
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 28 stycznia 2019 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 1840. 

W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric 

Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Ptaka, który stwierdził ich prawomocność i przywitał 

przybyłych na posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 

7. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tułowice 

za 2018 r. 

8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych 

odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

9. Korespondencja dotycząca opinii, czy Gmina może przejąć podlegającą rekultywacji 

nieruchomość (wyrobisko poeksploatacyjne) na własność od spółki, a tym samym przejąć 

wszystkie obowiązki i wydatki wiążące się z rekultywacją oraz przeprowadzeniem rekultywacji 

na koszt Gminy. 

10. Odpowiedz na pismo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tułowice, dotyczące Programu  

Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice, na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-

2026. 

11. Podsumowanie dotyczące komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 

12. Podsumowanie dotyczące skargi na działalność Burmistrza, 

13. Korespondencja dotycząca sportu i dostępu do hali sportowej, 

14. Dyskusja na temat pisma wysłanego 08.01.2019 r. przez Pana Stanisława Kretowicza – pismo 

od Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Honorowych Dawców Krwi – Łambinowice. 

15. Dyskusja nad projektem o dietach radnych i sołtysów. 

16. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

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

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

19. Wolne wnioski. 

20. Kalendarium: 

- Bal Sportowy pod patronatem Rady Miejskiej. 

- Zebrania wiejskie i wybór sołtysów. 

- Dni Tułowic. 

21.Zakończenie obrad. 

 



 

 

Ad. 2.Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty (15 głosów za). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za  pojemnik. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Nowak szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła koszty związane z gospodarką 

śmieciową. Sekretarz Gminy udzielił także wyjaśnień w kwestii działań Kancelarii adwokackiej 

dot. wysypiska w Domaszkowicach. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Nowak szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Ad. 7. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Tułowice za 2018 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożone sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Tułowice za 2018r. oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania 

radnych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 

 

 

 

 

Ad. 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o 



udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin oraz Z-ca Przewodniczącego Pan Roman 

Kopij poinformowali na jakim etapie załatwiania jest wniosek radnej A. Sokulskiej dotyczący 

zamontowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych – obok Szkoły Podstawowej. 

Dyskutowano także na temat opracowanego wzoru - druku do składania interpelacji i zapytań 

radnych oraz sposobu załatwiania złożonych wniosków i interpelacji radnych zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym.  

 

Ad. 9. Korespondencja dotycząca opinii, czy Gmina może przejąć podlegającą rekultywacji  

nieruchomość (wyrobisko poeksploatacyjne) na własność od spółki, a tym samym przejąć  

wszystkie obowiązki i wydatki wiążące się z rekultywacją oraz przeprowadzeniem  

rekultywacji na koszt Gminy. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady 

składają wniosek do Pana Burmistrza, aby wspólnie spotkać się z Panem Prezesem Kopalni i 

jeszcze raz omówi sprawy związane ze sposobem rekultywacji wyrobiska. 

Zaznaczył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina nie może przejąć tego terenu a tym 

samym finansować rekultywacji, są na ten temat uzyskane opinie firmy prawniczej Deloitte i RIO. 

 

Ad.10. Odpowiedz na pismo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tułowice, dotyczące 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice, na lata 2019-2022, z perspektywą na 

lata 2023-2026. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem – odpowiedzią firmy Eko 

Precyzja na pismo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tułowice, dotyczące Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice. 

 

Ad. 11. Podsumowanie dotyczące komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował o warunkach jakie powinny 

być spełnione, aby rozpatrywać projekty uchwał złożone przez komitety inicjatywy 

uchwałodawczej. Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski zapoznał zebranych z zasadami składania 

projektów uchwał przez takie komitety oraz poinformował na jakim etapie jest przygotowanie 

regulaminu składania inicjatyw obywatelskich.  

 

Ad. 12. Podsumowanie dotyczące skargi na działalność Burmistrza. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij poinformował na jakim etapie jest sprawa załatwiania 

skargi mieszkańca Tułowic na Burmistrza Tułowic – dotyczy sprawy wyrobiska w Ligocie 

Tułowickiej. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jan Bojkowski poinformował jakie prace 

zostały do tej pory wykonane w celu rozpatrzenia skargi. 

 

Ad.13. Korespondencja dotycząca sportu i dostępu do hali sportowej. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij przypomniał o otrzymanych pismach dot. korzystania z 

hali sportowej oraz zwiększeniu kwot udzielanych dotacji na działalność klubów sportowych, 

zapoznał też zebrach z przygotowanymi odpowiedziami na te pisma. Sekretarz Gminy Pan Wiesław 

Księski udzielił wyjaśnień na temat udzielanych dotacji.  



