
Protokół Nr LIII 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 28 września  2018 r.  

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

do godz.1800. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 13 radnych,  

nieobecny był radny Zbigniew Paradowski i radny Krzysztof Ptak). Na posiedzenie spóźnił się 

radny Michał Luty. 

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, Pana Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, 

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

sołtysów.  

 

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 września br. a następnie 

zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Burmistrz Tułowic  Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 

8 - podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia  zasad usytuowania na terenie 

Gminy miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych, sprawa została obszernie 

omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Pan Burmistrz zaproponował aby w to miejsce wprowadzić punkt dotyczący Podjęcia uchwały  

w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia posterunku Policji w mieście Tułowice. 

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

posiedzeniu Komisji. 

Radni jednogłośnie (12 głosów za) przyjęli wniosek  o zmianę porządku obrad dotyczący 

zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Następnie Radni jednogłośnie (12 głosów za) przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad 

dotyczący wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 8 - Podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia poparcia dla utworzenia posterunku Policji w mieście Tułowice. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Frederik Coppin odczytał porządek obrad 

uzupełniony o wnioski Burmistrza. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 

2018 r.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na 

terenie miasta Tułowice,  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla  utworzenia posterunku Policji w  

mieście Tułowice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, 

10. Podsumowanie  Dożynek  parafialno- gminnych w 2018 r., Dożynek w Czechach w Beli  

pod Pradziadem, Dożynek Powiatowych i Dożynek  Wojewódzkich - wyniki, 

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

(Goszczowice) 



12. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2018 r. ( Komisja  Budżetowa i 

spraw Gospodarczych) 

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Radni jednogłośnie (12 za) przyjęli porządek obrad uzupełniony o wnioski Burmistrza.  

Dyrektor Szkoły Pani Justyna Paszkowska zwróciła się z prośbą do Rady Miejskiej o objęcie 

patronatem honorowym Rady Miejskiej w Tułowicach konkursu pod nazwą „ Gdy myślę 

Polska”. Poinformowała, że konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach, 

ilustratorskiej, wokalnej i plastycznej. Wszystkie kategorie łączy jeden wspólny cel, 

uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Rozstrzygniecie konkursu recytatorsko 

wokalnego odbędzie się 8 listopada w Szkole Podstawowej. Udział w tym konkursie miałyby 

wziąć dzieci z okolicznych szkół oraz z naszej szkoły. Wyślą zaproszenia do szkół 

sąsiadujących. Chcieliby, żeby to było takie przedsięwzięcie regionalne.  Prosiła o 

przychylenie się do przedstawionej prośby.  

Zaznaczyła, że Regulamin konkursu został przekazany na ręce Pana Przewodniczącego, radni 

mogą się z nim zapoznać. 

Pani Skarbnik zapytała na czym będzie polegał ten patronat, czy chodzi tu o ufundowanie 

nagród czy o inne rzeczy. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeżeli będzie dobra wola to tak ale wysyłają też pisma- 

prośby o objęcie patronatem do Kuratora i do Wojewody Opolskiego. Zaznaczyła, że to nie 

jest konkurs, który będzie przynosił dochody ale chodzi tylko o to aby w jakiś sposób uczcić 

rocznice odzyskania niepodległości. Zaznaczyła, że oczywiście będą jakieś nagrody i oni te 

nagrody ufundują, będą szukać też sponsorów. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek stwierdziła, że chodzi jej o formę prawną tego 

patronaty bo raczej patronatem to obejmuje Gmina albo organ wykonawczy czyli Burmistrz, 

dlaczego Rada, zapytała czy wcześniej było już cos takiego. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że chciała tez Rade  o tym poinformować, a przy takich 

patronatach to najczęściej jest napisane „ Burmistrza i Rady Miejskiej” 

Do obrad dołączył radny Michał Luty. 

Radca Prawny stwierdziła, że jest to szeroki wniosek ale sprawdzi jak to można formalnie 

załatwić. 

Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 13 głosów za) wyrazili zgodę na objecie 

patronatem przedmiotowego konkursu. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu za LIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

 

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

mailem.   

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

głosowało 12 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  27 

sierpnia 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2018 r.  został wysłany do radnych e-mailem. Radni do 

protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 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 LIV/287/18. 

 

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. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się 

punkty dotyczące: 

1. budowa drogi w Skarbiszowicach, poprawa jakości dróg, 

2. przebudowa Tułowiczanki na siłownię,  

3. budowa drogi w Ligocie Tułowickiej zwiększająca bezpieczeństwo pieszych. 

