
Rada Miejska w Tułowicach 

Radni - Sesja 

Protokół nr VII/2019 

VII Posiedzenie Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 29 kwietnia 2019 r. 

 

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

Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 19:59 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   

5. Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 

6. Sołtysi, 

7. Pracownicy Urzędu Miejskiego, 

9. mieszkańcy Gminy. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

VII 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 VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Tułowice. 

7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami za 2018 rok. 

8. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych i informacja finansowo-gospodarcza 

ZGKiM. 

9. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (Ocena realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

sprawozdanie z zakresu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny). 

10. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2019, przedstawienie oferty programowej Dni 

Tułowic 2019. 

11. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale2019 r.  

12. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2019 r.  

13. Informacja z działalności Rady Miejskiej za I kwartał 2019 r.  

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. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 

a) Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wycofanie z porządku obrad: 

"Sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi Podmiotami za 2018 rok". 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi Podmiotami za 2018 rok. 

 

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. 



Wniosek został przyjęty. 

 

b) Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę treści pkt. 8 porządku obrad : 

"Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (ocena realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Wniosek o zmianę treści pkt. 8 porządku obrad : "Sprawozdanie o zasobach społecznych w  

Gminie Tułowice (ocena realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach za 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. 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

c) Wniosek o wycofanie pkt. 6 z porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce 

na terenie Gminy Tułowice. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin, 

- Magdalena Duda-Oleksy przedstawicielka Klubu Dziecięcego, 

- Andrzej Wesołowski – Burmistrz Tułowic 

- radny Krzysztof Mróz 

- radny Roman Kopij 

- radny Krzysztof Ptak 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Wniosek o wycofanie pkt. 6 z porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce 

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 

 

d) Zmiana porządku obrad. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019 r.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

6. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych i informacja finansowo-gospodarcza 

ZGKiM. 

7. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (Ocena realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za rok 2018). 

8. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2019, przedstawienie oferty programowej Dni 

Tułowic 2019. 

9. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale2019 r. 

10.Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2019 r. 

11. Informacja z działalności Rady Miejskiej za I kwartał 2019 r. 

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja 

o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

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

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Zmiana porządku obrad. 

 

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 



Wniosek z naniesionymi zmianami zgodnie z przyjętymi poprawkami został przyjęty. 

 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 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 marca  

2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 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. 

 

Przewodniczący Rady Pan Frèdèric Coppin poinformował, że przed przystąpieniem do 

punktu dot. podjęcia uchwał planowane były dwa tematy: 

 

- odczytanie pisma ZNP, dyskusja na temat otrzymanego pisma oraz projektu 

odpowiedzi na pismo ZNP.  

 



Dyskusji raczej nie będzie bo na Sesji jest obecna tylko Pani Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej, a nie ma Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego, która ze względów 

osobistych nie mogła wziąć udziału w dzisiejszej Sesji. Nie ma tez reprezentantów ZNP. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał pismo ZNP – prośbę o 

umożliwienie Dyrektorom Szkoły i Przedszkola w Tułowicach wypłaty świadczeń za okres 

strajku nauczycieli. 

Następnie odczytał projekt pisma – odpowiedź na prośbę ZNP. Radni do projektu pisma nie 

zgłosili zastrzeżeń. Pismo zostanie wysłane do ZNP. 

 

- petycja mieszkańców Ligoty Tułowickiej- sprzeciw w sprawie budowy obwodnicy w 

Ligocie Tułowickiej. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał pismo Pani Sylwii Szklorz, 

która przedłożyła przedmiotową petycję w imieniu mieszkańców Ligoty Tułowickiej.  

Wyjaśnień w sprawie budowy obwodnicy udzielił Burmistrz Tułowic Pan Andrzej 

Wesołowski, pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pan Adam Ratuszny i radca 

Prawny Pani Katarzyna Staniaszek. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

- radny Frédéric Coppin 

- radny Roman Kopij 

- radny Krzysztof Ptak 

- radny Krzysztof Chodorowski 

- radny Jan Bojkowski 

oraz  Mieszkańcy Ligoty Tułowickiej 

- Pani Sylwia Szklorz 

- Pan Leszek Łazowski 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał pismo – zaproszenie 

Skarżącego na Sesję, na której ma być rozpatrywana skarga.  

Odczytał także pismo Pana Skarżącego dot. informacji, że nie może być na Sesji. 

Następnie głos w sprawie skargi zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Pan Jan Bojkowski. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

 

Głosowano w sprawie: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

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 VII/39/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

6. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych i informacja finansowo-gospodarcza 

ZGKiM. 

 

Przewodniczący  Rady Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że Pan Dyrektor ZGKiM  w 

Tułowicach przedstawił prezentację na wspólnym posiedzeniu Komisji. Prezentacja jest także 

dostępna w programie eSesja. 

