  w którym 

uczestniczył  także Pan Przewodniczący Rady. 

Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego uczestniczyli w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej na którym rozpatrywano skargę mieszkańców  na Burmistrza, mieli okazję 

wysłuchać skarżących.  

Zastępca Przewodniczącego  Rady Pan Roman Kopij zaznaczył, że było też zebranie – Komisja 

w sprawie rekultywacji wyrobiska, deklaracje ze strony Rady i Pana Burmistrza są chyba jasne 

i oczywiste i nie wie dlaczego jedna ze skarżących  brnie dalej z tym tematem..   

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego spotykali się w celu omówienia  i przygotowania 

posiedzenia Rady.  

W Tułowicach odbył się  słynny już „wyścig ślimaków” , w sołectwach były organizowane  

„dni dziecka”, w imprezach tych uczestniczyli Przewodniczący Rady i jego Zastępca. 

 

Ad.19. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej  

Sesji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady  poinformował, że do Rady wpłynęły następujące pisma: 

- podanie najemców lokalu użytkowego w sprawie prośby o sprzedaż lub remont lokalu.  

Z-ca Przewodniczącego odczytał uchwałę, która reguluje te sprawy. 

Pan Burmistrz poinformował, że część lokalu została wyremontowana przez najemcę a cześć  

pomieszczeń pozostała w takim stanie jak została wynajęta. Zaznaczył też, że najemca  

chciałby kupić lokal i wtedy zainwestować w jego remont, jeśli będzie wola Rady aby ten 

lokal sprzedać, to na następną Sesję zostanie w tej sprawie przygotowany projekt uchwały. 

Jest już sporządzona wycena lokalu. 

- pismo – przeslanie wg właściwości do Starostwa Opolskiego dot. wniosku radnego  

Krzysztofa Mroza w sprawie uporządkowania terenu, 

- pismo Powiatu Opolskiego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament 

Ochrony Zabytków dot. informacji o udzielonych dotacjach na remont – konserwację   

zabytków. Jest też dotacja dla Parafii Tułowice na remont nagrobka przy murze.  

- pismo Pana Burmistrza – powiadomienie o rozpoczęciu  składowania popiołów i żużlu w  

Kopalni  takich instytucji jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowy Inspektor Nadzoru  

Budowlanego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Urząd Marszałkowski. 



Zastępca Przewodniczącego Rady zapytał czy do dzisiaj któraś z tych instytucji odezwała się 

w tej sprawie. 

Pan Burmistrz poinformował, że instytucja, która najbardziej ma coś do powiedzenia w tej 

sprawie czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu odpowiedziała i jedno takie  

zdanie, które Go bardzo przejęło, że to co się dzieje na terenie Gminy to jest problemem 

Burmistrza. 

Pan Burmistrz zaznaczył, że jest to teren prywatny, zgoda Marszałka, która nawet nie była 

przekazana dla Gminy w formie informacji, Kopalnia to ma. A to co się dzieje w Gminie, z 

mieszkańcami, ze społecznością to jest problem lokalnej władzy czyli Burmistrza. To jest 

odpowiedź tych instytucji, które uważa, że powinny były być zawiadomione.  

Zastępca Przewodniczącego Rady  poinformował, że przed posiedzeniem Komisji, za 

pozwoleniem Pana Przewodniczącego rozmawiał telefonicznie przedstawicielami takich 

instytucji jak: RDOŚ, WIOŚ, AGH, z Panem profesorem, który wręcz  stara się o nagrodę 

„Nobla” w sprawie popiołów, tak, że informację miał pełną, żeby móc społeczeństwo 

poinformować , ale kierunek jaki przyjęli , że nie chcą tego.  

 

Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że rozmawiał także z mieszkańcem  Graczy, 

pracownikiem tamtejszej Kopalni, który powiedział, że po obejrzeniu filmu jest 

zbulwersowany, bo jest to jedno wielkie oszustwo, bo ten film wcale nie odzwierciedla prawdy. 

Pan stwierdził, że zna Kopalnię w Ligocie i Kopalnię w Graczach. Kopalnia w Graczach ma 

kamień suchy, który pyli i to jest tylko pył z produkcji a nie z popiołów, bo tam już trzy lata 

popiołów nie wożą. W Ligocie jest kamień mokry i on tak nie pyli. 

