
Rada Miejska w Tułowicach 

Radni - Sesja 

Protokół nr III/18 

III Posiedzenie Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2018  

Miejsce i czas obrad: sala nr 3 Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1. 

 

Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2018 o godz. 17:30, a zakończono o godz. 20:13 tego samego 

dnia. 

 

Tematyka: zgodnie z uzupełnionym  w trakcie Sesji porządkiem obrad.  

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „ na żywo”, wersja archiwalna jest dostępna 

na stronie internetowej Urzędu. 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności wzięło udział 13 radnych: 

1. Przemysław Bielecki 

2. Jan Bojkowski 

3. Krzysztof Chodorowski 

4. Frédéric Coppin 

5. Arkadiusz Drążek 

6. Tomasz Gala 

7. Roman Kopij 

8. Stanisław Momot 

9. Krzysztof Mróz 

10. Andrzej Reszka 

11. Anna Sokulska 

12. Agnieszka Zawadzka 

13. Bernadeta Żytkiewicz 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

 

1. Burmistrz Tułowic – Andrzej Wesołowski, 

2. Skarbnik Gminy – Bożena Gąska, 

3. Sekretarz Gminy – Wiesław Księski, 

4. Radca Prawny – Tomasz Surma  

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

6. Sołtysi, 

7. Członkowie Zespołu Szumiący Bór 

8. Pracownicy Urzędu Miejskiego, 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

III Sesję Rady Miejskiej w Tułowicach otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej pan 

Frédéric Coppin. Przywitał wszystkich przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. 

Udział w posiedzeniu wzięło 13 radnych ( nieobecni byli radny Michał Luty i radny 

Krzysztof Mróz), co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. 



2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

 

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

4. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

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 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania 

wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków  

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 

13. Podjęcie 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. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok. 

 

15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

 

17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o 



udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

 

18. Interpelacje i zapytania. 

 

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

 

20. Odpowiedzi na wolne wnioski z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

21. Wolne wnioski. 

 

22. Zakończenie obrad. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 

dotyczący uzupełnienia  porządku o punkt : Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

w Tułowicach, a następnie uzasadnił zgłoszony wniosek – jest to nowe osiedle w Tułowicach 

i jest wniosek o nadanie tej ulicy nazwy – ulica Wiązów. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: uzupełnienie porządku o punkt dotyczący Podjęcie uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

 

ZA (12) 

 

Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, Arkadiusz 

Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej Reszka, 

Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Anna Sokulska 

NIEOBECNI (2) Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

 

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r.  

 

4. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok.  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

 

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 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania 

wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie  

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków  

przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

13. Podjęcie 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. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach, 

 

16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami, 

 

18. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o 

udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

 

19. Interpelacje i zapytania. 

 

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

 

21. Odpowiedzi na wolne wnioski z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

22. Wolne wnioski. 

 

23. Zakończenie obrad. 

 

 

 



Zatwierdzenie zmienionego porządku obrad.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

 

Przyjęcie zmienionego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak, 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że Urząd 

Miejski na czele z Panem Burmistrzem i Rada Miejska chcą podziękować Zespołowi 

Szumiący Bór za ich działalność.  

Następnie wybrana przedstawicielka Zespołu Pani Krystyna Jagieła podziękowała za 

zaproszenie i przedstawiła historię działalności Zespołu oraz poinformowała o zdobytych 

nagrodach i wyróżnieniach. Zespół powstał w 1996 r. i działa do tej pory. 

Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli  na  ręce przedstawiciela Zespołu 

podziękowanie  za długoletnia działalność. 

Następnie Zespół Szumiący Bór zaśpiewał kilka kolęd. 

 

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 



Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

- radny Krzysztof Mróz – przedstawił opinię Komisji budżetu i spraw gospodarczych na temat  

przedłożonego projektu uchwały. Opinia jest pozytywna. 

- Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska – odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

nr 461/2018 z 16.11.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  

Gminy Tułowice na 2019 rok. Opinia jest pozytywna. 

- Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/12/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

- Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska – odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

nr 462/2018 z 16.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice . Opinia jest pozytywna. 

- Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

 



Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/13/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uchwalenie budżetu na 2019 r. i wieloletniej 

prognozy finansowej. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania 

projektu uchwały budżetowej. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski także podziękował za uchwalenie budżetu. 

stwierdził, że aby zaspokoić wszystkie potrzeby to trzeba by kilka takich budżetów. Uważa 

jednak, że budżet na 2019 r. jest dobry, mamy pozyskane środki zewnętrzne, około 25% 

budżetu jest przeznaczona na inwestycje. Podziękował jeszcze raz wszystkim, którzy 

przyczynili się do stworzenia takiego budżetu. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że projekt uchwały został omówiony przez 

Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

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

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - -Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak. 

