
Protokół Nr I 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

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

1600 do godz. 1721 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był Tomasz Gala – 

nieobecność usprawiedliwiona). 

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Sesja została 

zwołana przez Komisarza Wyborczego w Opolu I. 

Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny Pan Jan Bojkowski, który przywitał 

zebranych, otworzył obrady i poinformował, że od dzisiaj wszystkie Sesje Rady będą 

nagrywane i rejestrowane, taki sposób rejestrowania przebiegu obrad określiła 

znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym. Ustawę o samorządzie gminnym oraz Statut 

Gminy wszyscy radni otrzymali. 

Następnie odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I oraz proponowany 

porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Stwierdzenie kworum. 

5. Wybór  Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady . 

7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady . 

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego 

ślubowania. 

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń. 

 

Ad.2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Gierczak wręczył radnym 

zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Tułowicach i pogratulował im wyboru. 

 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Przewodniczący obrad radny Jan Bojkowski odczytał rotę ślubowania: 

 

„ Wierny Konstytucji 

 i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców”. 

 

po czym wywołani kolejno radni stojąc wypowiadali słowo “ ślubuję”. 

 

Ad.4. Stwierdzenie kworum. 

 

Radny Jan Bojkowski stwierdził, że na Sesji obecnych jest 14 radnych. Ustawowy skład Rady 

Miejskiej w Tułowicach liczy 15 radnych. Wobec czego stwierdził, że obrady są 

prawomocne. 

 



Ad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach przystąpiono do powołania komisji 

skrutacyjnej . 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych:  

1) Pana Przemysława Bieleckiego, 

2) Panią Annę Sokulską  

3) Pana Krzysztofa Ptaka 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący obrad Pan Jan Bojkowski zarządził głosowanie w sprawie zamknięcia listy 

kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Za zamknięciem listy głosowało 14 radnych. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącą Komisji wybrali radnego Krzysztofa 

Ptaka. 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany i przyjęty przy 12 głosach za i 2 

wstrzymujących się od głosowania, głosów przeciwnych brak. 

 

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący obrad Pan Jan Bojkowski poinformował, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Przewodniczący Rady Miejskiej wybierany jest w głosowaniu tajnym a następnie 

zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Radny Krzysztof Mróz zgłosił kandydaturę radnego Frèdèrica Coppina.  

Pan Frèdèric Coppin wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przegłosowano zamknięcie listy kandydatów (13 

głosów za zamknięciem listy, 1 wstrzymujący się od głosowania, głosów przeciwnych brak. 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Krzysztof 

Ptak odczytał protokół głosowania i stwierdziła, że za kandydaturą radnego Frèdèric Coppina 

głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych brak. 

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach został wybrany Pan Frèdèric Coppin. 

Radny Jan Bojkowski odczytał podjętą w tajnym głosowaniu uchwałę Nr I/1/18 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Tułowicach. 

Następnie pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu i przekazał dalsze prowadzenie 

obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin podziękował wszystkim, którzy dzisiaj 

oddali na niego głos. Zaznaczył, że radni mogą liczyć na pełne zaangażowanie z jego strony i 

przejrzystość działań oraz  zaapelował do wszystkich o współpracę.  

 

Ad.7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Rady Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że zgodnie z przepisami Zastępca 

Przewodniczącego Rady Miejskiej także wybierany jest w głosowaniu tajnym a następnie 

zarządził zgłaszanie kandydatur na  Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Radny Michał Luty zgłosił kandydaturę radnego Romana Kopija.  

Pan Roman Kopij wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przegłosowano zamknięcie listy kandydatów (13 

głosów za zamknięciem listy, 1 wstrzymujący się od głosowania, głosów przeciwnych brak. 



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Krzysztof 

Ptak odczytał protokół głosowania i stwierdziła, że za kandydaturą radnego Romana Kopija 

głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych brak. 