Zaznaczył, że tych punktów nie było w prognozie zeszłorocznej, prosił aby to wyjaśnić.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że  punkty 2 i 3  były od początku a Skarbiszowice weszły w zeszłym 

roku jak został zrobiony projekt. 

Radny Krzysztof Kiraga przypomniał, że 2 lata temu był złożony wniosek na „Burze mózgów” 

o budowę drogi w Skarbiszowicach i wtedy radni przychylili się do tego wniosku i został on 

wprowadzony do prognozy finansowej. 

Ustalono, że Pani Skarbnik przekaże wyjaśnienie Panu Suchodolskiemu na następnej Sesji. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli innych zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 12 głosach za, braku głosów  przeciwnych i 1 wstrzymującym się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr LIV/288/18. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji 

kolejowej  na terenie miasta Tułowice,  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że temat był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. 

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 LIV/289/18. 

 

 



Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia posterunku 

Policji w mieście Tułowice. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał 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 LIV/290/18. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że temat był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji gdzie Pani Kierownik OPS udzieliła w tej sprawie wyjaśnień.  

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 LIV/291/18. 

 

Ad. 10. Podsumowanie Dożynek parafialno- gminnych w 2018 r., Dożynek w Czechach 

w Beli pod Pradziadem, Dożynek Powiatowych i Dożynek Wojewódzkich – wyniki. 

 

Pani Dyrektor TOK poinformowała, że nie ma jeszcze wszystkich kosztów ( chodzi o umowę 

z ZAIKSEM) dlatego przedstawi to na następnej Sesji.    

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij przedstawił 

zdjęcia z Dożynek  w Czechach w Beli pod Pradziadem, Dożynek Powiatowych i Dożynek  

Wojewódzkich. 

 

Ad. 11. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w II kwartale  2018 r.  

( Goszczowice). 

 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogoń poinformował, że 14 maja OSP w Goszczowicach 

zakupiła wóz bojowy, z którego druhowie są bardzo dumni. Zakupiony samochód 

uczestniczył już w dwudziestu akcjach. W tej chwili samochód jest malowany i 

przygotowywany na poświęcenie. 

W czerwcu był zorganizowany przez Rade Sołecka „Dzień dziecka” . W spotkaniu 

uczestniczyło bardzo dużo dzieci i mieszkańców. 

W czerwcu mieszkańcy wyłożyli kostkę brukowa za świetlica i remizą strażacką. Kostka 

została zakupiona z funduszu sołeckiego. Za środki z funduszu soleckiego są obecnie robione 

ławo stoły. 

 

Ad. 12. Informacja z działalności Komisji Rady za II kwartał 2018 r. ( Komisja 

Budżetowa i spraw Gospodarczych). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i spraw Gospodarczych Pan Krzysztof Kiraga 

poinformował, że 5 kwietnia br. członkowie komisji brali udział we wspólnym posiedzeniu 

Komisji, (obecni byli wszyscy członkowie Komisji) jednym z ważniejszych tematów na tym 

posiedzeniu było podjęcie uchwały w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości 

leśnych i rolnych. Na posiedzeniu radni dyskutowali na temat podatków oraz w sprawie 

zmiany budżetu gminy oraz wieloletnich prac gminy. 



7 maja 2018 r. znowu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, ( obecni byli wszyscy 

członkowie Komisji) celem spotkania było opiniowanie projektu uchwały w sprawie dotacji 

na sprawy konserwatorskie, restauratorskie oraz na zabytki wpisane do rejestru. Odnośnie 

uchwał na sprzedaż napojów alkoholowych radni otrzymali informację na temat opinii zebrań 

sołeckich o punktach sprzedaży tych napojów. 

29 maja 2018 r. w Sali widowiskowej TOK odbyło się wspólne posiedzenie Komisji (obecni 

byli wszyscy członkowie  Komisji) w sprawie wyjaśnienia nurtujących mieszkańców gminy 

Tułowice spraw związanych z rekultywacją części wyrobiska. 

25 czerwca 2018 r. znowu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ( nieobecny był radny 

Krzysztof Mróz), którego tematem było omówienie projektów uchwał w sprawie wymiaru 

zajęć nauczycieli, oraz wysokości  opłat za wychowanie przedszkolne, jak również podjęcie 

uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium uczniom przez burmistrza Tułowic oraz 

podjęcie uchwal w sprawie zmiany budżetu. 

