
Protokół Nr LIII 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

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

do godz.2010. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych,  

nieobecny był radny Zbigniew Paradowski). 

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,  Panią Skarbnik, kierowników i 

dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów oraz 

mieszkańców.  

 

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 23 sierpnia br. a następnie 

zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

Burmistrz Tułowi Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały  sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że ta sprawa była omawiana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Frederik Coppin odczytał porządek obrad 

uzupełniony o wniosek Burmistrza. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LII  Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 

2018 r.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcia uchwały sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium 

Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła  II w Tułowicach. 

9. 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. 

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

alkoholowych na terenie Gminy Tułowice, 

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

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 



12. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych oraz informacja finansowo-

gospodarcza ZGKiM. 

13. Informacja o dożynkach powiatowych, wojewódzkich i w Czechach, 

14. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia  roku szkolnego 

2018/2019 ( Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne) 

15. Informacja o stanie realizacji zadań  za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów. 

16. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w II kwartale  2018 r.  

17. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2018 r.  

18. Informacja Rady Miejskiej za II kwartał 2018 r.  

19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad. 

 

Radni jednogłośnie (14 za) przyjęli porządek obrad uzupełniony o wniosek Burmistrza.  

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederic Coppin wraz z panem Burmistrzem na 

wniosek mieszkańca Gminy złożyli podziękowania Pani, która w czasie wypadku drogowego 

w dniu 3 sierpnia 2018 r. udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczyła miejsce 

zdarzenia do czasu przyjazdu Policji i Straży.  

Radny Michał Luty zapoznał zebranych z przebiegiem wypadku i działaniami jakie podjęła 

osoba, której złożono podziękowania. 

Stwierdził, że wniosek mieszkańca w tej sprawie był w pełni uzasadniony . 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu za LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. 

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

głosowało 14 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 29 

maja 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. został wysłany do radnych e-mailem. Radni do 

protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, brak było 

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

jednogłośnie. 

 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska 

omówiła przedłożony projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. Wobec braku zgłoszeń do 



dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w wyniku którego przy 13 

głosach za, braku głosów  przeciwnych i 1 wstrzymującym się od  

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/280/18. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska 

omówiła przedłożony projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/281/18. 

 

Ad.7. Podjęcia uchwały  sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach. 

 

Zastępca Przewodniczącego rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt 

uchwały.   

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

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

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/282/18. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania 

stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach. 

 

Zastępca Przewodniczącego rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał przedłożony projekt 

uchwały. 

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

wyniku którego przy 13 głosach za,( radny Michał Luty chwilowo opuścił sale obrad) braku 

głosów przeciwnych i braku wstrzymujących się od głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr LIII/283/18. 

 

Ad. 9. 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownica Urzędu Miejskiego Pani Marta 

Kaleta omówiła przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/284/18. 

 

 

 



Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownica Urzędu Miejskiego Pani Teresa 

Kawaler omówiła przedłożony projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/285/18. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice 

miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że  pracownica Urzędu Miejskiego Pani Teresa 

Kawaler omówiła przedłożony projekt uchwały na  wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

głosowania, podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIII/285/18. 

 

Ad.12. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych oraz informacja finansowo- 

gospodarcza ZGKiM. 

 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski zapoznał zebranych ze zdjęciami z 

przeprowadzonego remontu Stacji Uzdatniania Wody.  

Następnie przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji finansowo- gospodarczej Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach oraz problemów mieszkaniowych. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Zwrócił także uwagę radnych na zły stan techniczny samochodu dostawczego w ZGKiM , 

który jest już wyeksploatowany i koszty naprawy przekraczają wartość tego samochodu. 

Poinformował także radnych o potrzebie rozważenia remontu kotłowni CO na osiedlu: ul. 

Elsnera i ul. Ceramiczna. 

 

Ad. 13. Informacja o dożynkach powiatowych, wojewódzkich i w Czechach, 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że Dożynki w tym roku odbyły się 26 

sierpnia Ligocie Tułowickiej .Podziękowała wszystkim, którzy pomagali w organizacji 

Dożynek.  

