
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 25 marca 2019 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 2000.  

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

Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego 

Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Pana Michała Lutego, który stwierdził ich 

prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił porządek 

obrad: 

1. Otwarcie i przekazanie kierowania Komisją Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych 

Panu Michałowi Luty. 

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji. 

3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcje 

niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych w 2018 roku. 

6. Informacje ogólne o opracowaniu projektów i poszukiwaniu funduszy UE. 

7. Sytuacja ze Spółką Neotech i zarys stanowiska Rady. 

8. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018. 

9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2018. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr v/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 

lutego 2019 r.  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

11. Projekt odpowiedzi dot. projektu uchwały Komitetu Uchwałodawczego. 

12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

14. Informacja o skardze Pana Dembiczaka. 

15. Informacja o skardze Pana Gerbera na działalność Burmistrza. 

16. Informacja o skardze Pana Gerbera na działalność Rady. 

17. Odpowiedź do Prezesa Kopalni, dot. propozycji ulgi podatkowej. 

18. Odpowiedź do Dyrektora Sanmed i Pana Kretowicza. 

19. Informacja o wizycie Komisji Spraw Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

20. Informacja Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. 

21. List OSP Goszczowice dot. dotacji na naprawę samochodu. 

22. List Ryki PKS. 

23. Oświadczenia majątkowe. 

24. Wolne wnioski. 

25.Zakończenie obrad. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Ad.3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 

roku.   

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Aleksandra Franciszków szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza 

poprzez redukcje niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Aleksandra Franciszków szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski udzielił dodatkowych informacji na temat przedłożonego 

projektu uchwały. Wyjaśnień udzielił także Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski. 

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

 

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2018 roku. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Saga szczegółowo omówiła 

przedstawione sprawozdanie i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 

Ad. 6. Informacje ogólne o opracowaniu projektów i poszukiwaniu funduszy UE. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Aleksandra Żalik omówiła sprawy związane z 

opracowanymi projektami i pozyskanymi środkami z różnych funduszy na inwestycje obecnie 

wykonywane lub zakończone oraz o poszukiwaniu funduszy na planowane inwestycje. 

 

Ad.7. Sytuacja ze Spółką Neotech i zarys stanowiska Rady. 

 

Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś omówiła sytuację finansową związaną z 

działalnością. Spółki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin oraz Burmistrz Tułowic Pan Andrzej 

Wesołowski zapoznali radnych z przebiegiem spotkania z Panem Prezesem Spółki. 

Radni zastanawiali się nad sposobem rozwiązania problemów związanych ze Spółką. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo omówiła 

przedstawione sprawozdanie i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2018. 

 

Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła także przedłożone sprawozdanie z działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2018.  oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania 

radnych. 



Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr v/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski szczegółowo omówił przedstawiony projekt uchwały i 

udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.  

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

 

Ad.11. Projekt odpowiedzi dot. projektu uchwały Komitetu Uchwałodawczego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin oraz Zastępca Przewodniczącego Pan Roman 

Kopij zapoznali zebranych z przygotowanym projektem odpowiedzi na przedłożony wniosek o 

podjęcie uchwały oraz udzielili w tej sprawie wyjaśnień. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także 

Sekretarz Gminy. 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu 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.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła także przedłożony projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Ad.14. Informacja o skardze Pana Dembiczaka. 

 

Sprawę omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin oraz Zastępca 

Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij. 

 

Ad.15. Informacja o skardze Pana Gerbera na działalność Burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Jan Bojkowski zdał sprawozdanie z 

przebiegu prac Komisji w sprawie badania skargi na Burmistrza Tułowic. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także członek Komisji radny Krzysztof Ptak. 

Zastępca Przewodniczącego Rady zapoznał zebranych z pismem jakie zostało wysłane do 

skarżącego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. 

 

Ad.16. Informacja o skardze Pana Gerbera na działalność Rady. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem Wojewody 

Opolskiego dotyczącym rozpatrzenia skargi na Rade Miejską w Tułowicach. 

Wojewoda uznał skargę za bezzasadną. 

 

Ad.17. Odpowiedź do Prezesa Kopalni, dot. propozycji ulgi podatkowej. 

 

Sprawę omówił Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski oraz Skarbnik Gminy Pani Bożena 

Gąska. 