Zastępca Przewodniczącego Rady stwierdził, że to jest już chyba kampania wyborcza, że chyba 

ktoś chce skłócić społeczeństwo. 

Na spotkaniu w końcu wszystko chyba zostało już wyjaśnione, kierunek jest prosty, chcemy 

krajobrazu bo tak mamy zapisane w planie, ze ten krajobraz - Natura 2000- , Bory 

Niemodlińskie, krajobraz, ale teraz albo oni albo przyszła Rada będzie miała inny problem, 

wyrobisko dostaną i co z nim zrobią, to będzie dopiero problem., bo fajnie,  super, wszyscy bili 

brawo ale, Pani Skarbnik już życzy, żeby zaczęła o tym myśleć.  Ma nadzieję, że jeżeli 

naprawdę będą działać zgodnie z tymi wszystkimi osobami, które tak bardzo walczą, to ma 

nadzieję, że Pan Gerber, który zadeklarował współpracę, to jest szansa, że może jakieś 

programy unijne, jeśli będą szukali, to coś może znajdą bo z własnych środków , to budżet 

raczej tego nie udźwignie, chyba, że to będzie działanie długoletnie, długofalowe. Natura też 

pewnie będzie sama coś tam robiła . 

- wysłane zostały zaproszenia na Sesję dla osób skarżących, tylko jedna osoba się pojawiła, 

która jak gdyby dalej brnie i tkwi w tym swoim przeświadczeniu. 

- były też zaproszenia na posiedzenie Komisji w sprawie rekultywacji dla Pana Nadleśniczego  

i Pani Prezes Borów Niemodlińskich. 

- pismo, które na posiedzeniu Komisji wręczył Panu Burmistrzowi Pan Prezes KOSD –    

odczytał punkt 3, który został wybrany przez Gminę.  

- odczytał pismo do Pana Prezesa  dot. ustalenia terminu spotkania w sprawie omówienia  

warunków i terminów przekazania gruntów ( wyrobiska), 

- pismo Pana Wojewody w sprawie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, -  

zmiana wynagrodzeń  ww. od 1 lipca br.  

- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu  dot. udostepnienia założeń 

remontu stawu w Skarbiszowicach  oraz wyników inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie 

zbiornika. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił sprawę remontu stawu oraz utrudnienia i 

zagrożenia z tym związane gdyż umowa jest podpisana a nie wiadomo ile będzie trwać 

korespondencja z RDOŚ i jaki będzie skutek tego wszystkiego. W pierwszym piśmie mówi się 



o traszce a w drugim wychodzi już kwestia płazów i obawia się, że może to się rozwinąć  w ten 

sposób, że będą inwentaryzowali każdy znajdujący się tam  gatunek płazów. 

Pan Burmistrz poinformował, że badania – inwentaryzacja jest już zrobiona i specjalista w tej 

dziedzinie stwierdził, że traszka w okolicach stawu w Skarbiszowicach nie występuje, warunki 

tam panujące nie są odpowiednim środowiskiem  dla traszki. 

- pismo Prokuratury Rejonowej w Opolu – prośba o przesłanie uchwał Rady dot. zasad  

  wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, 

Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał pismo. 

- pismo radnego Krzysztofa Mróz dot. budowy chodnika w Szydłowie. Z-ca Przewodniczącego 

Rady odczytał pismo. 

- pismo odpowiedź Burmistrza na pismo radnego K. Mroza w sprawie remontu dróg ul. 

Kwiatowej i ul. Brzozowej w Szydłowie, oraz doprowadzenia energii do blaszanego 

pomieszczenia OSP. 

Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał pismo. 

 

Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej,  

 

Przewodniczący Rady przypomniał , że była prośba Pani Bernadety Żytkiewicz o lustra na ul. 

Poprzecznej. Po sprawdzeniu okazuje się że lustra są. 

Pan Krzysztof Mróz poruszał sprawę komunikacji zastępczej w Szydłowie. 

Pan Krzysztof Mróz odpowiedział, ze zostało to bardzo dobrze rozwiązane, autobus zatrzymuje 

się przy sklepie. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę ławki przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i 

Przedszkolnej aby ja gdzieś przenieść. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że ta ławka zniknęła ale na prośbę mieszkanki, która uczęszcza z 

ul. Przedszkolnej na zabiegi do Gabinetu rehabilitacyjnego ona wróciła. 