Następnie poinformowała o przebiegu Dożynek, o konkursach jakie się odbyły w tym dniu – 

załącznik do protokołu. 

Poinformowała także o planowanych wyjazdach przedstawicieli poszczególnych wsi na 

dożynki powiatowe i wojewódzkie oraz o wyjeździe na Dożynki w Czechach. 

 

Ad.14. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2018/2019 ( Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne) 

 

Zastępująca Dyrektora Przedszkola Pani Magdalena Kucińska poinformowała, że ich 

placówka jest całkowicie przygotowana do nowego roku szkolnego 2018/2019, na obecną 

chwile do przedszkola jest przyjętych 117 dzieci w 6 oddziałach. Przyjęte zostały wszystkie 

dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie. Na miejsce w przedszkolu oczekuje 



jeszcze 6 dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku 2,5 roku. Będą one przyjmowane po 

osiągnieciu wymaganego wieku.  

Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną to mają 11 pracowników w tym jedna pracownica jest na 

zastępstwie za Panią, która przebywa na urlopie macierzyńskim.  

Jedna pracownica odeszła na emeryturę. Jedna pracownica będzie przyjęta na zastępstwo za 

pracownicę obecnie pełniąca obowiązki dyrektora placówki.. 

Poinformowała, ze przez okres wakacji została pomalowana jedna sala a dzięki uprzejmości i 

hojności Rady Rodziców na sale zakupione zostały nowe meble.  

Została również pomalowana elewacja budynku, była to inwestycja gminna. W najbliższych 

dniach zakończą się tez prace dotyczące wykończenia dachu – rynny.  

Poinformowała, ze w Przedszkolu modernizacji wymaga instalacja odgromowa ale w 

budżecie są już zarezerwowane środki na te prace wiec w najbliższym czasie zostanie to 

wykonane. Odbył się tez przegląd placówki w zakresie BHP i ppoż. Stwierdziła, że 

Przedszkole jest w pełni przygotowane do nowego roku szkolnego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tułowicach Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że 

Szkoła podstawowa jest gotowa do rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Są przeprowadzone 

przeglądy budowlane, BHP, przegląd Ppoż. odbędzie się w najbliższym czasie ze względu na 

to, ze było dużo gaśnic do wymiany, będą one dostarczone w dniu jutrzejszym.  

Zostały tez sprawdzone hydranty, wszystkie są sprawne.  

W nowym roku szkolnym będą mieli 427 uczniów, w przedszkolu – 60 wychowanków, 

Szkoła Podstawowa będzie liczyła 331 uczniów a Gimnazjum 46 uczniów. W sumie będą 

mieli 20 oddziałów, pracowników pedagogicznych 40, stażystów 2, kontraktowych nie mają, 

nauczycieli mianowanych maja 12 a dyplomowanych 26.  

Pani Dyrektor zaznaczyła, że obecnie jest tendencja powrotu mieszkańców zza granicy, 

dzisiaj znowu jedno dziecko zostało zapisane do szkoły, maja tez w szkole czworo 

cudzoziemców – dwoje dzieci z Ukrainy i dwoje z Gruzji. 

Radny Michał Luty zapytał Panią Dyrektor czy w tym roku będą przeprowadzać próbna 

ewakuację. Pani Dyrektor odpowiedziała, że myśli, że tak, będą w tej sprawie w kontakcie. 

Pani Skarbnik zapytała na jakim etapie jest sala informatyczna.  

Pani Dyrektor poinformowała, ze ma przygotowana prezentacje i tam wszystko odpowie.  

 

Ad.15. Informacja o stanie realizacji zadań  za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach  

sprawdzianów i egzaminów. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tułowicach Pani Justyna Paszkowska przedstawiła 

prezentacje na temat realizacji zadań  za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów – załącznik do protokołu. 

 

Ad.16. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w II kwartale  2018 r. 

 

Sołtys Tułowic małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, ze 6 kwietnia odbyło się 

spotkanie Rady Sołeckiej, tematem spotkania były sprawy bieżące dotyczące sołectwa. 