 

 

 

 

 



Uchwała nr III/14/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że projekt uchwały także 

został omówiony przez Panią Skarbnik  na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - -Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/15/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że kolejne cztery projekty 

uchwał zostały omówione przez Panią Kierownik OPS  na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - -Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

 

 

 

 



Uchwała nr III/16/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania 

wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania wsparcia w 

ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2)- -Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/17/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

 

 

 

 



Uchwała nr III/18/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/19/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

13. Podjęcie 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 Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że projekt uchwały był 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez pracownika merytorycznego Urzędu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie 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. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

 

 



Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - -Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/20/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że projekt uchwały był 

omówiony  na wspólnym posiedzeniu Komisji przez pracownika merytorycznego Urzędu. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok..  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - -Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/21/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach. 

 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że jest to projekt 

uchwały, który został dzisiaj wprowadzony do porządku obrad. Projekt omówił Pan Burmistrz  

na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

- Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

 

 



Wyniki imienne: 

 

ZA (13) - Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Stanisław Momot, Krzysztof Mróz, Andrzej 

Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

NIEOBECNI (2) - Michał Luty, Krzysztof Ptak 

 

Uchwała nr III/22/2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że: 

 

- 29 listopada uczestniczył na spotkaniu w sprawie konsultacji dotyczących planowanej  

budowy obwodnicy Niemodlina, zaznaczył, że Pani Burmistrz Niemodlina w kuluarach  

powiedziała , że Tułowice i Niemodlin połączy ścieżka pieszo – rowerowa. Termin  

ukończenia budowy obwodnicy planowany jest na jesień 2021 r. 

 

- 30 listopada spotkał się z przedstawicielem Zespołu Piersi, rozmawiali o możliwości  

wystąpienia Zespołu na Dniach Tułowic, 

 

- 6 grudnia wraz z Panią Skarbnik podpisali umowę na dofinansowanie projektu na  

wyposażenie kuchni w Sali TOK, zaznaczył, że sala będzie także remontowana z innego  

projektu. 

 

- 8 grudnia na zaproszenie Pani Sołtys i radnego z tego okręgu brał udział w spotkaniu   

 podsumowującym rok w Tułowicach Małych, przy okazji przeszedł się ścieżką pieszo-  

rowerowa  na odcinku Tułowice – Tułowice Małe , stwierdził, że tam są duże ubytki i są 

zbierane oferty na wykonanie tej ścieżki, przy okazji planują też wymienić tam oświetlenie 

z żółtego na bardziej jaskrawe. 

Pan Burmistrz poinformował, że spotkał się z projektantami i przeszli po terenie TOK-u,  

obok Ośrodka Zdrowia i obok Szkoły w celu wykonania wizualizacji tego terenu, bo tam jest 

centrum Tułowic. 

Pan Burmistrz przypomniał, że ostatnio była organizowana zbiórka żywności dla Polaków  

mieszkających na Litwie i na Ukrainie, Pani, która tą zbiórkę organizowała zwróciła się do  

Urzędu z prośbą o pomoc finansową w zakresie transportu tych darów na wschód. 

Pan Burmistrz poinformował  także, że spotkał się po raz czwarty z Panem  Prezesem  

Kopalni w sprawie kierunku rekultywacji wyrobiska. Zaznaczył, że  nie mają jeszcze  

stanowiska organu nadzoru i drugiego stanowiska kancelarii niezależnej, trzeba na to  

zaczekać. Zmiana kierunku czy naturalizacji to jest t sprawa otwarta ale ma gwarancję Pana  

Prezesa , że w kierunku Kopalni nic nie będzie jeździć, nic nie będą wozić. Jeśli będą mieli  

stanowisko RIO co do sposobu współfinansowania czy finansowania przez nasz samorząd to  

niezwłocznie poinformuje o tym Pana Przewodniczącego. 

Pan Burmistrz poinformował, że brał udział w spotkaniu emerytów – byłych pracowników 

Urzędu, które jest organizowane raz w roku.  

Uczestniczył także w spotkaniu – przyjęcia sztandaru Koła Pszczelarzy w Niemodlinie do 

którego należą także mieszkańcy Gminy Tułowic . Zostali tam uhonorowani Pszczelarze, 

którzy są mieszkańcami naszej Gminy. 

Pan Burmistrz uczestniczył w otwarciu Posterunku Policji w Tułowicach, na otwarciu był 

obecny także Z-ca Komendanta Głównego Policji. 