Pan Sukiennik stwierdził, że rozmawiał z właścicielem ogródka obok, który skarżył się, że nie 

może uprawiać ogródka bo przesiadujący na ławce  wrzucają mu tam butelki. 

Pan Burmistrz prosił Pana Sukiennika o wskazanie miejsca w które tę ławkę przestawić.  

Pani  Radna Małgorzata  Pasierbek pytała kiedy będzie remontowany staw w Goszczowicach.  

Była odpowiedź, że staw już został przekazany do remontu. 

Radny Krzysztof Ptak prosił o zrobienie miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przy ul. 

Ceramicznej. Zostało to zrobione. 

Sprawa nagrywania Sesji – Pan Sekretarz udzieli informacji na następnej Sesji. 

 

Ad.21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy w remontowanej obecnie ul. Szkolnej odprowadzana 

będzie woda tkz. kanalizacja burzowa a o ile nie, to jeszcze można to zrobić, pytają o to 

mieszkańcy. 

Pan  Burmistrz odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy ul. Szkolnej byli na spotkaniu 

specjalnie zorganizowanym w związku z remontem ulicy, zadawali różne pytania , będzie 

taka kanalizacja. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że prawdopodobnie około 100 tirów zasypali popiołami 

wyrobisko, zapytał kto to oczyści. 

Pan Burmistrz stwierdził, że jest to pytanie do Pana Prezesa Kopalni. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że Nowa Gazeta nie będzie się ukazywać, nie wiedzą z 

jakich powodów ale nie będzie przekazywanych wiadomości. 



Radny Józef Sukiennik stwierdził, że należy podziękować mieszkańcom za wsparcie „nie dla 

popiołów” bo zachowali się naprawde3 w porządku, frekwencja była duża, różne formy 

protestu były w słusznej sprawie. 

Radny Józef Sukiennik przypomniał, ze prosił kiedyś o pomalowanie pasów parkingowych na 

ul. Elsnera., nie wie czy zostało to zapomniane.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że oglądał te pasy osobiście i są one widoczne a będą 

pomalowane przez   ZGKiM, zlecenie zostało przekazane. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że otrzymał takie zlecenie ale  w tej 

chwili wykonywali inne ważniejsze prace dot. dostosowania  miejsc parkingowych do 

nowych przepisów. Pasy będą pomalowane w najbliższym czasie . 

Radny Krzysztof Mróz zapytał co do tej pory zostało zrobione w kierunku przejęcia 

posiadłości po zmarłej mieszkance. Chodzi o to, że zaczynają się tam kręcić obcy ludzie i boi 

się żeby to nie zostało sprzedane osobie prywatnej gdyż ten teren jest  zaplanowany pod 

centrum przesiadkowe. Pan Burmistrz stwierdził, że w tej kwestii nic się nie zmieniło.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że bardzo go cieszą deklaracje Pana Burmistrza , Rady 

poprawiające wizerunek naszego miasta ale chciałby powiedzieć, że tak: po pierwsze 

przejecie Kopalni, Pan Burmistrz zadeklarował przejecie wyrobiska i nie wie czy wcześniej 

nie powinien zasięgnąć wiedzy Rady  na ten temat, zostało to powiedziane tak jednoosobowo 

i nie wie czy jest to zgodne, ale zostało powiedziane. Przejecie takiego obiektu pomijając fakt 

rewitalizacji i koszty tego wiąże się z jakimś tam ogrodzeniem, jakimś  zabezpieczeniem i 

monitoringiem czy ktoś tam nie będzie wysypywał śmieci, nie wspominając już o podatkach, 

które w tej sytuacji będą mniejsze.  

Będą też niedługo projekty  studentów na rynek Tułowic, radni będą się zastanawiać nad 

kolejnymi wydatkami dotyczącymi rynku, mamy w remoncie ul. Szkolna, ul. Pocztową, 

mamy budynek poczty, mamy nową straż i tak dalej ale chciałby tylko przypomnieć, że są 

jeszcze miejscowości takie jak Skarbiszowice, Ligota, Goszczowice, Szydłów. Dzisiaj  mamy 

takie fajne określenie „na miarę nowego miasta”  wiec chciałby Państwu radnym 

reprezentującym sołectwa naszej Gminy i Sołtysom, że to co było dobre dla ich sołectw z 

tego co tutaj widzi, to już było, nie maja co liczyć na jakiekolwiek inne działania w tym 

kierunku, żeby się u nich cos zmieniło. Jest to bardzo przykre. Jest to to, co powiedział 

podczas określania budżetu na 2018 r. , że nie chciałby żeby to się tak stało ale ten czarny 

scenariusz się potwierdza. 