W kwietniu kupili z funduszu soleckiego oprzyrządowanie do rzutnika, 15 maja zostały 

zakupione materiały do konserwacji ławek oraz sadzonki i niezbędne artykuły do 

zagospodarowania terenów zielonych. 

24 maja odbyło się zebranie wiejskie na temat spraw bieżących sołectwa , ustalenie programu 

obchodów „Dnia dziecka”, oraz zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2 czerwca odbyło się spotkanie z okazji „Dnia dziecka”, ze środków funduszu sołeckiego 

została wydana kwota 853 zł, ze środków własnych sołectwa opłacone zostały dmuchańce. 



Podziękowała Panu Przewodniczącemu za sponsorowanie poczęstunku  dla dzieci. 

11 czerwca zostały zakupione ze środków sołectwa elementy do ogrodzenia placu zabaw dla 

dzieci. W tym samym dniu mieszkańcy zdemontowali stare ogrodzenie a następnie ZGKiM 

zamontowało nowe ogrodzenie.  

W dniach od 19 do 24 czerwca mieszkańcy zorganizowali w Świetlicy wiejskiej „Strefę 

kibica” w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. 

Sołtys Szydłowa pani Marianna Mierzwiak  poinformowała, że w II kwartale w Szydłowie 

odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń 

alkoholowych na sprze3daz napojów alkoholowych w Gminie , odbywały się zebrania 

wiejskie dotyczące bieżących spraw ich miejscowości , odbyło się zebranie z 

przedstawicielami Straży Pożarnej i strażakami, które było związane z organizowaniem 

zawodów strażackich oraz festynu rodzinnego w Szydłowie. Pani Marianna Mierzwiak 

podziękowała Dyrektorowi ZGKiM za zamontowanie huśtawek na placu zabaw  oraz panu 

Burmistrzowi za wykoszenie poboczy. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że maju w Skarbiszowicach 

odbył się czyn społeczny pod ich krzyżem, odmalowane zostały ławki i ogrodzenie krzyża, 

odmalowanie samego krzyża zostało odłożone na sierpień. Następnie pod tym krzyżem 

odbyły się dwie majówki, Panie zapowiedziały już chęć kontynuowania tych majówek w 

przyszłym roku. W maju odbyła się także pielęgnacja rabatek i terenów zielonych . 

1 czerwca odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw bieżących ich miejscowości. 

3 czerwca odbył się „Dzień dziecka”, który się cieszył dużym zainteresowaniem mimo 

pogody. W czerwcu zaczęli też zbierać zboża do korony dożynkowej.  

Sołtys Ligoty Pani Monika Matusik poinformowała, że w II kwartale w sołectwie 

odmalowano studnie na „rondzie sołtysa”  oraz odbyło się spotkanie Rady soleckiej. 

W maju odbyło się spotkanie soleckie odnośnie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Tułowice. W maju także został przeniesiony krzyż spod Kopalni na „rondo sołtysa” dzięki  

staraniom radnego Ligoty i Pana Basztabina. Odmalowany został także drugi krzyż przez 

rodzinę Koncewicz i Piechowicz. Odbyła się msza majówkowa oraz poświecenie tego  

nowego krzyża. Zakupiono kolejne donice i kwiaty by upiększyć ich wieś. W czerwcu odbyło 

się spotkanie z okazji „Dnia dziecka” pod hasłem „ Żyj zdrowo i kolorowo”. Spotkanie 

cieszyło się dużym powodzeniem, podziękowała sponsorom i uczestnikom tego spotkania.  

 

Ad.17. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2018 r. 