Radni zapoznali się z informacja na temat wymiaru godzin nauczycieli jak również uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolny. 

Komisja Budżetowa w II kwartale spotkała się cztery razy, w trzech Komisjach uczestniczyli 

wszyscy radni w jednej nieobecny był jeden radny. 

Podsumowując II kwartał prac Komisji Budżetu i spraw Gospodarczych można stwierdzić, że 

radni czynnie uczestniczyli w pracach tej Komisji i mocno byli zaangażowani w sprawy 

związane z działalno1)ścią Gminy jak również jej mieszkańców. 

 

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. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski  poinformował, że dla niego jednym z ważniejszych 

wydarzeń było to, że był na obchodach dwudziestolecia Honorowych Dawców Krwi 

organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż - Koła Tułowicko-Łambinowickiego, 

organizowane to było w Wierzbiu. 

Pan Burmistrz stwierdził, że można składać różne dary, ale daru krwi nie można z niczym 

porównać, nie wymyślono jeszcze jej zamiennika. 

We wrześniu Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniach dożynkowych i w spotkaniach  

po dożynkowych, które były organizowane w Sołectwach.. 

Pan Burmistrz poruszył też sprawę  otwarcia Posterunku Policji w Tułowicach, stwierdził, że 

terminy są bardzo napięte ze względu na obecność na otwarciu ważnych osób. Poinformował 

o przebiegu przygotowań z tym związanych. 

Poinformował także, że w związku z walką ze smogiem będzie zorganizowane zebranie 

zainteresowanych mieszkańców w sprawie możliwości pozyskania dotacji i pożyczek na 

wymianę pieców i innych działań związanych z ograniczeniem emisji smogu. 



Pan Burmistrz poinformował też, że z Panią Skarbnik uczestniczyli w spotkaniu w Starostwie 

Powiatowym w sprawie budowy ścieżek pieszo- rowerowych, byli także w innej gminie 

zobaczyć jak tam wygląda Posterunek Policji. Stwierdził, że Posterunek w Tułowicach jest 

lepiej przygotowany i mamy się czym pochwalić. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że uczestniczył wraz z przedstawicielami sołectwa 

Tułowice Małe w Dożynkach w Złotnikach, uczestniczył też w spotkaniach w Sołectwach w 

sprawie funduszu sołeckiego oraz nurtujących sprawach i potrzebach tych Sołectw. W 

spotkaniach tych uczestniczył także Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i policjanci. 

 

Ad.14. 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.  

Pan Z-ca Przewodniczącego poinformował, że w związku z wnioskiem radnego Józefa 

Sukiennika po ostatniej Sesji wraz z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczącym Rady 

dokonali oględzin żywopłotu  przy budynku stojącym przy wjeździe  na ul. Porcelitową.  

Zostały wykonane zdjęcia tego żywopłotu i nie stwierdzają, że żywopłot stwarza zagrożenie. 

Pan Przewodniczący uczestniczył w Dożynkach w Paczkowie a także w uroczystości otwarcia 

roku szkolnego w szkole Podstawowej w Tułowicach. Uczestniczyli także w Dożynkach w 

Czechach i w Złotnikach.  

Pan Przewodniczący wspólnie z Panem Zastępca przygotowywali Sesję i posiedzenie komisji. 

Jeśli chodzi o zebrania wiejskie, to nie uczestniczyli we wszystkich ale zawsze był 

przedstawiciel Rady.  

Uczestniczyli także wraz z panem Wójtem w pogrzebie byłej Pani Dyrektor Gimnazjum. 

Uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi z Wendeburga i ich opiekunami, którzy są w naszej 

Gminie w ramach wymiany miedzy szkołami. 

 

Ad.15. 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: 

- informacja Stowarzyszenia  na rzecz rozwoju Gminy Tułowice o utworzeniu tego 

Stowarzyszenia, o zakresie jego działalności i propozycją współpracy z Gminą, , 

- wnioski radnych do budżetu , które będą przekazane na „burzę mózgów”. 

 

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, jakie były następujące interpelacje i wnioski i jak zostały 

załatwione: 

- pytanie radnego Józefa Sukiennika co będzie robione z treblinką pochodzącej z rozbiórki 

 z ul. Szkolnej, 

Pan Przewodniczący odpowiedział, że jest ona magazynowana na bazie w firmie, która 

rozbiera drogę, trzeba będzie się zastanowić co z nią zrobić, zaznaczył, że koszt jej ułożenia 

jest o wiele droższy niż innej kostki i nikt nie chce podjąć się tego robić. 

