
Protokół nr VI/2019  

VI Posiedzenie Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 28 marca 2019. 

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

Obrady rozpoczęto 28 marca 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 19:19 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: 

 

1. 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. Burmistrz Tułowic – Pan Andrzej Wesołowski. 

2. Skarbnik Gminy – Pani Bożena Gąska. 

3. Sekretarz Gminy – Pan Wiesław Księski. 

4. Radca Prawny – Pan Tomasz Surma. 

5. Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych. 

6. Sołtysi. 

7. Pracownicy Urzędu Miejskiego. 

8. Pan Wiesław Duraj – pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach. 

9. Mieszkańcy Gminy. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

VI 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 V Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia  

25 lutego 2019 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku. 

8. Podjęcie 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. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

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

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

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych w 2018 roku. 

12. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2019”. 

13. Informacja o działalności obiektu sportowego „Orlik” 

14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

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

21.Wolne wnioski. 

22.Zakończenie obrad. 

 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. 

 

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2019 r. Głosowano w 

sprawie: 

 

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 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 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia  

25 lutego 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 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 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu 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 VI/34/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

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 VI/35/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

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

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku. 

 

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 VI/36/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

8. Podjęcie 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. 

 



 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie 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. 

 

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 VI/37/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr v/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr v/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 

lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

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 VI/38/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 



 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Kierownik OPS przedstawiła sprawozdanie na 

ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytał, czy są pytania do Pani Kierownik odnośnie 

przedłożonego sprawozdania. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Kierownik OPS także na ostatnim posiedzeniu 

Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Tułowicach za rok 2018. 

Zapytał, czy są pytania do Pani Kierownik odnośnie przedłożonego sprawozdania.  Radni 

nie zgłosili zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

  

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że pracownica Urzędu Miejskiego Pani Barbara Saga 

przedstawiła sprawozdanie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 25 marca br. Zapytał, 

czy są pytania odnośnie przedłożonego sprawozdania. 

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do  przedłożonego sprawozdania. 

 

13. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2019”. 

 

Informację o przebiegu akcji zimowego odpoczynku „FERIADA 2019” przedstawiła Pani 

Helena Wojtasik – Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach ( sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu). 

 

14. Informacja o działalności obiektu sportowego „Orlik". 

 

Informację o działalności  obiektu sportowego „Orlik”  przedstawił Pan Wiesław Duraj – 

pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach. 

Pan Duraj zaznaczył , że Hala sportowa ma już 10 lat i przydałoby się aby ją odświeżyć – 

pomalować. 

W dyskusji na temat utrzymania, remontów i działalności „Orlika” i Hali sportowej wzięli 

także udział:  

- Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski  

- radny Michał Luty  

- radny Krzysztof Ptak  

- Przewodniczący Rady Frédéric Coppin  

 

 

 

 



 

15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami.  

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że:  

- 1 marca uczestniczył w spotkaniu z Firmą Vortex ze Szczecina, jest to firma, która 

zainwestowała w Farmę Fotowoltaiczną w Tułowicach, Firma jest zainteresowana dalszą 

rozbudową Farmy na około 20 hektarach, 

- uczestniczył na zaproszenie Sołectw w spotkaniach zorganizowanych z okazji „Dnia 

Kobiet” , podziękował za zaproszenia, 

- uczestniczył w spotkaniu z pracownikiem w Firmie Grinagro w sprawie potrzeby budowy 

drogi dojazdowej,  

- uczestniczył w spotkaniu z rolnikami w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 

- uczestniczył w obchodach XXX-lecia Chóru w Beli, 

- uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Klubu Gwardia Opole Sekcji Dżudo w sprawie 

jesiennej organizacji zawodów w Tułowicach, kategoria dzieci. 

- uczestniczył w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącym rozpatrzenia 

skargi, 

- 18 marca spotkał się z inwestorem dwóch budynków, które mają powstać na ul. Zamkowej, 

- wraz z Panem Przewodniczącym Rady spotkał się s przedstawicielem Firmy Neotech w 

sprawach dalszej działalności, 

- uczestniczył w zorganizowanym przez OSP konkursie wiedzy pożarniczej dla dzieci,  

- spotkał się z Panem radnym i Panią Sołtys z Szydłowa w sprawach dotyczących Sołectwa 

Szydłów, 

- uczestniczył w spotkaniu z byłymi Radami Sołeckimi i Sołtysami,  

- był na rozdaniu nagród w Szkole - Konkurs „Kochasz Dzieci nie pal śmieci”,  

- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, - 

uczestniczył w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej na temat wspólnego transportu 

aglomeracyjnego, 

- spotkał się z Panem Prezesem PKS Opole w sprawie uruchomienia, odtworzenia trasy PKS 

Opole- Prudnik przez Niemodlin, Tułowice, Korfantów.  