 

Przewodniczący Komisji  spraw Społecznych Pan Michał Luty poinformował, że Komisja 

spraw Społecznych w II kwartale  br. w oparciu o plan pracy opracowany na 2018 r. oraz 

zaangażowanie członków komisji w sprawy bieżące dotyczące mieszkańców zrealizowała 

następujące zadania: 

- członkowie Komisji brali udział w obchodach 3 – Maja – uchwalenie Konstytucji,,  

- przedstawiciel  Komisji brał udział w zebraniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  

Gminy Tułowice, 

Komisja była  w Przedszkolu zobaczyć jak placówka wygląda po remoncie. Członkowie 

Komisji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach Komisji oraz  posiedzeniach Rady 

Miejskiej. 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak poinformował, że Komisja  w II 

kwartale przeprowadziła dwa spotkania związane z udzieleniem absolutorium Panu 

Burmistrzowi, Komisja zajmowała się także rozpatrzeniem skargi grupy mieszkańców 

Tułowic na działalność Burmistrza dotycząca budowy wysypiska śmieci w Ligocie 



Tułowickiej. Członkowie Komisji brali także udział w posiedzeniach wspólnych Komisji i 

posiedzeniach Rady Miejskiej.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Krzysztof Kiraga poinformował, że sprawozdanie 

z powodów technicznych odczyta na następnym posiedzeniu Rady. 

 

Ad.18. Informacja Rady Miejskiej za II kwartał 2018 r. 

 

Przewodniczący rady Miejskiej przedstawił prezentacje dotyczącą sprawozdania z 

działalności rady Miejskiej za II kwartał. – załącznik do protokołu. 

 

Ad.19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski nawiązując do odbytych „Dożynek” 

podziękował wszystkim sołectwom za zaangażowanie, za korowód i zaangażowanie  w 

organizacje święta. Stwierdził, że w tym roku  było już bardzo kolorowo jeśli chodzi o stroje. 

Poinformował, że 2 lipca została podpisana umowa na ścieżkę pieszo rowerową, są przed 

ogłoszeniem przetargu na jej wykonanie ale przed tym starają się o pewne zmiany dotyczące  

jej budowy. 

Przypomniał, że Rada wyraziła zgodę na sprzedaż lokalu gastronomicznego, poinformował, 

że właścicielka ucieszyła się z tej decyzji i będzie inwestować w lokal. 

Poinformował, że elewacja budynku w którym ma być posterunek policji będzie odnawiana. 

Otwarcie posterunku wstępnie planowane jest na 1 października br. , na otwarcie mogą 

przyjechać osoby z rządu. 

7 lipca odbyły się zawody strażackie w Szydłowie. Była to bardzo dobrze zorganizowana 

impreza. Zaznaczył, że strażacy z OSP są dobrze wyposażeni, mamy też dobre samochody 

strażackie, jest się czym pochwalić.  

11 lipca w urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie dokumentów na inwestycje na ul. 

Szkolnej. 

Poinformował, ze 11 listopada z okazji Święta niepodległości pod pomnikiem 

prawdopodobnie zjawi się 3 lub 4 ułanów. 

Następnie poruszył sprawę inwestycji na stawie w Skarbiszowicach, zaznaczył, że musieli 

interweniować w Starostwie o przełożenie dat bo projekt jest tak napisany że oba stawy, w 

Goszczowicach i w Skarbiszowicach są w jednym projekcie i ciężko by było gdybyśmy 

stracili dofinansowanie ale urząd Marszałkowski tez stanął po naszej stronie i po ustaleniach 

udało się projekt stawu w Skarbiszowicach zatrzymać, dzisiaj ma być gotowa ekspertyza i w 

dniu jutrzejszym pójdzie do RDOŚ. Zaznaczył, że Pan wykonujący ekspertyzę powiedział, że 

w tej chwili to na tym zbiorniku nie za wiele jest i niczego tam nie ma. Myśli, że początkiem 

września ta firma, która obecnie robi staw w Goszczowicach przejdzie na staw w 

Skarbiszowicach.  

Pan Burmistrz poinformował, że w Gminie odbyło się rozdanie sprzętu dla trzech naszych 

jednostek OSP. Był to sprzęt  za około 20 tysięcy, wie, że może strażacy liczyli na więcej. 

Radny Michał Luty dodał, że w tym sprzęcie nie chodziło o ilość ale o jakość, był to sprzęt do 

ratowania życia, dwa defibrylatory plus sprzęt medyczny, to są małe ale ważne rzeczy. 

W Urzędzie Gminy by Pan – mieszkaniec Gminy, który chce promować gminę, była też 

delegacja pszczelarzy , złożyli wniosek o dofinansowanie ich działalności. 