Pan Burmistrz poinformował, że może jakieś małe elementy z tego będą ułożone, zostanie 

ona w jakiś sposób wykorzystana. 



- radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę naprawy huśtawki na placu koło bloków, - zostało to 

zrobione,  

- prośba radnego  Krzysztof Ptak o postawienie znaku drogowego na ul. 1 Maja –

Przewodniczący  Rady poinformował, że w najbliższym czasie będzie  sporządzony na bazie 

złożonych wniosków dotyczących  postawienia znaków, spowalniaczy itp.  katalog potrzeb i 

na którejś Komisji będą o tym dyskutować 

Pan Burmistrz poinformował, że jest pomysł aby  przy ul. 1 Maja  zrobić parkingi, bo w tej 

chwili ludzie nie mają tam gdzie parkować.   

- sprawa nagrywania Sesji, Pan Sekretarz pilnuje te sprawę, będzie to realizowane pod koniec 

października, 

- wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o wydawanie gazety gminnej – temat będzie rozważany 

w następnej kadencji, są w tej sprawie różne propozycje, 

- wniosek  radnego Józefa Sukiennika dot. rozwiązania sprawy opierania rowerów o siatkę 

przy Orliku, odpowiedź była udzielona, 

- sprawa działki naprzeciwko Fab-stylu dot. zapisu w akcie notarialnym przy sprzedaży tej 

działki - Pan Burmistrz zapoznał zebranych z treścią zapisu w akcie. Pani Radca Prawny 

zapozna się ze sprawą i poinformuje co w tej sprawie można zrobić aby spowodować 

uporządkowanie tej działki. 

- wniosek radnego Józefa Sukiennika o uruchomieniu kursu autobusu na trasie  Niemodlin – 

Korfantów.  Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Burmistrz ma w tej sprawie pewna 

propozycję. Pan Burmistrz zaznaczył, że  mieszkańcy naszej Gminy jeżdżą do Niemodlina ale 

mieszkańcy Niemodlina też jeżdżą do Tułowic do pracy  i po wyborach zaproponuje 

sąsiedniej Gminie aby oba samorządy podeszły do tej sprawy i może wspólnie cos się da 

zrobić.  

Propozycja zamontowania kurtyn wodnych w Tułowicach, Pan Burmistrz odpowiedział, że  

w przyszłym roku taka kurtyna się pojawi, prosił o wskazanie miejsc gdzie można je 

zamontować, zaznaczył, że w pobliżu musi być hydrant. 

- wniosek radnego Józefa Sukiennika o zamontowanie tablicy ogłoszeń na ul. Parkowej „na 

barakach” bo z uwagi na brak tablicy mieszkańcy nie byli poinformowani o skażeniu wody, 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski stwierdził, że jest to nieprawda, bo rozmawiał  

z mieszkańcami i wiedzieli o skażeniu wody, informacja była wywieszana na drzwiach  

wejściowych do bloków. Tablicy tam nie można postawić bo to nie jest ich wspólnota, ich 

teren. 

- poruszana była sprawa studziennej kanalizacyjnych na drogach, są za wysokie, chodzi  

o studzienki na ul. Sportowej i ul. Wiśniowej. Będzie to robione w ramach budowy ścieżki 

pieszo – rowerowej, będzie wyrównany asfalt i ten problem będzie rozwiązany.  

Pan Burmistrz dodał, że jest to odcinek przewidziany do rewitalizacji i tam będzie położony 

asfalt, studzienki zostaną wyrównane. 

- wniosek radnego Krzysztofa Ptaka, który 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. 

Przewodniczący odpowiedział, że jest to temat, który trzeba będzie rozważyć w przyszłym 

roku i zastanowić się nad tym. Przesłał radnym materiały – uchwały innych gmin w 

podobnych sprawach. 

- wniosek radnego Krzysztofa  Ptaka dotyczący uszkodzonego drzewa ( dąb ze złamanym, 

wiszącym konarem ) obok ścieżki przy cmentarzu ewangelickim, prosił o jego 

zabezpieczenie.  

Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z pracownikiem ZGKiM aby zobaczyli co tam 

można zrobić.  



- wniosek radnego Józefa Sukiennika - sprawa zbyt wysokiego żywopłotu przy  

ul. Porcelanowej przy zjeździe ze ścieżki pieszo rowerowej, zagraża to bezpieczeństwu. 