Burmistrz poinformował też o mającym się odbyć rajdzie, którego trasa ma przebiegać przez 

Szydłów.  

Radny Michał Luty poinformował o odbytych się w Szkole eliminacjach gminnych Turnieju 

p. pożarowego organizowanego przez Zarząd OSP. Podziękował za pomoc w organizacji 

Turnieju. 

Dyrektor Szkoły Pani Justyna Paszkowska opowiedziała o konkursie „Kochasz dzieci nie pal 

śmieci”. 

Radny Krzysztof Mróz wypowiedział się na temat mającego się odbyć rajdu. 

 

16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij stwierdził, że w pewnych sprawach będą 

się powielać z Panem Burmistrzem, bo działali razem. Podziękował za zaproszenia na 

spotkania zorganizowane w Sołectwach z okazji „Dnia Kobiet”. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że: 



- uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wysłali zaproszenie dla 

Pana Prezesa Stowarzyszenia, aby się pojawił na tej komisji, ale odpisał, że nie może w tym 

terminie uczestniczyć w posiedzeniu, oddelegował innego członka Stowarzyszenia, ale ten też 

się nie pojawił na posiedzeniu. 

Zaznaczył, że ze względu na konieczność wnikliwej analizy spraw poruszanych w skardze 

termin załatwienia skargi został przesunięty na następną sesję. 

- uczestniczył w uroczystości z okazji 74 rocznicy wyzwolenia Stalagu, które odbyły się pod 

pomnikiem w Łambinowicach,  

- spotkał się z Panią Burmistrz Niemodlina, rozmawiał na temat zorganizowania spotkania w 

sprawie budowy ścieżki pieszo- rowerowej z Tułowic małych do Wydrowic,  

Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że Pan przewodniczący Rady uczestniczył 

wraz z Panem Burmistrzem w spotkaniu z Panem Prezesem Firmy Neotech.  

Spotkali się także w sprawie skargi i w sprawie uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej z 

Panią Radcą w Urzędzie Miejskim. 

Uczestniczyli w szkoleniu Sołtysów, które przeprowadził Pan Tomalik. 

Rozmawiał telefonicznie z przedstawicielem Firmy Ryki PKS.  

Na bieżąco spotykali się z Panem Przewodniczącym i Panem Burmistrzem w sprawach 

bieżących. 

 

17. 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 przekierował do Pana 

Burmistrza cztery wnioski radnego Krzysztofa Ptaka i wniosek Stanisława Momota.  

Odpowiedzi na te wnioski są już umieszczone na e-sesji. 

Wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o zlecenie firmie zewnętrznej wykonania pomiaru 

zanieczyszczeń wydobywających się z kominów niektórych domów w Gminie.  

Burmistrz odpowiedział, że są to duże pieniądze, ale jeśli radni uznają, że należy takie 

urządzenie kupić to będą szukać środków. Uważa też, że edukacja dzieci, konkursy na ten 

temat mają duże znaczenie. Będzie też program gminny dotyczący do wymiany pieców. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że nadal będzie obstawać za tym wnioskiem bo są też 

programy rządowe dotyczące dofinansowania wymiany piecy ale tych programów 

(dofinansowań) nie można łączyć. Kończąc swoja wypowiedź stwierdził, ze problem zacznie 

się znowu jesienią. Można też taki dron wypożyczyć.  

Burmistrz odpowiedział też na wnioski:  

- radnego Stanisława Momota dot. wykonania remontu nawierzchni drogi ul. Boczna na 

odcinku o dł. 150 m.  

- radnego Krzysztofa Ptaka o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad wydaniem „Tułowickiego 

Informatora Gminnego” oraz podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.  

- radnego Krzysztofa Ptaka o instalację lampy drogowej przy ul. prostopadłej od ul.  

Gruszkowej za nr 8 w kierunku cmentarza po ewangelickiego, 

- radnego Krzysztofa Ptaka o montaż progu spowalniającego na ul. Jaśminowej od strony ul. 

Gruszkowej.  

- radnego Krzysztofa Ptaka o umieszczenie znaku B-36 – zakaz zatrzymywania się – wzdłuż 

bloku 1 przy ul. Elsnera w Tułowicach z warunkiem „nie dotyczy dni wolnych od pracy”, 

Radny Krzysztof Ptak odniósł się do odpowiedzi na swoje wnioski o montaż progu  

spowalniającego na ul. Jaśminowej od strony ul. Gruszkowej, o niezwłoczne rozpoczęcie prac 



nad wydaniem „Tułowickiego Informatora Gminnego” oraz podjęcie w tej sprawie stosownej 

uchwały. 