Ad.18. Odpowiedź do Dyrektora Sanmed i Pana Kretowicza. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismami Burmistrza do 

Dyrektora Sanmed i do Pana Kretowicza. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 

 

Ad.19. Informacja o wizycie Komisji Spraw Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Michał Luty zapoznał zebranych z przebiegiem 

spotkania Komisji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach. Zwrócił uwagę na problemy 

kadrowe w tej jednostce z uwagi na ciągłe zwiększanie zadań Ośródka. Wnioskowali do Pana 

Burmistrza o rozważenie możliwości zwiększenia zatrudnienia w OPS. 

 

Ad.20. Informacja Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Pan Krzysztof Mróz przekazał 

informację z przeprowadzonej przez Komisję wizji lokalnej na drogach gminnych. Następnie 

przedstawił proponowaną przez Komisje kolejność wykonywania inwestycji i remontów dróg oraz 

budowy nowego oświetlenia. 

 

Ad.21. List OSP Goszczowice dot. dotacji na naprawę samochodu. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski zapoznał zebranych z otrzymanym pismem OSP 

Goszczowice o przyznanie środków finansowych na przerejestrowanie i ubezpieczenie samochodu 

osobowego strażackiego pozyskanego z Komendy Miejskiej. Zaznaczył, że nie było to uzgodnione 

z Gminą. 

Komendant Gminny OSP Pan Michał Luty poinformował na jakich zasadach OSP Goszczowice 

pozyskało samochód i do jakich celów będzie wykorzystywany. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, że taki samochód nie jest potrzebny do zabezpieczenia 

przeciwpożarowego a został pozyskany prywatnie przez Stowarzyszenie bez porozumienia z 

Urzędem Miejskim, dlatego Stowarzyszenie powinno ponosić wszelkie koszty jego utrzymania. 

 

Ad.22. List Ryki PKS. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem PKS Ryki. 

Sprawę omówił burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski. 

 

Ad.23. Oświadczenia majątkowe. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 

 

Ad. 24. Wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał o staw w Goszczowicach czy tam już zakończona jest  

inwestycja, czy był już odbiór budowlany. Chodzi mu o cały namuł, który jest złożony z tyłu, 

ciekawi go jak ta korelacja wygląda, jeśli chodzi o kosztorys a złożenie tego na muł z tyłu, bo tam 

tego nie miało być. Namuł jest odpadem, grobla jest podniesiona od 30 do 40 cm wkoło z tego 

namułu i tam nic nie wyjechało. Jeśli zapłaciliśmy 430 tys. a może więcej, bo chyba oni się zgłosili 

jeszcze o dołożenie za rów jak by go wymienili. Zaznaczył, że te prace pilnował od samego 



początku. Na jego interwencje Pan Ratuszny zorganizował tam spotkanie z Kierownikiem robót, nie 

wie czemu jedna osoba jest kierownikiem i nadzorem tego wszystkiego, bo wcześniej stała tam 

koparka i przez dwa tygodnie wybierane było w wodzie. Zaznaczył, że przeglądnął cały projekt i 

zgłosił swoje uwagi dla Pana Ratusznego, że niezgodne to jest jakby ze sztuką budowlaną to już 

pomija, bo nie do końca zna się na sztuce budowlanej, ale to jest niezgodne ani z projektem, ani z 

kosztorysem. W Goszczowicach na zebraniu z mieszkańcami dowiedział się, że namuł nie może 

być użyty do budowy a tam został użyty, bo został wysypany na groblę. Pomijając fakt, że to tam 

jest, to ktoś powinien przyjechać to rozplantować, rozumie, że nie będą tego wywozić i oby ta 

sprawa się tak skończyła, tylko niech ta firma wróci i to wszystko poprawi. Jeśli chodzi o pękający 

beton łuszczący się i sypiący znad tych kamyków, to jak się autem przejeżdża, to fajnie wygląda, 

naprawdę bardzo ładnie. Mostek jest zrobiony ze zwyklej deski „dwudziestki”, jest tam pół roku i 

już jest zagrzybiały, jak się ktoś tam oprze to może być problem. Faszyna, jak im zabrakło, to na 

rowku jest zrobiona z olch, które wycięli. Olchy są wycięte, ponabijane i to jest faszyna zrobiona z 

naszych olch a faszyna, za która zapłaciliśmy te 400 tys. z hakiem jest zrobiona na grubość palca, 

jest też już zbutwiała, bo jest zalana wodą. 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał też czy z funduszu soleckiego w tym roku mogą sobie 

zrobić projekt chodnika do stacji i do cmentarza, bo jeśli będą mieć ten projekt zrobiony, to myśli, 

że to im kiedyś pomoże. Starosta w którymś może mieć jakieś wolne środki, a wtedy zanim zrobią 

projekt i uzyskają wszystkie zgody i pozwolenia, to może być już za późno. 

