
Rada Miejska w Tułowicach 

Radni - Sesja 

Protokół nr IV/19 

IV Posiedzenie Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 31 stycznia 2019. 

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

 

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:29 tego samego 

dnia. 

Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad Sesji.  

 

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

na stronie internetowej Urzędu. 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności wzięło udział 15 radnych: 

 

Przemysław Bielecki 

2. Jan Bojkowski 

3. Krzysztof Chodorowski 

4. Frédéric Coppin 

5. Arkadiusz Drążek 

6. Tomasz Gala 

7. Roman Kopij 

8. Michał Luty 

9. Stanisław Momot 

10. Krzysztof Mróz 

11. Krzysztof Ptak 

12. Andrzej Reszka 

13. Anna Sokulska 

14. Agnieszka Zawadzka 

15. Bernadeta Żytkiewicz  

 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

 

1. Skarbnik Gminy – Bożena Gąska, 

2. Sekretarz Gminy – Wiesław Księski, 

3. Radca Prawny – Tomasz Surma  

4. Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 

5. Sołtysi,  

6. Pracownicy Urzędu Miejskiego, 

7. Zwycięzcy konkursu iluminacji domów jednorodzinnych i balkonów 

8. Pan Łukasz Borowski – członek Zarządu Borów Niemodlińskich, 

9. Pan Józef Murawski – Dyrektor NZOZ w Tułowicach, 

10. mieszkańcy Gminy 

 

 

 

 



1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

IV Sesję Rady Miejskiej w Tułowicach otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej pan 

Frédéric Coppin. Przywitał wszystkich przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. 

Udział w posiedzeniu wzięło 15 radnych, 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 z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. 

4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia  

2018 r. 

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

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

pojemnik. 

8. Podjęcie 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2019 r. 

10. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV kwartale 2018 r. 

11. Informacja z działalności Rady za IV kwartał 2018 r. od I Sesji VIII kadencji Rady (od  

22.11.2018 r.) 

12.Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych  

przez Gminę Tułowice za 2018 r. 

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja  

o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

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.Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z otrzymanym od Pana Stanisława 

Kretowicza - Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi na terenie Gmin Tułowice i 

Łambinowice pismem – prośbą „o otwarcie w wolne soboty Ośrodka Zdrowia na dwie godziny, 

żeby pacjenci mogli brać zastrzyki, ponieważ nie ma dojazdu do Niemodlina na Pogotowie”. 

Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał ww. pismo. Stwierdził, że Rada nie jest 

kompetentna, aby udzielić w tej sprawie odpowiedzi i prosił Pana Dyrektora NZOZ o 

udzielenie odpowiedzi w tej sprawie. 

Pan Dyrektor NZOZ poinformował, że przez wiele lat  wykonywali te iniekcje w dni wolne 

od pracy, miało to służyć mieszkańcom. W ubiegłym roku doszło do pewnego incydentu, 

pielęgniarka wykonująca zastrzyki poczuła się zagrożona i w związku z tym zrezygnowali z 



wykonywania tych zastrzyków. Zaznaczył, że zgodnie z NFZ opieka z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej od godz. 18 do 8 rano następnego dnia oraz w soboty i niedziele jest 

sprawowana przez jednostkę, która wygrała przetarg, ta jednostka jest Medyk w Niemodlinie 

i on w Niemodlinie zorganizował punkt, tam jest lekarz dyżurny i pielęgniarka dyżurna i oni 

zgodnie z umową z NFZ świadczą te usługi w dni wolne. Wyjaśnił, że w Ośrodku Zdrowia 

nie jest w stanie tego zorganizować. 

Pan Dyrektor NZOZ poinformował też o trudnościach z naborem personelu do pracy, są 

trudności ze znalezieniem lekarzy i pielęgniarek chętnych do pracy. 

Radny Jan Bojkowski zapytał czy takich zastrzyków nie można by robić w stacji Caritas, 

kiedyś jak pamięta to panie pielęgniarki z Caritas robiły zastrzyki w dni wolne od pracy. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w konkursie na iluminacje domów 

jednorodzinnych i balkonów zostali wyłonieni zwycięzcy i pogratulował im.   

Sekretarz Gminy w imieniu Pana Burmistrza Pan Wiesław Księski poinformował o wynikach 

konkursu. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody. 

Członek Zarządu Borów Niemodlińskich Pan Łukasz Borowski, który przedstawił sprawy 

działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich a następnie przekazał radnym Kalendarze 

Regionalne Borów Niemodlińskich. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 17 

grudnia 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2018 

r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta Żytkiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Krzysztof Ptak 

 

 

 



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

 

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

nr 702/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanegj kwoty długu Gminy Tułowice.  

Opinia jest pozytywna. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2019 r..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 

Uchwała nr IV/23/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

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

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 

Uchwała nr IV/24/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

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

pojemnik. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Mróz Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował , 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 

Uchwała nr IV/25/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8. Podjęcie 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. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie 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..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 

 

Uchwała nr IV/26/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2019 r. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

-Michał Luty- Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił plan pracy Komisji na 2019 r. 