Dyrektor ZGKiM w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski poinformował, że w prezentacji 

poinformował o gospodarce mieszkaniowej, o stanie zakładu finansowym i sprzętowym, o 

problemach remontowych, o zadłużeniach. Przedstawił też nowelizację ustawy o ochronie 

praw lokatorów i zmiany Kodeksu Cywilnego. Przedstawił stan obiektów i sprzętu oraz 

środków transportowych, kotłowni osiedlowych oraz problem złego stanu hydrantów na 

terenie Gminy. 

 

7. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (ocena realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2018 r.) 

 

Przewodniczący Rady Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że Pani Kierownik OPS 

przedstawiła sprawozdania na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 25 marca br.  

Sprawozdania są dostępne w programie e Sesja. 

 

8. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2019, przedstawienie oferty programowej Dni 

Tułowic 2019. 

 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury przedstawiła informację  o ofercie programowej Dni 

Tułowic. Poinformowała, że Dni Tułowic są zaplanowane na 25 i 26 maja br. 

 

9. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartale 2019 r. 

 

- Andrzej Pochopień– Sołtys Goszczowic przedstawił informację o istotnych dla sołectwa 

sprawach w I kwartale 2019 r. 

 

- Katarzyna Stefan– Sołtys  Ligoty Tułowickiej przedstawiła informację o istotnych dla 

sołectwa sprawach w I kwartale 2019 r. 

 

- Agnieszka Zawadzka– Sołtys Skarbiszowic przedstawiła informację o istotnych dla 

sołectwa sprawach w I kwartale 2019 r. 

 

- Lucyna Makuch– Sołtys Szydłowa przedstawiła informację o istotnych dla sołectwa 

sprawach w I kwartale 2019 r. 



- Beata Nadybska – Sołtys Tułowic Małych przedstawiła informację o istotnych dla sołectwa 

sprawach w I kwartale 2019 r. 

 

10. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2019 r. 

 

- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jan Bojkowski przedstawił 

informację z działalności Komisji za I kwartał 2019 r.  

 

- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Michał Luty przedstawił informację z 

działalności Komisji za I kwartał 2019 r. 

 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Pan Krzysztof Mróz przedstawił 

informację z działalności Komisji za I kwartał 2019 r. 

 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił informację z 

działalności Komisji za I kwartał 2019 r. 

 

11. Informacja z działalności Rady Miejskiej za I kwartał 2019 r. 

 

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

kwartał 2019 r. 

 

Prezentacja jest dostępna w programie e Sesja. 

 

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że: 

 

- spotkał się z przedstawicielem Firmy Giga Bit w sprawie Internetu, doprowadzenia 

światłowodów do miejscowości Goszczowice i Szydłów, doprowadzenie światłowodów do 

tych miejscowości wiąże się z ogromnymi kosztami i jest dla firmy nieopłacalne. 

 

- 3 kwietnia w Filharmonii Opolskiej uczestniczył w uroczystości rozdania nagród Marszałka 

dla Firm. 

W kategorii usługa. Konkurs wygrała Firma Ceramika Tułowice a w kategorii produkt roku 

otrzymała Firma Pakcer z Tułowic. 

 

- 15 kwietnia również w Filharmonii uczestniczył w uroczystości rozdania nagród – Pani 

Jadwiga Kiraga pełniąca funkcje Prezesa Stowarzyszenia w Skarbiszowicach otrzymała 

nagrodę Opolskiej Gwiazdy Roku. 

Wyróżnienie otrzymała także przedstawicielka Pizzerii w Tułowicach Pani Kinga Gala. 

 

- 12 kwietnia uczestniczył w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna, 

z przynależności do tego stowarzyszenia był ogłoszony konkurs na Staw Hutnik, nikt nie 

złożył oferty na te prace i dlatego będzie  ogłoszony następny nabór ofert na te prace. 

 

- 15 kwietnia spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Oddziału z Grodkowa w sprawie 

infrastruktury drogowej drogi wojewódzkiej, 

- wraz z Panem Przewodniczącym Rady i pracownikami Urzędu uczestniczył w następnym 

spotkaniu z Firmą Neotech, 



- odwiedził najstarszego mieszkańca Tułowic z okazji jego urodzin, 

- uczestniczył w trzydniowym wyjeździe studyjnym do Austrii w ramach Aglomeracji 

Opolskiej. Spotkanie dotyczyło gospodarki śmieciowej. 

 

13. 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. 