17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij poinformował, że część 

radnych uczestniczyła w otwarciu Posterunku Policji w Tułowicach. 

Wraz z Panem Przewodniczącym i Panem Burmistrzem odwiedzali kilkakrotnie Panią 

Burmistrz w Niemodlinie odnośnie ścieżki pieszo – rowerowej z Tułowic Małych do 

Wydrowic i bardzo się cieszą, że to się udało i Pani Burmistrz przyjęła ta ich linie myślenia, 

skorzystają na tym mieszkańcy obu gmin. 

Odnośnie Kopalni, to po tych wszystkich spotkaniach, po wspólnym wyjeździe do Biura 

Projektów w Warszawie z czego już relacje zdawali, myśli, że z Kopalnią się dogadają, bo 

jest to dla Gminy naprawdę ważny podmiot gospodarczy. Ważne jest, że Pan Prezes ma jakaś  

wizję i stara się zrobić dobrą sprawę w tej Kopalni, czas go nie goni bo eksploatacja złoża 

trwa wiec nie ma jakiegoś obowiązku żeby już rekultywować ten obiekt. Myśli, że Pan 

Burmistrz czuwa nad tym i te prace na pewno będą szły w dobrym kierunku. 

Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że nadal wdrażają program e-Sesji, są w 

stałym kontakcie z Informatykiem Urzędu. 

30 listopada br. Przewodniczący Rady uczestniczył w spotkaniu po dożynkowym w 

Skarbiszowicach 

Zostało zorganizowane szkolenie dla radnych w sali Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady brał także udział w spotkaniu podsumowującym rok w Tułowicach 

Małych. 

Przewodniczący wraz z Zastępcą Przewodniczącego spotykali się także w celu przygotowania 

posiedzeń Komisji i Sesji. 

 

18. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o 

udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że był złożony jeden 

wniosek przez radną Annę Sokulską. W tej sprawie Pan Burmistrz przekazał zapytanie do 

Dyrekcji Dróg Wojewódzkich i czekają na odpowiedź. 

Pan  Burmistrz poinformował, że na ta chwilę jeszcze nie ma odpowiedzi z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 

 

19. Interpelacje i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin zapytał czy ktoś z radnych chce dzisiaj 

złożyć wniosek lub zapytanie  do Przewodniczącego Rady. 

Radni nie złożyli żadnych wniosków ani zapytań.  

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymane listy zostały przekazane radnym za 

pomocą systemu e-Sesja.   

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij- zapoznał zebranych z otrzymaną 

korespondencją: 

 

 

 



- wniosek radnej Anny Sokólski dotyczący zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu  

koło Szkoły Podstawowej,  

 

- wniosek o przesunięcie lub likwidację przystanku autobusowego w Tułowicach Małych, 

Pan Burmistrz odpowiedział, że przystanek został przesunięty. 

 

- protokoły z I i II posiedzenia Rady, 

 

- pismo Policji dotyczące umorzenia postepowania w sprawie nielegalnego wysypiska w  

Goszczowicach, 

 

- pismo radnego Krzysztofa Ptaka dot. wypłaty diet, 

 

- pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. oddalenia  skargi dot. budowy 

Strzelnicy, 

 

- pismo Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Opolu – dot. zbiórki darów w ramach  

pomocy dla Polaków na wschodzie, 

 

- pismo Klubu Sportowego SPARTAN dot. zwiększenia środków na dotacje dla klubów  

sportowych, 

 

- pismo RIO dot. rekultywacji wyrobiska o uzupełnienie wniosku, 

 

- pismo Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Tułowice dot. rekultywacji wyrobiska, 

 

- pismo- wniosek  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – wniosek o podjęcie uchwały  

zgodnie z przedstawionym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez  

Gminę Tułowice nieruchomości położonych w Ligocie Tułowickiej obejmującej działki:  

390/1,390/3, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/2, 399/3, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

411, 412/1, 415/2, 415/4, 415/5, 317, 477, 479, 480 o powierzchni  13,7 ha z  

przeznaczeniem na cele rekreacyjne mieszkańców Gminy Tułowice. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wniosek Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej o podjęcie uchwały wpłynął do Urzędu w dniu  Sesji tj. 17.12.2018 r. w 

godzinach południowych ok. godz. 1200, do Biura Rady wpłynął o godz. 1415, w tym czasie 

trwało otwarcie Posterunku Policji w Tułowicach w którym On uczestniczył. Wniosek  musi 

być sprawdzony pod względem formalno – prawnym. Radni  takie materiały powinni 

otrzymać przynajmniej na 7 dni przed Sesją a projekt uchwały powinien być sprawdzony 

przez pracowników merytorycznych i Radcę Prawnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie  

gminnym ( art.41a) wniosek powinien być rozpatrzony w terminie nie później niż trzy 

miesiące od złożenia wniosku. Ten sam artykuł ( ust.5) mówi także, że Rada Gminy musi 

określić w drodze uchwały zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich.  Zaznaczył, że po 

wstępnym  zapoznaniu się z wnioskiem uważa, ze posiada on braki formalne takie jak brak 

ponumerowanych stron, niektóre podpisy poparcia dotyczą innych spraw.  