 

Ad.14. Dyskusja na temat pisma wysłanego 08.01.2019 r. przez Pana Stanisława Kretowicza - 

pismo od Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Honorowych Dawców Krwi – Łambinowice. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem Pana Stanisława 

Kretowicza dotyczącym spowodowania otwierania Ośrodka Zdrowia w dni wolne od pracy w celu 

umożliwienia mieszkańcom Gminy możliwości otrzymania zastrzyku. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, że zaproszą na Sesję Pana Dyrektora NZOZ SANMED w celu 

uzyskania odpowiedzi w ww. sprawie. 

 

Ad.15. Dyskusja nad projektem o dietach radnych i sołtysów. 

 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował zmianę uchwały dotyczącej diet radnych oraz zaproponował 

podwyższenie wysokości diet. 

Radni przeprowadzili dyskusję na temat zmiany uchwały dotyczącej diet radnych oraz propozycji 

podwyższenia wysokości diet. 

 

Ad.16. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował, że otrzymał sprawozdanie 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, w   

związku z tym przekazał indywidualnie każdemu radnemu informację o błędach jakie zostały 

popełnione w oświadczeniu. 

Poinformował też, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych w związku 

z rozpoczęciem nowej kadencji Rady, zapoznał radnych z uchybieniami jakich się dopatrzył 

analizując przedmiotowe oświadczenia. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował radnych o organizowanym przez Urząd Skarbowy 

szkoleniu na temat oświadczeń, prosił o przekazanie mu pytań odnośnie oświadczeń majątkowych, 

pytania te zostaną przedstawione na szkoleniu. 

 

Ad.17. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

 

Z-ca Przewodniczącego Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z otrzymaną korespondencją oraz 

odpowiedziami na otrzymane listy: 

- pismo Klubu Sportowego z Opola o dofinansowanie zakupu sprzętu dla członkini Klubu - 

mieszkanki Szydłowa – Pan Sekretarz udzielił wyjaśnień, 

- pismo NFZ i Starosty Opolskiego dot. potrzeby rejestracji dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego,  

- pismo Firmy Elephant – prośba o dofinansowanie działalności, 

- zaproszenie dla członka Zarządu Borów Niemodlińskich na Sesję. 

 

Ad.18. Odpowiedzi na wolne wnioski z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował, że na poprzedniej Sesji i 

Komisji Wspólnej nie było pytań więc nie ma tez odpowiedzi. 

 

 

 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

 



Radny Michał Luty poinformował, że lampa przy sklepie na osiedlu miga, zapytał, czy ona ma tak 

migać. 

Radna Agnieszka Zawadzka zapytała czy Gmina przejęła drogę polną – dojazd do przejazdu 

kolejowego, który był remontowany. Pani Skarbnik wyjaśniła, że Gmina przyjmowała tylko 

przejazdy kolejowe, ale nie drogi. 

Radna Agnieszka Zawadzka zaznaczyła, że przy remoncie przejazdu została ta droga rozjeżdżona i 

może jest możliwość nawiezienia tam kamienia. 

Radny Tomasz Gala zapytał o ścieżkę pieszo rowerową z Tułowic małych do Ligoty, miał być na to 

przetarg. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przetarg został rozstrzygnięty, został wybrany wykonawca ten sam, 

co robił ul. Szkolną. 

Radny Tomasz Gala w związku z tym poruszył sprawę źle osadzonych (wypuszczonych w górę) 

studzienek przy Stadionie w Tułowicach. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że już była ta sprawa poruszana i była odpowiedź, że będzie to 

robione przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej. 

Radny Andrzej Reszka poruszył ciągnącą się już od lat sprawę utwardzenia podwórka przy willi na 

ul. Porcelanowej, była mowa, że będzie to zrobione po doprowadzeniu gazu do budynków, gaz jest 

już doprowadzony. 

Radna Anna Sokulska zapytała czy już coś wiadomo, kiedy będzie remontowana sala TOK, czy już  

jest jakiś przetarg. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej chwili będzie ogłaszany przetarg, zaznaczyła, że remont nie 

może kosztować więcej niż milion zł.  bo takie są warunki programu. Środki w budżecie są na ten cel 

zaplanowane. 

 

Ad.20. Kalendarium: 

 

- Bal Sportowy pod patronatem Rady Miejskiej, 

 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę organizacji balu pod patronatem Rady Miejskiej.  

Radni dyskutowali na temat organizacji balu samorządowego w przyszłości, zaakceptowali też 

sprawę patronatu Rady odnośnie organizowanego balu sportowego.   

- Zebrania wiejskie i wybór sołtysów, 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że terminy zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i 

rady sołeckiej są ogłoszone na stronie internetowej Gminy. 

 

Ad.21. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Ptak zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof Ptak 