- Krzysztof Mróz- Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przedstawił plan 

pracy Komisji na 2019 r. 

- Krzysztof Ptak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na 

2019 r. 

- Jan Bojkowski- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przedstawił plan pracy 

Komisji na 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Przemysław Bielecki, Jan Bojkowski, Krzysztof Chodorowski, Frédéric Coppin, 

Arkadiusz Drążek, Tomasz Gala, Roman Kopij, Michał Luty, Stanisław Momot, Krzysztof 

Mróz, Krzysztof Ptak, Andrzej Reszka, Anna Sokulska, Agnieszka Zawadzka, Bernadeta 

Żytkiewicz 



Uchwała nr IV/27/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV kwartale 2018 r. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

- Halina Krawczyk – Sołtys  Tułowic Małych przedstawiła informację o istotnych dla 

sołectwa sprawach w IV kwartale 2018 r. 

- Marianna Mierzwiak– Sołtys Szydłowa przedstawiła informację o istotnych dla sołectwa 

sprawach w IV kwartale 2018 r. 

- Agnieszka Zawadzka– Sołtys Skarbiszowic przedstawiła informację o istotnych dla 

sołectwa sprawach w IV kwartale 2018 r. 

- Monika Matusik– Sołtys  Ligoty Tułowickiej przedstawiła informację o istotnych dla 

sołectwa sprawach w IV kwartale 2018 r. 

- Waldemar Bogon– Sołtys Goszczowic przedstawił informację o istotnych dla sołectwa 

sprawach w IV kwartale 2018 r. 

 

Ad.11. Informacja z działalności Rady za IV kwartał 2018 r. od I Sesji VIII kadencji Rady 

(od 22.11.2018 r.). 

 

W dyskusji wzięli udział: 

- Frédéric Coppin przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności Rady za IV 

kwartał 2018 r. od I Sesji VIII kadencji Rady. 

PRZERWA 

Ad.12. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Tułowice za 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła 

przedłożoną informację na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedłożonej informacji. 

 

Ad.13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami 

 

W związku z nieobecnością na Sesji Pana Burmistrza Andrzeja Wesołowskiego sprawozdanie 

przedstawił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski, który poinformował, że Pan Burmistrz na 

bieżąco realizuje uchwałę budżetową Gminy, na bieżąco spotyka się z kierownikami 

jednostek organizacyjnych Gminy Tułowice, cały czas współpracuje z dyrektorami w zakresie 

bieżącego funkcjonowania. Na bieżąco spotyka się także z mieszkańcami w sprawach 

bieżącego funkcjonowania miasta Tułowice. 

Odnośnie Zarządzeń Pan Burmistrz zarządził rekrutacje osób, które będą chciały pracować w 

ramach Rady Senioralnej, w najbliższym okresie odbędzie się spotkanie, żeby ukonstytuować 

Radę Senioralną, która będzie na bieżąco współpracowała z Rada Miejska i Panem 

Burmistrzem. Zostało także podpisane i ogłoszone Zarządzenie dotyczące otwartego 

konkursu na realizacje zadań publicznych w 2019 r. w Gminie Tułowice w zakresie kultury 



fizycznej, sportu, rekreacji oraz pomocy społecznej. Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski 

poinformował, że w Gminie ogłoszono i skutecznie rozstrzygnięto zamówienie publiczne 

dotyczące realizacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Tułowic Małych w kierunku Ligoty 

Tułowickiej przez Tułowice. Zaznaczył, że jest to dość istotne zadanie inwestycyjne w 

Gminie Tułowice. Pan Sekretarz poinformował także, że pan Burmistrz wraz z Panem 

Przewodniczącym Rady był na spotkaniu w Starostwie powiatowym w Opolu, było to 

spotkanie ze Starostą a omawiane były tam kwestie istotne dla funkcjonowania naszej Gminy. 

Pan Sekretarz odniósł się także do spraw poruszonych przez Sołtysa Goszczowic, tj. sprawy 

nielegalnego wysypiska w Goszczowicach oraz stawu. Udzielił wyczerpujących wyjaśnień w 

tych sprawach. 

 

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że w tym okresie odbyli 

spotkanie z Panem Burmistrzem odnośnie stawki za wywóz nieczystości, analizowali te 

stawkę wraz z Panem Burmistrzem, Panią Skarbnik i pracownikiem merytorycznym. Odbyli 

także spotkanie z Panią Radcą Prawnym w sprawie rozpatrywanej skargi. Przygotowywali 

materiały na Sesję. Spotkali się także z informatykiem Urzędu w sprawie ulepszenia 

programu e Sesja. Brali też udział w spotkaniu z Panem Starosta. Omówił sprawy jakie były 

poruszane na spotkaniu ( chodnik w Szydłowie, droga w Skarbiszowicach – zalewanie 

posesji, remont drogi Tułowice Małe -  Skarbiszowice, droga z Tułowic do Skarbiszowic do 

Folwarku, chodnik w Goszczowicach, obwodnica w Ligocie Tułowickiej). 