Przewodniczący poinformował, że po Sesji tam byli tam z Panem Burmistrzem i Panem 

Zastępcą Przewodniczącego i stwierdzili, ze ten żywopłot jest ścięty bardzo nisko, nie 

stwierdzili tam zagrożenia. 

Pan Sukiennik stwierdził, że nie będzie się spierał ale racja jest chyba po jego stronie, bo jeśli 

ktoś jedzie samochodem od strony stacji paliw, tam jest z górki, nie każdy samochód 

zatrzymuje się  przed przejściem dla pieszych, ten żywopłot jak i budynek zasłania i ani 

kierowca nie widzi jadącego rowerem ani rowerzysta nie widzi kierowcy. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski stwierdził, że po części może Pan Sukiennik i ma 

rację tylko, że nie wyobraża sobie, że piesi czy rowerzyści nie patrząc wchodzą czy wjeżdżają 

na pasy nie zatrzymując się przed przejściem. 

- pytanie radnego Krzysztofa Mroza dot. sprawy przejęcia  posesji w Szydłowie, sprawa 

spadkobierców. 

Pani Radca Prawny poinformowała co w tej sprawie zostało zrobione. 

- sprawa możliwości ustawienia lustra na ul. 1 Maja. Przewodniczący odpowiedział, że będzie 

to robione kompleksowo, tak jak już mówił przy wcześniejszej odpowiedzi na interpelację.  

- sprawa przeanalizowania możliwości postawienia znaku ostrzegawczego ( np. uwaga 

samochód) przy wjeździe na teren starego Porcelitu ostrzegającego przechodniów i 

rowerzystów o wyjeżdżających samochodach – Przewodniczący poinformował, że dostał już 

zgodę na pomalowanie tam pasów od jednego przedsiębiorcy z tego terenu a czeka jeszcze na 

zgodę drugiego przedsiębiorcy, po jej uzyskaniu takie pasy będą tam namalowane. 

 

Ad.17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała Panu Suchodolskiemu na pytania skąd się wzięły w 

wieloletniej prognozie finansowej 

1. budowa drogi w Skarbiszowicach, poprawa jakości dróg, 

2. przebudowa Tułowiczanki na siłownię,  

3. budowa drogi w Ligocie Tułowickiej zwiększająca bezpieczeństwo pieszych. 

Przedstawiła dokumenty potwierdzające, że wszystkie te pozycje były wprowadzone do  

WPF w poprzednich latach. 

Radni dyskutowali na temat naprawy drogi z Ligoty do Tułowic do ul. Zamkowej oraz o 

potrzebie remontu drogi na nowym osiedlu w Ligocie Tułowickiej. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała zebranych, że 27 października br. 

odbędzie się ARTMIKS. 

Zaznaczyła też, że 11 listopada mija 100 rocznica  odzyskania niepodległości i z tej okazji  

w porozumieniu z Dyrektorami innych jednostek gminnych chcą zorganizować „bieg 

niepodległościowy”. 

Radny Michał Luty zapytał jak wygląda sytuacja ze stawem w Skarbiszowicach. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że prace są zaawansowane i dopiero teraz widać jaki ten staw 

jest duży, jest tam tylko problem skąd wziąć tam tyle wody. 

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, ze tam cały rów był czyszczony na ich własny koszt 

pomimo, ze jest to droga powiatowa, mieszkańcy wyczyścili go we własnym zakresie ale rów 

jest znowu zajechany poprzez dużą ilość liści opadowych z dębów. Jeden z mieszkańców 

prosił aby wyczyścili ten rów bo mu woda się cofała pod dom. Teraz znowu to zarasta,  

a powiat się tym nie interesuje. 

Zapytał też, czy ten staw będzie utwardzony od strony drogi powiatowej kamieniami czy 

czymkolwiek, bo jeżeli teraz tam grunt jest luźny, to pod naciskiem ciężkich samochodów, 

które tamtędy przejeżdżają ta droga się zarwie. 



Pan Burmistrz stwierdził, że Starostwo nie widzi naszych zniszczonych dróg, ciężko jest  

doprosić się jakiegokolwiek remontu czy naprawy drogi. 

Radny Roman Suchodolski stwierdził, że droga do Skarbiszowic jest cała popękana. 

Radny Krzysztof Kiraga zaprosił wszystkich na uroczystość w Skarbiszowicach pod krzyżem. 

 

Ad.18. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin wspólnego 

posiedzenia Komisji 10.102018 i 22 .10.2018 r. Sesja 26.10.2018 r. 

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

Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Frédéric Coppin 