Pan Burmistrz poinformował, że uczestniczył w uroczystości w Korfantowie z okazji 25- 

lecia odzyskania praw miejskich. Zaznaczył, że Korfantów  25 lat temu już po raz trzeci miał 

nadane prawa miejskie.  

W urzędzie byli tez przedstawiciele gazowni w sprawie doprowadzenia gazu do Szydłowa z 

uwagi na prowadzona tam inwestycję. 



Pan Burmistrz spotkał się także z osobą, która będzie pełniła  obowiązki w zastępstwie za 

Panią Dyrektor. Zaznaczył, że dzięki środkom, które zostały przekazane na inwestycję  w 

Przedszkolu, Przedszkole po remoncie wygląda bardzo dobrze. 

Zaznaczył, że w dożynkach uczestniczyły delegacje z Niemiec i z Czech, podziękował 

wszystkim, którzy zajmowali się tymi gośćmi.  

23 sierpnia Pan Burmistrz w raz z Panią Skarbnik byli w Opolu w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie  inwestycji na stawie Hutnik. Poinformował co tam będzie robione. 

Poruszył też sprawę inwestycji na terenie po Odlewni w Tułowicach Małych oraz  planowaną 

budowę obwodnicy Niemodlina. 

 

Ad.20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij poinformował, 

że w wielu rzeczach powielają się z Panem Burmistrzem. Lipiec był wolny chociaż nie do 

końca, bo Pan Przewodniczący był na rozdaniu sprzętu strażackiego, mieli tez ścisłą 

współpracę z panem Burmistrzem, rozwiązywali problem odwodnienia drogi  na której 

obecnie trwa inwestycja. 

Było spotkanie u Pana Burmistrza w sprawie rodziny z Gruzji oraz w wielu innych sprawach.  

Uczestniczyli w Dożynkach gminnych. 

 

Ad.21. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rejestr listów dostarczył emailem. 

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

- Zarządzenie pokontrolne z kontroli WIOŚ w Opolu dot. gospodarowania odpadami  

  Komunalnymi – przybliżył temat radnym . 

  Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także Radca Prawny Pan Tomasz Surma.  

- pismo PKP w sprawie nazewnictwa stacji PKP, -  odczytał pismo, 

- pismo właścicielki nieruchomości w Skarbiszowicach – oferta sprzedaży dla Gminy tej 

  nieruchomości – odczytał pismo, 

- pismo  mieszkańca Tułowic w sprawie propozycji zaprezentowania Tułowic poprzez  

rekreacyjno- turystyczne zimowe przejście szlaku beskidzkiego liczącego ponad 500 km. oraz 

wsparcia tej wyprawy  – odczytał pismo. 

Pan Burmistrz poinformował, że tej osobie nie chodzi o wsparcie finansowe ale rzeczowe, 

zaznaczył, że jest to godna podziwu inicjatywa.  Radny Michał Luty przypomniał, że w tym 

roku  były już prośby o wsparcie  osób, które chcą promować Gminę i nie dostały takiego 

wsparcia, zaznaczył, ze nie ma nic przeciwko temu ale trzeba się zastanowić czy nie zostanie 

to źle odebrane.  

- pismo Koła Pszczelarzy o wsparcie działalności Kola – odczytał pismo. 

- pismo KBW dot. utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatowych.  

- oferta dot. wykonania statuetek i innych gadżetów  na zakończenie kadencji, 

- odpowiedź na pismo mieszkanki Tułowic dot. dotacji dla dzieci uczęszczających do żłobka, 

- oferta dot. placów zabaw dla dzieci, 

- pismo Wojewody Opolskiego dot. oświadczeń majątkowych – odczytał pismo, 

- pismo Komendy Wojewódzkiej policji, 

- pismo mieszkańców ul. Szkolnej,  



Burmistrz Tułowic poinformował, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z panem 

Prezesem Kopalni w sprawie budowy obwodnicy Ligoty i dofinansowania tej inwestycji oraz 

w sprawie kierunku rekultywacji wyrobiska. 