Ad.15. 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. Ten punkt był już omawiany. 

 

Ad.16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych Pan Krzysztof Mróz złożył 

wnioski o: 

- remontu ul. Kolejowej w Szydłowie, 

-remontu ul. Kwiatowej i ul. Brzozowej w Szydłowie oraz podłączenia pomieszczenia OSP 

Szydłów do sieci energetycznej, 

-wymiany tablic informacyjnych w Szydłowie, 

- remontu ul. Kolejowej w Szydłowie, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin złożył wnioski o: 

- zorganizowanie w trybie pilnym zebrania z Prezesem Kopalni Ligoty Tułowickiej, 

- podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie teoretycznej możliwości utworzenia parkingu wzdłuż 

torów, 

- utwardzenia podwórka willi przy ul. Porcelanowej, 

- utwardzenia drogi w Tułowicach Małych. 

 

 

 



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

Sesji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z 

otrzymana korespondencją: 

- odpowiedź dla Klubu Sportowego na prośbę o zakup sprzętu, 

- mieszkanki Tułowic Małych dot., potrzeby remontu drogi gminnej w Tułowicach Małych 

przy posesjach nad stawem Hutnik, 

- zaproszenie na szkolenie dla Komisji Rewizyjnej. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nie otrzymał żadnych odpowiedzi na 

zgłoszone wnioski. 

 

Ad.19. Wolne wnioski. 

 

1. Radny Krzysztof Ptak zapytał czy nie można tak zrobić aby przychodzące do radnych nowe 

e-maile były na górze a nie na dole zakładki, w ubiegłej kadencji też tak było ale problem został 

jakoś technicznie rozwiązany przez ówczesnego radnego Pana Sulikowskiego.  

Podobny problem jest z aplikacją, którą radni mają w tabletach, po skasowaniu e-maila on nie 

znika tylko jest przekreślony i to zaśmieca skrzynkę. 

 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Justyna Paszkowska podziękowała za pieniądze na 

remont pokoju nauczycielskiego, pokazała kilka zdjęć ww. pokoju po remoncie. 

Pani Dyrektor poinformowała też, że w styczniu nasza szkoła jako jedna z dziesięciu w całym 

kraju została wyróżniona w IX konkursie „szkolna strona.pl”., taki konkurs był ogłoszony i 

dostali w tym konkursie specjalne wyróżnienie i nagrodę w postaci programu Kasperskiego na 

100 urządzeń oraz bezpłatne dostępy dla nauczycieli do różnego rodzaju portali. 

Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła także została doceniona przez Kuratorium, bo jest  

najlepszą szkołą w województwie Opolskiem, która ma bardzo dobrze przygotowane procedury  

jeżeli chodzi o postępowanie z dziećmi z cukrzycą, maja te procedury wprowadzone, na nich  

pracują. Kuratorium w naszej szkole w lutym lub w marcu będzie chciało zorganizować takie  

szkolenie dla dyrektorów z okolicznych szkól, na którym będą pokazywać, jak funkcjonują w 

szkole dzieci z cukrzycą. Myśli, że to jest promocja nie tylko dla szkoły, ale dla całej Gminy. 

 

3. Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że w styczniu br. w ramach 

działalności tylkona terenie Gminy Tułowicach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

uzbierała 15152 zł i 14 groszy. 

 

Zaznaczyła, że w ubiegłym roku w ramach działalności na terenie prawie trzech gmin uzbierali 

20 tys. zł., tak, że ta suma, jaka uzbierali w tym roku jest ogromnym sukcesem. 

Pani Dyrektor zaznaczyła, że w tym dniu odbył się także bieg „policz się z cukrzycą”, w tym 

biegu udział wzięło 180 osób, co uważają za duży sukces. Zaznaczyła, że są jednym z 

nielicznych sztabów, którzy taki bieg organizują.  

Pani Dyrektor złożyła  na ręce Pana Przewodniczącego Rady i radnych podziękowania dla  

społeczności naszej Gminy za ogromną ofiarność w czasie zbiórki WOŚP.  

 

4. Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zapytała jaka jest oglądalność transmisji z naszej Sesji. 

Czy ta oglądalność jest w jakich sposób mierzona. 



Informatyk – Pan Łukasz Koteluk odpowiedział, że średnio transmisje z Sesji ogląda 10 osób.  

 

Ad.20. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  podał daty 

następnych posiedzeń, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady IV Sesji Rady 

Miejskiej. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédèric Coppin 

 

Przygotował(a): Teresa Cybuchowska-Balwierz 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl Rada Miejska w Tułowicach 

Radni – Sesja 


