
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 25 lutego 2019 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 1940. 

W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna była radna Anna Sokulska). Na wstępie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał 

prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Pana 

Jana Bojkowskiego, który stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie 

Komisji. Następnie przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i przekazanie kierowania Komisją Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Janowi Bojkowskiemu. 

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

4. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

5. Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 r. 

8. Oświadczenia majątkowe. 

9. Dyskusja dot. żłobka dla dzieci Elephant. 

10. Wyrobisko w Ligocie Tułowickiej. 

11. Walka ze smogiem, 

12. Dyskusja nad priorytetami inwestycyjnymi Powiatu, 

13. Dyskusja na temat inwestycji na Sali Widowiskowej, 

14. Dyskusja na temat projektu uchwały dotyczącej diet, 

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

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

17. Wolne wnioski. 

18.Zakończenie obrad. 

 

Ad.2. Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty (14 głosów za). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodu  

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Marta Kaleta szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Pani Justyna Paszkowska poruszyła sprawę podwyżek 

dla nauczycieli oraz trwającego sporu w tej sprawie. Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź Pani 

Dyrektor. 

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

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

Kierownik Referatu Podatkowego w Urzędzie Miejskim w Tułowicach Pani Beata Miękoś 

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 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. 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i Ad. 10. Wyrobisko w Ligocie 

Tułowickiej. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jan Bojkowski oczytał uchwałę nr 1/2019 

z 22 lutego 2019 r. Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi. 

W tej sprawie zebrani przeprowadzili dyskusję, Burmistrz Tułowic udzielił wyjaśnień w 

przedmiotowej sprawie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z przebiegiem spotkania z 

Panem Prezesem Kopalni na temat zmiany sposobu rekultywacji wyrobiska z dnia 12 lutego 2019 r. 

w którym ze strony Gminy udział wzięli: Pan Burmistrz, Pan Sekretarz, Przewodniczący Rady 

Miejskiej i Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. Poinformował też o ustaleniach jakie 

zapadły na tym spotkaniu. 

Następnie zapoznał zebranych z pismami: 

- Ministerstwa Środowiska z 14.02.2019 r.,  

- Prezesa Kopalni Pana Tomasza Zawadzkiego z 13.02.2019 r. 

 

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

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin omówił przedstawiony projekt uchwały i 

udzielił wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad. 8. Oświadczenia majątkowe. 

 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Ksiąski przekazał radnym informacje na temat wypełniania 

oświadczeń majątkowych, które pozyskał na szkoleniu w Urzędzie Skarbowym w dniu 8 lutego 

2019 r. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem Wojewody 

Opolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczącym informacji o złożonych oświadczeniach 

majątkowych Burmistrza Tułowic i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

Ad.9. Dyskusja dot.  żłobka dla dzieci Elephant. 

 

Sprawę otrzymanego e-maila omówił Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman 

Kopij. 

Burmistrz Tułowic poinformował, że wraz z panem Przewodniczącym Rady uczestniczyli w 

otwarciu „Klubu dziecięcego”. Przekazał radnym informacje dotyczące działalności „Klubu 

dziecięcego”, wyjaśnił też różnicę pomiędzy zasadami działalności żłobka i klubu dziecięcego. 

Radni w wyniku dyskusji zdecydowali, że zaproszą właścicieli Klubu dziecięcego na spotkanie w 

celu uzgodnienia spraw związanych z ewentualną dopłatą do dzieci w tym Klubie. 

 

 



Ad.11. Walka ze smogiem. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem Pana Jarosława 

Lewińskiego z 6 lutego 2019 r. oraz z odpowiedzią na powyższe pismo z 7 lutego 2019 r. 

Następnie radni dyskutowali na temat możliwości ograniczenia emisji szkodliwych dymów do 

atmosfery poprzez przyznanie dotacji na wymianę pieców. 

 

Ad.12. Dyskusja nad priorytetami inwestycyjnymi Powiatu. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że wraz z przedstawicielami Rady i 

pracownikiem Urzędu byli na spotkaniu w Starostwie na temat priorytetów inwestycyjnych na 

terenie naszej Gminy. 

Następnie odczytał pismo skierowane do Pana Starosty Opolskiego a nawiązujące do omawianego 

spotkania w Starostwie w dniu 24 stycznia br. w którym wymienione są najpilniejsze do wykonania 

przez Starostwo inwestycje i remonty na terenie naszej gminy. 

 

Ad.13. Dyskusja na temat inwestycji na Sali Widowiskowej. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował na jakim etapie są prace związane z 

przygotowaniem do remontu Sali widowiskowej w Tułowicach, został ogłoszony przetarg a w  

najbliższym czasie zostanie on rozstrzygnięty. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zapytała czy Gmina lub TOK mają jakąś nieformalna umowę z 

mieszkańcami, którzy mieszkają nad salą o to, że w tygodniu po godz. 22 na Sali nie może być 

głośnych imprez. Następnie poinformowała o incydencie jaki ostatnio miał miejsce podczas 

imprezy na tej Sali. 

 

Ad.14. Dyskusja na temat projektu uchwały dotyczącej diet. 

 

Radny Krzysztof Ptak przedstawił i omówił przygotowany projekt uchwały w sprawie diet dla 

radnych i sołtysów. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji przeprowadzili głosowanie czy taki projekt uchwały 

wprowadzić do porządku obrad sesji. Większość radnych głosowała za wprowadzeniem projektu  

do porządku obrad Sesji. 

 

Ad.15. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

 

Ad.16. Odpowiedzi na wolne wnioski z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Radni zdecydowali, że Punkt 15 i pkt 16 przeniesione zostaną na posiedzenie Sesji w dniu 28 lutego 

2019 r. 

 

Ad. 17. Wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Mróz wracając do sprawy Ministerstwa Edukacji stwierdził, że mamy ogromne 

szczęście, że radni nie są polityczni, bo zastanawia się nad jedna rzeczą, jakby radni byli podzieleni 

na różne partie i nagle okazałoby się, że padłby taki temat, ze należy dać podwyżki a nie ma 

subwencji to jakby mu osoba z partii Pani Minister wytłumaczyła, że Pani Minister ma rację. Jest 

tego bardzo ciekawy. Stwierdził, że radni mają ogromne szczęście, że są bezpartyjni i w zasadzie są 

jednogłośni co do poruszanych tu spraw. 

Radny  Krzysztof  Chodorowski zwrócił się z pytaniem do kiedy jest umowa na dzierżawę Ośrodka 



Zdrowia, dodał, że ostatnio zatrzymał Go Pan Kretowicz i pytał jak zakończył się temat, który 

poruszał w piśmie do Rady, powiedział, że tego tak nie zostawi. 

Radny Roman Kopij przypomniał jak te sprawę tłumaczył na Sesji Pan Dyrektor NZOZ. 

Zaznaczył, że sprawdza do kiedy jest ta umowa. 

Pan Burmistrz przybliżył sprawę zaprzestania przez Ośrodek Zdrowia wykonywania infekcji w dni 

wolne od pracy. Przybliżył też sprawę przyjazdu do Tułowic krwiobusu, obecnie krwiobus będzie 

stawiany przy remizie strażackiej. 

 

Ad.18.Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Pan Jan Bojkowski zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała    Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Jan Bojkowski 