 

- uczestniczyli w szkoleniu Sołtysów prowadzonym przez Pana Tomalika – Prezesa Związku 

Gmin Śląska Opolskiego, 

 

- Przewodniczący Rady brał udział w potkaniu z Posłami w Goszczowicach, 

 

- spotykali się w celu przygotowania Sesji oraz różnych nurtujących ich problemów, 

 

- spotykali się w sprawie przygotowania odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Rozwoju  

Tułowic, 

 

- udzielił kilka wyjaśnień na temat Internetu, światłowodu,  

- wysłane zostało pismo do Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie odmowy  

przyjęcia projektu uchwały ze względu na brak uzupełnienia przez Komitet braków 

formalnych w ustawowym terminie, 

 

- zaprosił na obchody 3 Maja, 

 

- poruszył sprawę potrzeby spotkania z mieszkańcami w Ligocie Tułowickiej w sprawie 

obwodnicy. 

 

14. 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 były wysłane do 

radnych odpowiedzi na złożone interpelacje: 

 

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Mroza dotycząca zabezpieczenia budynku na rogu ul. 

Opolskiej i Kościelnej w Szydłowie, 

 

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Chodorowskiego dotycząca przedstawienia podczas 

wizyty przedstawicieli Dróg problemu związanego z brakiem chodnika w Goszczowicach, 

 

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Chodorowskiego dotycząca przedstawienia dokładnego 

rozliczenia prac i kwot związanych z rewitalizacja stawu w Goszczowicach, dostał końcowy 

protokół wykonania robót i przekazania do eksploatacji, sporządzony w dniu 14.09.2018 r.  

 

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Mroza dotycząca doraźnej naprawy ul. Brzozowej w 

Szydłowie, 

 



- odpowiedź dla radnego Arkadiusza Drążka dotycząca postawienia znaku ograniczenia 

prędkości do 40 km /godz. na ul. Kościuszki w Tułowicach, Pan Drążek dostał też kopię 

listu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

 

- odpowiedź dla radnego Arkadiusza Drążka dotycząca postawienia pojemnika na psie 

odchody na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Szpitalnej w Tułowicach, 

 

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Ptaka dotycząca przeznaczenia kwoty 45 tys. zł. na plac 

zabaw na osiedlu w Tułowicach, 

 

Poinformował także, że przyszło pismo właściciela budynku położonego na rogu ulic  

Opolskiej i Kościelnej w Szydłowie. 

 

Zastępca Przewodniczącego odczytał pismo. 

 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał czy jest możliwość aby mógł uczestniczyć w 

przeglądzie gwarancyjnym stawu w Goszczowicach. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że myśli, że nie ma przeciwwskazań i jak tylko będą znali 

termin to Go poinformują. 

 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że otrzymał następujące 

wnioski: 

 

- wniosek radnego Stanisława Momota dot. remontu nawierzchni drogi na ul. Zamkowej od 

mostku do drogi oraz oświetlenie tego odcinka. 

 

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

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z 

otrzymaną korespondencją: 

 

- zaproszeniem na spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

 

- pismo Pana Hornika w sprawie przycinki drzew w Tułowicach Małych oraz odpowiedź na 

otrzymane pismo. 

 

Mieszkaniec Tułowic Pan Hornik poinformował w jaki sposób przycinka została 

przeprowadzona i stwierdził, że nie jest zadowolony z odpowiedzi na swoje pismo dotyczące 

wycinki drzew przy stawie w Tułowicach Małych. Szczególnie chodzi mu o 100 letni dąb, 

który tak został przycięty, że jest w tej chwili martwy. 

 

Pan Burmistrz i Pan Sekretarz Gminy udzielili wyjaśnień na temat przycinki przedmiotowych 

drzew. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że wystosował pismo do Pana Prezesa PZW w sprawie 

wyjaśnienia tej sprawy. 

 



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

 

Było prośba radnej Agnieszki Zawadzkiej o naprawę drogi obok przejazdu kolejowego w 

Skarbiszowicach, nawiezienia tam kamienia, - zostało to wykonane 18 kwietnia br. 

 

Była prośba radnego Romana Kopija o utwardzenie dróg między garażami, - jest ustna 

informacja, ze to będzie robione. 

 

Była prośba Sołtysa Goszczowic Pana Andrzeja Pochopień o aktualizację statutów sołectw. 

Będzie to robione na Sesji w sierpniu br. 

Na zebraniach wiejskich były wnioski o dostęp do Internetu i o zasięg do sieci komórkowych, 

była w tej sprawie dzisiaj odpowiedź Pana Burmistrza. 

 

Była ważna informacja od Posła na spotkaniu w Goszczowicach o możliwości sprowadzenia 

do Tułowic potencjalnego inwestora. Dzień po spotkaniu był telefon do Pana Burmistrza, aby 

się zorientować w tym temacie, czy coś w tej sprawie wie. Od razu zostało napisane pismo do 

inwestora. 

 

Pan Andrzej Pochopień podziękował za przeslanie materiały, zostały one przesłane do 

inwestora, są analizowane i za około 3 tygodnie będzie jakaś odpowiedź. 