 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Pan Frèdèric Coppin poinformował, że przekazał do Pana Burmistrza 

wnioski:  

- radnego Arkadiusza Drążka o postawienie pojemnika na psie odchody na skrzyżowaniu ulic 

Szpitalnej i Zamkowej.  

- radnego Krzysztofa Chodorowskiego o przedstawienie dokładnego rozliczenia prac i kwot 

związanych z rewitalizacją stawu położonego we wsi Goszczowice.  

- radnego Krzysztofa Chodorowskiego o przedstawienie dla Starostwa Powiatowego w Opolu 

problemu związanego z brakiem chodnika w stronę cmentarza, boiska i placu zabaw w 

Goszczowicach.  

- radnego Krzysztofa Mroza o zabezpieczenie budynku na rogu ulicy Opolskiej i Kościelnej w 

Szydłowie.  

- radnego Krzysztofa Mroza o doraźną naprawę ul. Brzozowej w Szydłowie.  

- radnego Krzysztofa Ptaka o przeznaczenie kwoty do 45000 zł. netto na budowę placu zabaw 

na tułowickim osiedlu.  

Radni uzasadnili złożone wnioski. 

Pan Burmistrz poinformował, że na plac zabaw na osiedlu w budżecie jest zaplanowane 50 

tys. zł. 

 

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

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z 

otrzymaną korespondencją: 

- odpowiedź Dyrektora SANMED w Tułowicach na pismo w sprawie wykonywania 

świadczeń w dni wolne od pracy, 

- pismo Starosty Opolskiego – odpowiedź na pismo Pana Burmistrza odnośnie planów dot. 

remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych w Gninie Tułowice,  

- pismo Stowarzyszenia – odpowiedź na pismo Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.  

- pismo Wojewody Opolskiego – odpowiedź Wojewody na skargę Stowarzyszenia na 

działalność Rady Miejskiej w Tułowicach. Wojewoda uznał skargę za bezzasadna.  - pismo 

Komisji Budżetu i spraw Gospodarczych dot. wykazu kolejności wykonywania remontów i 

inwestycji na drogach gminnych,  

- pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu odnośnie ograniczenia prędkości, 20.  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że: 

- było pytanie radnego Michała Lutego dotyczące naprawy hydrantów. 

- Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że hydrant przy stacji CPN jest już 

od jakiegoś czasu naprawiony a jeżeli chodzi o hydrant na ul. Ceramicznej to po uszkodzeniu 

sprawę zgłosili do ubezpieczyciela, dostali zwrot środków, będzie to wymieniała firma 

zewnętrzną ale trzeba czekać na warunki pogodowe aby ten teren rozkopać, teren jest grząski.  



- był wniosek radnego Romana Kopija dotyczący wewnętrznych dróg między garażami 

dotyczący wysypania tych dróg frezowiną w celu połatania dziur,  

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że jeśli dostanie zlecenie Gminy to 

będzie to wykonane.  

- wniosek Sołtysa Goszczowic dot. Statutów Sołectw, nie są one aktualizowane, 

Przewodniczący Rady poinformował, że będą czynione prace w celu ich aktualizacji. 

 

21. Wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Ptak wrócił do odczytanej korespondencji – pismo Stowarzyszenia 

odpowiedź na pismo Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zaznaczył, że cały czas obracają wokół tego, że jest to stanowisko Stowarzyszenia a Statut 

Stowarzyszenia wskazuje sposób reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz i od samego 

początku skargi do dnia dzisiejszego Pan P.G. działa jako jedna osoba. Zastanawia się wiec 

czy to należałoby uznać jako korespondencje osoby fizycznej czy też Stowarzyszenia, bo 

brakuje mu tu ciągle tej drugiej osoby, która miałaby reprezentować stowarzyszenie. 

Osobiście uważa, że wypowiadanie się w imieniu ogółu mieszkańców Tułowic jest daleko 

niestosowne. Wypowiadanie się Stowarzyszenia z jednoosobowym podpisem też nie powinno 

być brane pod uwagę zgodnie z KRS-em i Statutem Stowarzyszenia jako wypowiedź 

Stowarzyszenia. W KRS-ie jest wyraźnie napisane, że do reprezentowania Stowarzyszenia na 

zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Nigdy nie mieli 

dwóch członków Zarządu działających łącznie ani na Sesji, ani na Komisji ani też pisma, 

które wpływają do Urzędu nie ssą podpisywane przez dwie osoby działające łącznie.  