Radny Krzysztof Mróz zaznaczył, że jak najbardziej jest za tym aby był posterunek i tak dalej 

ale to wszystko są koszty o których nie mówimy. Powstanie takiego posterunku być może 

spowoduje to, że nie będzie już musiał pisać pism odnośnie prędkości na ulicy Opolskiej w 

Szydłowie. Są to plusy, nie twierdzi, że nie ale  trzeba też pamiętać o tym, że są jeszcze inne 

miejscowości w tej Gminie i bardzo prosi szanownych Radnych i Pana Burmistrza aby mieć 

to na uwadze. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze analizując wcześniejszą kadencje Rady, to miał się 

czym pochwalić, to nie była oczywiście tylko jego zasługa ale wyremontowali dwie ulice: 

Kościelną i Sportową, powstał tez Orlik.  Biorąc pod uwagę obecne cztery lata, to  jest 

„mizerota”. Stwierdził jeszcze raz, że to co było fajne to już było. 

Radny Krzysztof Mróz zwrócił się z prośba do Pana Burmistrza o określenie terminu 

szkolenia dla rad sołeckich i sołtysów na temat, co maja pisać na tych deklaracjach odnośnie 

funduszu sołeckiego. Sołtysi i radni maja z tym pewne dylematy, dobrze aby były w tym 

zakresie określone jakieś zasady i reguły. 

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że napisał pismo do Zarządu  Powiatu Opolskiego w 

sprawie chodnika w Szydłowie, bo odbija się od drzwi jednych czy drugich i nikt mu nie chce 

w tym pomóc. Wszyscy jeździmy ta drogą i wiemy, ze jest tam tragedia. Zaznaczył, że jeżeli 

nie dostanie odpowiedzi na to pismo, to nie wie co zrobi, nie wie co robić dalej.  



Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Panią Dyrektor TOK i obiecała, że po „Dniach 

Tułowic”  ustali datę spotkania z sołtysami i radami sołeckimi w sprawie Dożynek i na tym 

spotkaniu Pani Skarbnik przekaże także informacje na temat funduszu sołeckiego. 

Dyrektor TOK poinformowała, że takie spotkanie odbędzie się 18 czerwca w sali Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach. Na to spotkanie jest zaproszona pracownica Urzędu  Pani Żalik 

oraz Pani Skarbnik, które przekażą swoje informacje w sprawie funduszu sołeckiego.  

Pani Skarbnik poinformowała jakie imprezy są w ramach funduszu robione i jak to trzeba 

organizować i opisywać.  

Pan Burmistrz odniósł się także do wypowiedzi Pana Krzysztofa Mroza, że nie inwestuje się 

w sołectwach, stwierdził, że nie jest to tak, bo na przykład w Goszczowicach  jest obecnie 

remontowany staw, zakupiono samochód dla OSP Goszczowice, są od kilku lat czynione 

starania o przystanek PKP w Goszczowicach, obecnie zostanie tam zrobiony tor a przystanek  

będzie cofnięty do wioski. 

Pan Burmistrz stwierdził, ze w każdej wiosce co roku jest coś robione, w Skarbiszowicach  

zinwentaryzowany  został budynek kapliczki i przyjęty na stan Gminy, będzie remontowany, 

w ubiegłym roku był remont sali, zrobione zostały podłogi,  w tym roku myśli, że jakieś 

rzeczy zostaną zrobione w Ligocie bo są tam Dożynki, a jeśli są Dożynki w danej 

miejscowości to jest tam cos robione. W Tułowicach Małych będzie robiony projekt ścieżki, 

ma być w najbliższych dniach podpisana umowa. Ścieżka ta też będzie służyć mieszkańcom 

Tułowic Małych , będzie to bezpieczne dojście  choćby do dworca w Tułowicach. Obecna 

ścieżka jest w bardzo złym stanie.  