Poruszył też sprawę działki obok Remizy Strażackiej, właściciel chce oddać ziemię, bo ma 

świadomość, że jego płot jest przesunięty na działkę gminną.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że raczej nie można robić projektów ze środków gminnych na nie 

swoim terenie. 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał też o sprawę, która miała miejsce na zebraniu sołeckim, 

jeden z mieszkańców zapytał Pana Sekretarza czy może sobie sam załatać dziury w drodze. 

Otrzymał odpowiedź, że nie może tego zrobić, bo to nie jest jego teren. 

Radny Krzysztof Chodorowski poruszył też sprawę budowanej obecnie ścieżki pieszo rowerowej, 

ludzie mówią, że jest ona źle wyprofilowana. 

Radny Krzysztof Chodorowski poruszył sprawę płotu obok cmentarza, płot nie jest wykończony, 

jest niepofugowany. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że koło tego płotu jest ścieżka rowerowa i może by tak ktoś 

przestrzegał tych znaków i nie parkował tam, ludzie parkują samochody na tym chodniku. Mamy 

teraz Posterunek Policji, to może by tam raz na jakiś czas przejechał się radiowóz. 

Radny Michał Luty poinformował, że tam, gdzie był parking jest wysypana ziemia i ludzie też 

jeżdżą po tym samochodami. 

Pan Burmistrz zwrócił się z prośba do Pana Przewodniczącego Rady, aby na następne posiedzenie 

Komisji zaprosić Kierownika Posterunku Policji i porozmawiać o tych sprawach. 

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że w Szydłowie ostatnio kilka razy pojawił się radiowóz, ale 

było to w godzinach wieczornych a była prośba, aby pojawiał się tam w godzinach rannych. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poruszył sprawę wniosku Pani z klubu Dziecięcego o 

dofinansowanie. Zaznaczył, że jest możliwość dofinansowania Klubów Dziecięcych, że takie 

dofinansowania są w innych gminach. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także Zastępca Przewodniczącego Rady i Pani Skarbnik. 

Radna Agnieszka Zawadzka zapytała, czy przewiduje się jakieś środki na modernizacje placu  

zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że 

tam jest plac zabaw za 45 tys. zł., ale jak Pani Dyrektor złoży wniosek o jego modernizacje to na 

pewno Pan Burmistrz weźmie to pod uwagę. 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał czy pracownicy ZGKiM mogliby łatać mniejsze dziury w 

drogach w Goszczowicach. 

Radna Anna Sokulska zapytała czy przy okazji remontu Sali widowiskowej będą też zakupione 



nowe stoły, bo te obecne są w bardzo złym stanie. 

Pan Burmistrz stwierdził, że do wyremontowanej Sali nikt na pewno nie będzie wstawiał takich 

stołów. 

Radny Arkadiusz Drążek zapytał co dalej z mieszkaniami w budynku Poczty. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że będzie tam robiony dach i elewacja a potem zostaną sprzedane, będzie 

wtedy większa wartość tych mieszkań. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zapytała, czy jest taka możliwość, aby przedszkole było otwarte 

przynajmniej dwa tygodnie w sierpniu, bo jest taka sytuacja, że niektórzy rodzice muszą iść na 

urlopy w lipcu, bo wtedy jest przestój w ich zakładach pracy a w sierpniu nie będą mieli co zrobić z 

dziećmi, bo Przedszkole jest w sierpniu nieczynne. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że zapyta Pani Dyrektor ale ten jeden wolny miesiąc jest na generalne 

sprzątanie, drobne naprawy i remonty. 

 

Ad.25.Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan 

Michał Luty zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz      Michał Luty 


