
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 27 sierpnia 2018 r.  

 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i trwało od godz.1700 do 

godz. 2030.  

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 Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej ,  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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza  

    Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  

    w Tułowicach. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru  

   obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono  

   stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

   godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez  

   Gminę Tułowice. 

 3. Informacja ogólna o opracowaniu projektów i poszukiwaniu funduszy UE. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  

    alkoholowych na terenie Gminy Tułowice, 

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i  

    podawania  napojów alkoholowych, 

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

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  8. Rozmowa o Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych w Ligocie. 

  9. Informacja o statucie. 

10. Informacja o mieszkaniach w budynku Poczty. 

11. Informacja o nagrywaniu Sesji. 

12. Informacja o posterunku policji. 

13.Pismo z dnia 12.07.2018 – opieka dziecięca „Elephant” 

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

15. Informacja o albumach. 

16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad. 

Burmistrz Tułowic prosił o przesuniecie punktu 13 na punkt 3 a pozostałe przesunąć. Radni 

wyrazili zgodę na propozycje Burmistrza Tułowic. 

 

 

 

 

 



Ad.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium 

Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła  II w Tułowicach 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach  Pani Marta Kaleta poinformowała, że przygotowała 

do wyboru dwa projekty uchwały, następnie szczegółowo omówiła przedstawione projekty uchwał 

oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

 

Dyrektor Szkoły Pani Justyna Paszkowska  uzupełniła wypowiedź Pani Marty Kalety i udzieliła 

wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  jednogłośnie ustalili, że należy uchylić zapis paragrafu 3 ust.2 

Regulaminu oraz należy zmienić średnią ocen uprawniających do przyznania stypendium w 

paragrafie 3 ust. 1 Regulaminu na 5,3 dla stypendium  naukowego i 4,0 dla stypendium sportowego. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole 

prowadzonych przez Gminę Tułowice. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach  Pani Marta Kaleta szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał pismo 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Prawnego i Nadzoru z dnia 25 lipca 2018 r. oraz 

odpowiedź na to pismo. 

Radni  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.     

 

Ad. 13. Pismo z dnia 12.07.2018 – opieka dziecięca „Elephant” 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał pismo, które 

wpłynęło do Rady Miejskiej z placówki Opieka Dziecięca „Elephant” 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach  Pani Marta Kaleta zapoznała radnych z projektem 

pisma – odpowiedzi na otrzymane pismo szczegółowo omówiła przedstawione w piśmie  sprawy 

oraz  udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. Radni po przeprowadzeniu dyskusji stwierdzili, że 

odpowiedź na otrzymane pismo jest odpowiednia i takie pismo należy przekazać placówce 

„Elephant”. 

Ad. 3. Informacja ogólna o opracowaniu projektów i poszukiwaniu funduszy UE. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach  Pani Aleksandra Żalik  omówiła sprawy związane z 

opracowanymi projektami i pozyskanymi środkami z różnych  funduszy na  inwestycje obecnie 

wykonywane lub zakończone oraz o poszukiwaniu funduszy na planowane inwestycje.  

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę budowy centrum przesiadkowego w Szydłowie, zapytał 

czy będzie możliwość pozyskania środków  z funduszy na te inwestycję. 

Pani Aleksandra Żalik  odpowiedziała , że jest taka możliwość.  

Radny Krzysztof Kiraga zapytał co dalej z remontowaną kapliczką w Skarbiszowicach.  

Burmistrz Tułowic odpowiedział, że są już zabezpieczone środki ale jest w tej chwili problem z 

wykonawcą i trzeba trochę poczekać.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij poinformował o  

piśmie  mieszkańców  Tułowic dotyczące  placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym oraz piśmie 

radnego Krzysztofa Ptaka w tej samej sprawie.  



Stwierdził, że Spółdzielnia mieszkaniowa deklaruje , ze może dołożyć ok. 10 tys. zł. do nowego 

placu, bo tego nie ma już co remontować, trzeba tez będzie go przenieść w inne miejsce. Zaznaczył 

też, że pod pismem jest ponad 100 podpisów ale jak dwa lata temu była akcja, konkurs   „Nivea” na 

nowe place, ludzie dostali o tym informacje  do skrzynek ale  nie chcieli w tym uczestniczyć a 

wystarczyło tylko chwila na „kliknięcie” w intrenecie. 