 

Ad.22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej, 

Interpelacja: 

 

-  radnego Krzysztofa Ptaka w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw  obok bloków-    

   zostało to zrobione, 

- radnego Józefa Sukiennika dot. pomalowania pasów parkingowych – zostało to  

   pomalowane, 

- sprawa parkingu przy ul. Porcelanowej, Pan  Burmistrz przekaże informację  na początku  

   września,  

- sprawa wykonania albumów – zostały dzisiaj rozdane, 

- radnego Józefa Sukiennika dot. rozwiązania sprawy opierania rowerów o siatkę przy Orliku,    

  Pan Burmistrz odpowiedział, że będą tam postawione stojaki,-  

  Dyrektor Szkoły Pani Justyna Paszkowska stwierdziła, że te stojaki nie załatwią sprawy do 

  końca, bo bardzo dużo dzieci przyjeżdża do szkoły rowerami i przypinają je do siatki, ale  

  woli żeby te rowery były tam przypinane niż gdyby były stawiane przy wejściu do szkoły  

  tak jak to było do niedawna.  

  Pani Dyrektor przy okazji zaprosiła wszystkich na uroczyste otwarcie roku szkolnego. 

- prośba radnego Józefa Sukiennika o wykoszenie  terenu przy garażach zarośniętego  

  jeżynami, - Pan Burmistrz stwierdził, że tam tego terenu gminnego jest bardzo mało ale  

  jeszcze raz  wykosi to ZGKiM, Radni dyskutowali, że jest to teren prywatny i powinni to  

  kosić właściciele. 

- sprawa radnego Jana Bojkowskiego dot. potrzeby zasypania dołu na placu zabaw, zostało to  

  zasypane,  

- pytanie radnego Romana Suchodolskiego dot. informacji na temat umowy sprzedaży działki  

  przy ul. Porcelanowej, czy były tam jakieś dodatkowe zastrzeżenia, Pan Burmistrz odpowie  

  na początku września. 

- prośba Pani Sołtys Szydłowa dot. Huśtawek na placu zabaw – już zostały zamontowane, 

 

Ad.23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Michał Luty poruszył sprawę inwestycji na stawie w Skarbiszowicach, zapytał czy po 

wydaniu decyzji RIOŚ ( ma nadzieje, że pozytywnej dla Gminy) inwestycja będzie  

kontynuowana. Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli  decyzja będzie pozytywna to prace będą 

kontynuowane.  

Radny Krzysztof Ptak poddał pod rozwagę sprawę podjęcia uchwały wzorem innych miast w 

sprawie określenia warunków dotyczących wizerunku , wizytówki Tułowic, chodzi tu przede 

wszystkim o rozwiązanie omawianej wcześniej sprawy działki przy wjeździe do Tułowic.  

Poruszył też sprawę uszkodzonego drzewa ( dąb ze złamanym, wiszącym  konarem )  obok 

ścieżki przy cmentarzu ewangelickim, prosił o jego zabezpieczenie.  

Dyrektor ZGKiM poinformował, że obok stoi drugi dąb tez spróchniały. 

Radny Józef  Sukiennik poruszył sprawę elewacji budynku w którym ma być Posterunek 

Policji, zapytał czy będzie odnawiany cały budynek czy tylko  ten szczyt.  

Pan Dyrektor  ZGKiM odpowiedział, że będzie to tylko ściana szczytowa. 

Radny Józef  Sukiennik poinformował, że był zbijany tynk z tej ściany a okna nie były 

zabezpieczone i mogły ulec zniszczeniu. 



Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że rusztowanie było osiatkowane a okna były zabezpieczone tylko 

w oknach były kraty i nie było tego widać,  dopiero gdy kraty zostały wycięte to można było 

do okien przykleić folię.  

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zbyt wysokiego żywopłotu przy ul. Porcelanowej 

przy zjeździe ze ścieżki pieszo rowerowej, zagraża to bezpieczeństwu. 

Radny Krzysztof Mróz odczytał odpowiedź na pismo skierowane do Zarządu Powiatu 

Opolskiego w sprawie chodnika w Szydłowie. 