Następnie przedstawił swoje stanowisko dot. spraw związanych z rekultywacją wyrobiska. 

W dyskusji na temat złożonego wniosku wzięli także udział: radny Roman Kopij, Burmistrz 

Tułowic Andrzej Wesołowski, radna  Anna Sokulska, Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska, 

radny Krzysztof Mróz, Radca Prawny Tomasz Surma, mieszkanka Gminy Tułowice- członek 

Stowarzyszenia. 



21. Odpowiedzi na wolne wnioski z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin- poinformował, że 14 grudnia dostarczył 

wszystkim rejestr pytań za pomocą systemu e-Sesja. 

Przypomniał, że: 

 

- radny Krzysztof Mróz zapytał czy ponowić wnioski o remont dróg – sprawy, które nie 

zostały załatwione czy nie trzeba bo jest kontynuacja.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że po nowym roku będą z Panem Burmistrzem będą 

organizować spotkanie z Dyrekcja Dróg Powiatowych, będą próbowali zaprosić 

przedstawicieli Dyrekcji Dróg Powiatowych. Pan Burmistrz zasugerował aby na to spotkanie 

zaprosić także Pana Starostę.  

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że chodziło mu o drogi gminne.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Pan Burmistrz już na to pytanie częściowo 

odpowiadał, że jest kontynuacja. 

 

- radna Agnieszka Zawadzka podziękowała za zamontowanie barierek nad stawem, 

stwierdziła, ze jednak liczy na to, że zostanie tam przez Powiat zamontowana szyna.  

Zapytała czy w sprawie tej barierki poszło oficjalne pismo do powiatu. Uważa, że estetyczniej 

wyglądałaby tam taka szyna na całości odcinka.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że dla niego światełkiem na drodze Skarbiszowice – Tułowice 

to jest to, ze pobocza zostały wycięte, wykarczowane, być może Zarząd Powiatu szykuje się 

do inwestycji drogowej na tym odcinku. Tak jak mówił czekają na to spotkanie po nowym 

roku i plany inwestycyjne drogowe na obszarze naszej Gminy Zarządu Powiatowego. 

Natomiast plany drogowe dotyczące dróg gminnych radni znają i budżet musiałby być kilka 

razy większy żeby to wszystko załatwić za jednym zamachem.  

 

- radny Krzysztof Mróz ponowił prośbę żeby spowodować przywrócenie oświetlenia na ul. 

Kolejowej w Szydłowie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to już załatwione. 

 

- Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski przeprowadził prezentacje multimedialną dotyczącą 

złego stanu technicznego sieci wodociągowej na terenie osiedla ul. Ceramiczna. 

Przewodniczący przypomniał, że w tej sprawie był wniosek radnego Michała Lutego i 

radnego Romana Kopija żeby Dyrektor przedstawił Radzie wstępne koszty tej naprawy. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że wykonali taki kosztorys szacunkowy, nie jest on bardzo 

dokładny, wzięli pod uwagę odcinek sieci omijający kotłownie  przy blokach przy ul. 

Ceramicznej 3 aż do chodnika przy ul. Porcelanowej i taki szacunkowy koszt obejmujący 

wszystko to orientacyjna kwota 120 tys. zł. netto. 

 

22. Wolne wnioski. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał kartki z życzeniami 

świątecznymi i noworocznymi, które wpłynęły do Rady Miejskiej. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na 27 

finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i prosiła wszystkich o wsparcie Orkiestry. 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych oraz o 

konieczności przygotowania planów pracy Komisji. Podał terminy następnej Sesji i 

wspólnego posiedzenia Komisji. 



Następnie  Pan Burmistrz, Przewodniczący Rady oraz Zastępca Przewodniczącego Rady 

złożyli życzenia z okazji świąt oraz  nadchodzącego nowego roku. 

 

23. Zakończenie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédèric Coppin 

 

Przygotował(a): Administrator Systemu 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