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę odwodnienia drogi powiatowej w Skarbiszowicach, 

zapytał czy będą jakieś projekty na odwodnienie drogi, jeśli będą to prosi aby o nich nie zapomnieć.  

Pani Aleksandra Żalik poinformowała, że to jest droga powiatowa i Gmina nie może sama nic na 

niej robić.  

Burmistrz Tułowic zaproponował aby wysłać w tej sprawie petycję do Powiatu z podpisami  

mieszkańców. 

 

Ad. 8. Rozmowa o Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych w Ligocie. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek omówiła projekt umowy przysłany przez Kopalnię 

Surowców Drogowych   w sprawie rekultywacji wyrobiska. Stwierdziła, że zapisy tej umowy są nie 

do przyjęcia, zgodnie z przepisami Gmina nie może świadczyć usług i ich finansować na rzecz 

Kopalni jako podmiotu prywatnego. Zaznaczyła też, że nie ma prawnego instrumentu aby zmusić 

Kopalnię do zmiany sposobu rekultywacji czy do przekazana terenów wyrobiska na rzecz Gminy. 

Radni przeprowadzili dyskusję na temat możliwości przejęcia terenu wyrobiska czy zmiany 

sposobu rekultywacji wyrobiska.  

 

Ad. 9. Informacja o statucie. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek zapoznała zebranych ze zmianami jakie powinny być 

wprowadzone do Statutu Gminy w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice  

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc 

sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych, 

 

Radny Michał Luty poinformował, że każde Sołectwo wydało opinię na temat przedłożonych 

projektów uchwał. Następnie odczytał przedłożone opinie.  

Radni  do przedłożonych projektów uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 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.7. Podjęcie 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.    

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę montażu lamp na ul. Sportowej w Szydłowie, 

zaproponował aby przenieść środki ze świetlicy w Szydłowie na montaż tych lamp. 



Ad.10. Informacja o mieszkaniach w budynku Poczty. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że dwa razy zebrała się Komisja 

Mieszkaniowa, chętnych na mieszkania w budynku Poczty jest wielu, na liście oczekujących na 

mieszkania  są osoby samotne  i osoby mające czteroosobowe rodziny, mieszkania są w dość 

wysokim standardzie, są to mieszkania dwupokojowe, czynsz za te mieszkania będzie 

porównywalny do czynszu za mieszkania w blokach. Jest tam ogrzewanie gazowe a pozostałe 

urządzenia są na energię elektryczną. Burmistrz zaznaczył, że na liście są także osoby, które 

mieszkają obecnie w mieszkaniach komunalnych o niższym standardzie i chciałyby zamienić je na 

większe ale obawia się, czy będą w stanie płacić o wiele większy czynsz za te mieszkania, obawia 

się, żeby za kilka miesięcy przestaną płacić.  

Poddał pod rozwagę radnych  czy byłaby możliwość aby jedno  z tych trzech mieszkań  

przeznaczyć do sprzedaży.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał pismo mieszkańców ul. 

Szkolnej dotyczące  prośby o podłączenie  odwodnieni – wód opadowych z dachów do kanalizacji 

burzowej. 

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że nie za bardzo jest możliwość takiego podłączenia ale 

będą szukać rozwiązania tego problemu. 

 

Ad.11. Informacja o nagrywaniu Sesji. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że znaleziona została firma, która takie 

urządzenia montuje, są na to zabezpieczone środki w budżecie ale jeszcze się zastanawiają nad 

innym rozwiązaniem. 

 

Ad.12. Informacja o posterunku policji. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, jakie są prowadzone działania 

odnośnie przygotowania pomieszczeń na posterunek policji i otwarcia tego posterunku. 

Radni przeprowadzili dyskusje na ten temat. 

 

Ad.14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Zastępca Przewodniczącego przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych, 

zapoznał także zebranych z pismem Wojewody Opolskiego na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych przez przewodniczącego Rady  oraz burmistrza. Zastrzeżeń do złożonych oświadczeń 

nie wniesiono. 

 

Ad. 15. Informacja o albumach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że albumy zostaną rozdane  w czwartek na Sesji. 