Poruszył także sprawę posesji Pani W. na której kilka dni temu pojawiła się ekipa ze 

Starostwa powiatowego w Opolu, która zabezpieczyła budynek ( okna, drzwi itd.). nie wie 

czy oni nie dostali wyroku Sadu.  

Pan Burmistrz stwierdził, że rozmawiał w tej sprawie z Panią Sołtys, nie wie, być może oni 

dostali nakaz z Nadzoru Budowlanego, Gmina nie miała w tej sprawie żadnej informacji. 

Radny Krzysztof Mróz przypomniał, że dostał pismo od Pana Burmistrza, że do końca 

sierpnia br. zostaną wyremontowane drogi w Szydłowie, sierpień się kończy a 

wyremontowano dopiero 1/3 tych dróg, ma nadzieję że dalsza część tych dróg zostanie 

zrealizowana.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że mają w tej chwili problem z masą i z wykonawcą , w  

budżecie środki są zabezpieczone  w kwocie 10 tys. zł. Stwierdził , że w tej chwili może tylko 

przeprosić  ale co się da to będzie zrobione.  

Pan Krzysztof Mróz  poruszył także sprawę koszenia, miało być to robione trzy razy w roku, 

w tym roku udało się to zrobić raz ale prosi o dokończenie koszenia, bo gałęzie wystają na 

drogę.  

Zapytał też czy jest odpowiedz na pismo skierowane do spadkobierców Pana Sz. Czy są w 

tym kierunku jakieś sukcesy. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że obecny na Sesji Radca nie zna tej sprawy, sprawę prowadzi 

inny Radca Prawny więc  informację w tej sprawie przekaże w terminie późniejszym. 

Pan Krzysztof Mróz przypomniał, że na posiedzeniu Komisji rozmawiali na temat środków, 

które mogą pozyskać, jego propozycja dotyczy ul. Fabrycznej w Szydłowie, jest to ulica, 

która będzie łączyła centrum przesiadkowe z przystankiem „Centrum” zaproponował aby 

rozważyć sprawę wpisania to w projekt , może w schetynówkę. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że ostatnio pracownica  Urzędu była na szkoleniu w sprawie 

projektów  i tam mówiono, że priorytetem i bardzo wysoko w rankingu będą oceniane drogi, 

które prowadzą do mieszkań plus.  

Pan Krzysztof Mróz poruszył sprawę podłączenia gazu do inwestora w Szydłowie, 

zaproponował  aby rozważyć także możliwość doprowadzenia gazu do świetlicy, kościoła  i 

budynków mieszkalnych. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że to już jest ich rolą, żeby przejść krok po kroku i namówić 

mieszkańców do podłączenia gazu. 

Radny Józef Sukiennik jeszcze raz wrócił do sprawy poruszanego wcześniej żywopłotu , 

stwierdził, ze jest on za wysoki i zaproponował aby może go przyciąć.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że ten żywopłot jest już od dawna przycinany  ale na końcu 

chodnika jest znak „koniec ścieżki pieszo – rowerowej”.  

Radny Roman Kopij zapytał jeszcze o rodzinę z Gruzji. 

Pan Burmistrz opowiedział o spotkaniu z tą rodziną w Urzędzie Miejskim.  

Radni dyskutowali na temat możliwości pomocy tej rodzinie.  

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła także Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tułowicach. 

Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym sytuację finansową Gminy, która jest bardzo dobra   i 

prosiła aby radni dbali o swoją gminę i nie dali sobie wmawiać, że gmina jest w złej kondycji 

finansowej. 



Przewodniczący Rady poruszył sprawę możliwości ustawienia lustra na zakręcie z głównej 

ulicy na ul. 1 Maja koło sklepu motoryzacyjnego, poruszył też sprawę przeanalizowania 

możliwości postawienia znaku  ostrzegawczego ( np. uwaga samochód) przy wjeździe na   

teren starego Porcelitu  ostrzegającego przechodniów i rowerzystów o wyjeżdżających 

samochodach. 

 

Ad.24. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin wspólnego  

posiedzenia Komisji 24 .09.2018 r.  Sesja 28.09.2018 r. .  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady LIII 

Sesji Rady Miejskiej. 

       

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz      Frédéric Coppin 