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach został wybrany Pan Roman 

Kopij. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał podjętą w tajnym głosowaniu uchwałę Nr I/2/18 w 

sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach i pogratulował 

radnemu wyboru na Zastępcę Przewodniczącego Rady. 

Radny Roman Kopij podziękował wszystkim za zaufanie i wybór jego osoby na Zastępcę 

Przewodniczącego. 

 

Ad.8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego  

ślubowania. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Gierczak wręczył nowo 

wybranemu Burmistrzowi Tułowic Panu Andrzejowi Wesołowskiemu zaświadczenie o 

wyborze i pogratulował mu wyboru. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował, że zgodnie z artykułem 

29a Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. objecie obowiązków przez 

Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.  

Poprosił wszystkich o powstanie a następnie poprosił nowo wybranego Burmistrza Pana 

Andrzeja Wesołowskiego o złożenie ślubowania; 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski złożył ślubowanie: 

 

“Obejmując urząd Burmistrza Tułowic, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski podziękował wszystkim za minione 4 lata, 

mieszkańcom, bo 4 lata temu mu zaufali. Podziękował wszystkim, którzy mu zaufali, 

dyrektorom, kierownikom jednostek i ich pracownikom, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, 

pracownikom Urzędu, Radnym, Przewodniczącemu Rady. Złożył też serdeczne gratulacje z 

okazji wyboru na nową kadencje dla Radnych. Zaznaczył, że odniesiony sukces to 

niewątpliwie zaszczyt i uznanie dla Radnych i zaangażowanie oraz powód do dumy i 

satysfakcji. Każde wybory niosą za sobą nowe nadzieje i oczekiwania społeczne, mieszkańcy 

obdarzyli wybranych radnych jak i Jego zaufaniem i wyrazili swoje nadzieje na spełnienie 

konkretnych celów jak i obietnic. Przed wyborami jako kandydaci na radnych i burmistrza też 

trochę nowych rzeczy ludziom obiecali w Szydłowie, w każdej miejscowości jak i w samych 

Tułowicach. 

Pan Burmistrz życzył radnym wytrwałości w realizacji planowanych zadań, zaznaczył też, że 

jest przekonany, że radnym nie zabraknie ambitnych wyzwań, które sprawią, że namacalne 

efekty ich działalności będą widoczne już w najbliższej przyszłości.  

Na zakończenie jeszcze raz podziękował szczególnie mieszkańcom, którzy poszli do 

wyborów samorządowych, gdzie był jeden kandydat na włodarza Gminy a frekwencja 

wyniosła 41,6 %, to jest godne podziwu, stwierdził, że w Tułowicach jest demokracja. 

Poparcie dla nowego, starego włodarza wyniosło prawie 86%, to powoduje, że chce się 

pracować, dodaje siły i energii do dalszych działań na rzecz Gminy i dobra jej wszystkich 

mieszkańców. 

Tułowice będą się zmieniać, już się zmieniają. Te cztery lata pokazały, że możemy robić 

wielkie rzeczy, przykładem jest Stacja Uzdatniania Wody, to wszystko jest pod ziemią albo w 



budynku, tego nie widać ale każdy klomb, każde otoczenie, remiza, przedszkole, siłownie 

plenerowe, to są namacalne rzeczy. 

Podziękował Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu oraz radnym minionej kadencji za 

współpracę, stwierdził, że niejednokrotnie spierali się merytorycznie na argumenty ale tak 

czasem trzeba. 

Zaznaczył, że on i radni wiedzą dokąd zmierzają, mają postawione jasne cele, w każdej 

miejscowości w ciągu tej kadencji powstanie coś nowego, nie tylko w Tułowicach. 

Zaznaczył, że cieszy się, że jest taka ekipa radnych pełnych energii. Życzył wszystkim dużo 

zdrowia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady I 

Sesji Rady Miejskiej. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska-Balwierz    Frédèric Coppin 