 

Było pytanie radnego Krzysztofa Chodorowskiego w sprawie złego stanu drogi na poligon i  

załamanej studzienki kanalizacyjnej. 

 

Pan Dyrektor ZGKiM  poinformował, że jeżeli chodzi o remonty i naprawy dróg to wykonują 

to na zlecenie Gminy, sami nie decydują gdzie i co robić. 

Jeśli chodzi o zapadniętą studzienkę to  jest tam zapadnięty fragment przyłącza i jest to trochę 

większa sprawa, trzeba tam będzie robić wykop i wymieniać ten odcinek przyłącza, zaplanują 

to do wykonania. 

 

Było pytanie Pani Sołtys Szydłowa Lucyny Makuch, która 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 interweniował w tej sprawie do Dyrektora Dróg 

Powiatowych. 

 

Przewodniczący Rady Poinformował o spotkaniu na wspólnym posiedzeniu Komisji z 

Kierownikiem Posterunku Policji w Tułowicach, przedstawił sprawy, o których rozmawiano. 

Było pytanie radnej Bernadety Żytkiewicz o możliwość otwarcia Przedszkola w okresie 

dwóch tygodni w sierpniu. 

 

Dyrektor Przedszkola Pani Magdalena Kucińska poinformowała, że arkusz organizacyjny na 

2019 r. został już zatwierdzony w maju ubiegłego roku. W sierpniu Przedszkole jest 

zamknięte po to aby nauczyciele mogli wybrać urlopy, a także aby przeprowadzić drobne 

remonty i naprawy, przygotować Przedszkole do rozpoczeci8a następnego roku szkolnego. 

W tym roku jest to już niemożliwe ale jeśli będzie taka potrzeba to w przyszłym roku można 

zaplanować aby przedszkole było zamknięte np. w lipcu. Nie ma natomiast takiej możliwości 



aby w czasie wakacji Przedszkole było czynne przez dwa miesiące. 

 

18. Wolne wnioski. 

 

Mieszkanka Tułowic Pani Luboch wróciła do ostatniej Sesji do wypowiedzi dotyczącej 

reprezentacji Stowarzyszenia. Poinformowała, że nie jest to prawda, że Stowarzyszenie wg 

zapisu w Statucie Stowarzyszenia muszą reprezentować dwie osoby. Zwróciła się też z 

pytaniem do radnego Romana Kopija, w którym momencie go obraziła, bo na ostatniej Sesji 

powiedział, że czuje się obrażony. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że nie jest obrażony, a radny Krzysztof Ptak odczytał 

fragment Statutu Stowarzyszenia i wypis z rejestru dotyczący sprawy reprezentowania 

Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi patrząc na radnego 

Mroza mówił coś o wielkich inwestycjach, zapytał więc czy inwestycja w Szydłowie jest 

zagrożona, czy ma się czegoś obawiać. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że inwestycja w Szydłowie nie jest zagrożona. Poinformował 

także o rajdzie, który będzie przebiegać przez Szydłów. 

Mieszkanka Ligoty (Pani Sołtys) zapytała o przejazdy przy ścieżce rowerowej w Ligocie 

Tułowickiej, w tej chwili jest tam zaznaczony tylko jeden, jest to prawdopodobnie dojazd do 

posesji, która jest tam budowana a mieszkańcy Ligoty prosili o przynajmniej jeszcze jeden  

przejazd tam, gdzie kończy się ścieżka idąca od stawu, tam nie ma żadnych oznaczeń, 

zapytała czy ten przejazd będzie na tej ścieżce. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że był tam i sam widział potrzebę pasów i przejścia, zgłosił to 

do Starostwa, ale nie zostało to przyjęte, wybierają się do Starostwa i będą jeszcze o to 

zabiegać. Wypowiedź Pana Burmistrza uzupełniła radna powiatowa Pani Helena Wojtasik, 

która także zajmuje się ta sprawa.  

 

Radny Jan Bojkowski poinformował, że na prośbę Pana Przewodniczącego Rady 

skontaktował się z Panią Korzeniowska z ul. Szkolnej. Pani Korzeniowskiej chodziło o to, że 

przy ścieżce z ulicy Szkolnej do ul. 1 Maja obok jej posesji, na gruncie gminnym wyrosło 

potężne drzewo ( sosna) i po ostatnich wichurach odłamała się duża gałąź i spadła na to 

ogrodzenie, narobiło to trochę szkody dla Pani Korzeniowskiej. Pan Dyrektor ZGKiM szybko 

zareagował i ta gałąź została już usunięta. Pan Bojkowski poinformował, że Pani 

Korzeniowska prosiła jeszcze aby przyciąć pozostałe wiszące gałęzie  albo usunąć całe 

drzewo. 

 

19. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podał daty 

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

Miejskiej. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przygotował(a)   Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach 

Teresa Cybuchowska-Balwierz    Frèdèric Coppin 