 

Ad. 16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem mieszkańca 

Tułowic w sprawie wypadku drogowego przy przejeździe PKP w Tułowicach, który wnioskuje o 

podziękowanie Pani, która  udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczyła miejsce 

zdarzenia do czasu przyjazdu Policji i Straży.  

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że sprawa ta będzie załatwiona na najbliższej Sesji. 

Radny Michał Luty poinformował radnych o szczegółach  omawianego zdarzenia. 



Radny Józef Sukiennik zaproponował aby pomyśleć  o kurtynach wodnych czy jakimś innym 

sposobem schładzania w lecie uwagi na upały. 

Zwrócił też uwagę na brak tablicy informacyjnej na osiedlu „ barakach” na ul. Parkowej, zaznaczył, 

ze mieszkańcy tego osiedla  długo nie wiedzieli o bakteryjnym skażeniu wody, którą używali. 

Zwrócił się z pytaniem, kto zawinił w tej sprawie z urzędników miasta Tułowice. 

Poruszył tez sprawę przebudowy ul. Szkolnej, stwierdził, że długo to trwa, mieszkańcy są 

niezadowoleni bo nie maja  dojazdów do swoich posesji. Stwierdził, że budując drogę to należy ją 

odwodnić a ta droga będzie nawadniana, chyba, że zostaną zamontowane korytka, które będą tę 

wodę burzową odprowadzać.  

Zapytał się także, jak to się stało, że On jako radny z okręgu nie był poinformowany o sprawie 

zamiany mieszkania czy coś takiego to było w bloku przy ul. Ceramicznej 3 a byli tam: Pan 

Sekretarz, radna Małgorzata Pasierbek. Stwierdził, że mógłby w tym uczestniczyć, bo dysponuje 

czasem ale go nie poinformowano, dowiedział się o tym przypadkowo jak szedł na działkę. Zapytał 

kto podjął taką decyzję.  

Pan Burmistrz stwierdził, że pierwszy raz słyszy o zamianie, stwierdził, że Pan Radny wprowadza 

tutaj dezinformację, bo to nie jest żadna zamiana, Komisja Mieszkaniowa ma prawo w ramach 

swoich uprawnień a zarówno radna Małgorzata Pasierbek jak i Pan Sekretarz są przedstawicielami 

Komisji Mieszkaniowej, jest to społeczna Komisja. Zostało wybranych kilka mieszkań i Komisja 

oczywiście za zgodą mieszkańców poszła aby obejrzeć w jakich warunkach mieszkają  osoby, które 

starają się o przydział mieszkania komunalnego. 

Radna Małgorzata Pasierbek poinformowała, że Przewodniczący Komisji wytypował osoby 

ubiegające się o przydział mieszkań i Komisja poszła sprawdzić obecne warunki mieszkaniowe 

tych osób, oczywiście po uprzednim ich powiadomieniu i za ich zgodą.  

Radny Józef Sukiennik poruszył także sprawę studzienek kanalizacyjnych na drogach 

wewnętrznych, które są za wysokie. Poruszył także sprawę skrzyżowania  ul. Sportowej z ul. 

Wiśniową, jest tam załamanie i grozi to, ze tam kiedyś jakiś samochód wpadnie, takie załamania 

występują także w innych miejscach. 

Pan Burmistrz stwierdził, że takie sytuacje występują w wielu miejscach z uwagi na to, że są to 

stare ulice i nie wiadomo z jakich przyczyn w wielu miejscach się zapadają. Te ulice trzeba będzie  

ująć w planach do remontu. Ulicą, która w tej chwili najbardziej wymaga gruntownego remontu to  

jest ulica Przedszkolna. ul. Sportowa ( część drogi) będzie poprawiona w ramach ścieżek pieszo 

rowerowych.  

Jeżeli chodzi o informacje o wodzie na osiedlu Baraków , sprawę będzie wyjaśniał.  

Radny Lesław Kałwa  zapytał o sprawę gazociągu do Ligoty, czy już cos tej sprawie wiadomo. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że o tej sprawie będzie informacja na zebraniu sołectwa, 

poinformował też, że są plany gazyfikacji Szydłowa  z uwagi na to, że jest tam prowadzona 

inwestycja – budowa hotelu itp.  

 

Ad.17. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji spraw Społecznych Pan 

Michał Luty zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Michał Luty 