Mieszkanka Tułowic Pani działającą w Stowarzyszeniu odniosła się do wypowiedzi Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Pana Romana Kopija, że osoby zainteresowane, zaproszone nie 

przyszły na tą Komisję. Zaznaczyła, że Przewodniczący Komisji osobiście przez nią został 

powiadomiony, że te osoby z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu 

Komisji. Była prośba o przesuniecie terminu posiedzenia, jeśli jest taka możliwość. Następnie 

przedstawiła swoje żale, zarzuty dotyczące zachowania się na ostatniej Sesji Pana Romana 

Kopija i Pana Krzysztofa Ptaka względem jej osoby. Odczuła to jako atak na jej osobę.   

Radny Krzysztof Ptak i Radny Roman Kopij ustosunkowali się do zarzutów Pani Luboch.  

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także Radca Prawny Urzędu Pan Tomasz Surma. Radny 

Krzysztof Mróz poinformował, że od kiedy w Szydłowie pojawiła się informacja na temat 

możliwości podłączenia gazu, postanowili zebrać informacje na temat ilości rodzin chętnych 

do przystąpienia do tego programu i w tej chwili 52 rodziny wpisały się na listę, na której była 

informacja, ile to kosztuje, jakie urządzenia mają być podłączone itd.  Zwrócił się z prośbą, 

aby powstał jakiś system zgłaszania tego do gazowni dlatego, że tam zgłosili się także osoby 

starsze, które nie będą w stanie wypełnić tych formularzy i dlatego trzeba podejść do tego w 

jakiś sposób systemowy, aby tą sprawę załatwić.   

Radny Krzysztof Chodorowski poruszył sprawę drogi w Goszczowicach na poligon, 

stwierdził, że droga w programie inwestycyjnym jest umieszczona na dość odległej pozycji a 

są w niej dziury i jeśli będą czekać na inwestycję parę lat to droga będzie do naprawy prawie 

cała. Zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGKiM czy jest możliwość, aby Zakład 

komunalny mógł połatać przynajmniej te większe dziury.   

Poinformował też, że na końcu drogi poligonowej jest zarwana studzienka kanalizacyjna, 

jeżdżą tamtędy ciężkie pojazdy i jeśli to się zatka, to może być duży kłopot. Przypomniał, że 

ten przyłącz robił Zakład komunalny 10 lat temu.  



Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski odpowiedział, że studzienkę sprawdzą, bo nie 

wiedział o tym, że jest zarwana.  

Jeżeli chodzi o naprawę dróg to Zakład działa na zlecenie Urzędu Miejskiego, jeśli widzą, że 

jest coś do naprawy to uzgadniają to, jest zlecenie i wtedy to robią.   

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę „Orlika” oraz procesu, który się w tej sprawie toczył. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że było to jeszcze w czasie przedostatniej kadencji, były duże środki 

do odzyskania, ale firma była niewypłacalna. Pełna wiedze na ten temat postara się przekazać.  

Sołtys Szydłowa Pani Lucyna Makuch stwierdziła, że Starostwo obiecuje, że przeglądnie 

drogę z Tułowic do Skarbiszowic, zapytała czy w międzyczasie wyczyszczą również rowy, w 

których są pozostałości po usuniętych drzewach i krzewach oraz inne śmieci.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że co roku jest ekipa, która raz do roku sprząta drogi, w tym 

roku jeszcze ich nie było, zwróci się z zapytaniem, kiedy to będą robić.   

Przewodniczący Rady udzielił kilka informacji na temat e Sesji, chodzi o udostępnianie tam 

informacji na temat posiedzeń Komisji. Będzie założona taka cegła i jeśli Przewodniczący 

Komisji prześle do niego takie informacje, to będą one umieszczane.  

Mieszkanka Tułowic poinformowała, że Sesje, które są transmitowane na zewnątrz, to w 

niektórych wypadkach jest bardzo zła słyszalność, zapytała, czy można coś z tym zrobić.   

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to sprawdzą.   

Burmistrz Tułowic poinformował, że czuje się w obowiązku poinformować radnych, że 

składa zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Opolu jako Andrzej Wesołowski o 

podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 270 Kodeksu Karnego polegającego na 

podrobieniu dokumentu tj. podrobieniu pisma skierowanego do organu państwowego 

stwarzającego pozory, że dokument pochodzi od niego, podpisanego jego nazwiskiem i 

imieniem, oraz przestępstwa z art. 190a polegającego na nękaniu i wykorzystywaniu jego 

danych osobowych.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze w przyszłym tygodniu zaczyna się 

remont Sali widowiskowej i wszystkie imprezy, które miały się tam odbyć są przeniesione do 

budynku TOK.   

Zaprosiła wszystkich na imprezy, które odbędą się przed Świętami Wielkanocnymi oraz na 

Jarmark Wielkanocny. 

 

22. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podał daty 

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

Miejskiej.  

Na tym protokół zakończono. 
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