Wracając do Kopalni to jest jakaś perspektywa. Tak jak Pan radny  powiedział, że została 

podjęta  decyzja , czy Burmistrz miał prawo taką decyzję zgłosić.  Było jednak od razu  

mówione, że to będzie przedyskutowane przez Radę, zwrócili się wraz z Panem 

Przewodniczącym do Pana Prezesa żeby zacząć te rozmowy.  Nikt tam nie mówił, i na dzisiaj 

nie ma czegoś takiego,  że tam od razu będą robione jakieś wielkie rzeczy. 

Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli Pan Prezes nam to przekaże, to tutaj nie będzie nam mówił 

co my możemy zrobić i nieuprawnionym jest twierdzenie, tak jak to jest zawarte w piśmie, 

które dostał Pan Przewodniczący i Burmistrz do wiadomości, że „ protesty społeczne to brak 

dialogu i przepływu informacji:. 

Pan Burmistrz przypomniał, że na spotkaniu na Sali powiedział, że nie byłoby tam tych 

mieszkańców, ten czas mogliby spożytkować inaczej gdyby właśnie Zarząd Kopalni kilka lat 

temu, kiedy padł pomysł takiej rekultywacji wyrobiska spotkał się z mieszkańcami choćby 

Ligoty i poinformował ich o tym.  

Pan Burmistrz zaznaczył, że jeśli ta umowa zostanie sfinalizowana, to Gmina nie będzie tam 

nie wiadomo czego robić.  

Zaznaczył też, że zastanawianie się dzisiaj, co z tym żużlem, który tam został  nawieziony, 

czy ma tam zostać czy to wywiozą, to na dzisiaj jest jeszcze trochę odległa sprawa, bo 

Kopalnia chciałaby jeszcze przez kilka lat eksploatować to złoże i dopiero potem byłoby to 

przekazane aktem notarialnym. Burmistrz przypomniał jak sprawy się zmieniły w ciągu 

ostatnich dwóch miesięcy, przedtem Kopalnia informowała Gminę o wielomilionowych 

odszkodowaniach, które musiałyby być poniesione w razie zmiany kierunku rekultywacji, w 

tej chwili sprawa przedstawia się już inaczej, 

Pan Burmistrz zwrócił się do radnego Krzysztofa Mroza, że wierzy, ze świetlica w Szydłowie 

powstanie 

Radny Roman Kopij stwierdził, że niektóre robione  inwestycje w Tułowicach są robione dla 

całej gminy, np. remont stacji uzdatniania wody, remont oczyszczalni ścieków, rozbudowę 

przedszkola itp. 



Radny Krzysztof Ptak poddał jeszcze raz pod rozwagę radnych sprawę wydawania  gazety 

gminnej, zaznaczył, że był już w tej sprawie pisemny wniosek. Potrzebę wydawania takiej 

gazety uzasadnił tym, że gazeta lokalna  zawiesiła swoją działalność. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że radny Krzysztof Mróz w swojej wypowiedzi poruszył 

wiele istotnych rzeczy i stwierdził, że trzeba pamiętać, że Tułowice otrzymały status miasta 

także dzięki głosom  poparcia mieszkańców poszczególnych sołectw i nawet dlatego to nie 

można tych sołectw pomijać w różnych sprawach. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Jacek 

Sulikowski poinformował, że od 1 stycznia br. zmieniło się prawo wodne a także inne 

związane z tym ustawy i rozporządzenia. Ustawodawca w związku z tym wyznaczył pewne 

terminy i zobligował wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wykonania 

pewnych rzeczy a mianowicie opracowanie wniosków dotyczących stawek opłat za wodę i 

ścieki, wnioski te zostały narzucone z góry, oraz wprowadzenie nowego dostosowanego do 

obecnych przepisów regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków. Zaznaczył też, że 

stawki są uchwalane na trzy lata. 

Poinformował , że dotychczasowe taryfy obowiązują przez 180 dni od  wejścia w życie 

nowych przepisów.  Następnie Pan Dyrektor wyjaśnił jakie zmiany zaszły w prawie wodnym 

i jaki jest proces uchwalenia nowych stawek i regulaminów i jaka jest w tym rola rad gmin. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zaprosiła  zebranych na 

mającą się odbyć w Skarbiszowicach 16 czerwca imprezę Family Cup.  

 

Ad. 22. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin Sesji 29.06.2018 r., 

i 25 .06.2018 r.  wspólne  posiedzenie Komisji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady LI Sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Frédéric Coppin 


