
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 6 czerwca 2016 r.  

 

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1600 do 

godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło  12 radnych ( nieobecny był radny Krzysztof Mróz i radny 

Zbigniew Paradowski, na posiedzenie spóźniła się radna Małgorzata Pasierbek) Na wstępie  

Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin przywitał gości i przekazał prowadzenie obrad  

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak 

otworzył obrady, stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji. 

Następnie przedstawił porządek obrad: 

  

 1. Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

  2.  Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji. 

  3. Powitanie gości.  

  4. Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

  5. Głosowanie nad porządkiem obrad. 

  6. Informacja o programie niskoemisyjnym w Gminie Tułowice. 

  7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 r. 

  8. Sport w Gminie Tułowice4. Pismo Pana Stanisława Kasprzaka. 

  9. Opinia Komisji i projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

10. Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

      dofinansowanie zadania pn. Remont Chodnika w ciągu ulicy Opolskiej w Tułowicach – droga  

      powiatowa nr 1513 O  Skarbiszowice – Tułowice. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. 

12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej  

       zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.  

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

      z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r. 

14. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

15. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2016 r.  

16. Działalność Elephant i dotacje ( odpowiedź). 

17. Apel Wójta Gminy Pawłowiczki. 

18. Informacja o szkoleniu Pana Krzysztofa Ptaka. 

19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

Ad. 5. Radni  jednogłośnie ( 11 głosów za) przyjęli porządek obrad..  

Ad. 6. Informacja o programie niskoemisyjnym w Gminie Tułowice. 

Informację o programie niskoemisyjnym w Gminie Tułowice przedstawiła przedstawicielka Biura 

Doradczego Altima z Katowic. Firma ta zgodnie z zawartą umową opracowuje taki program dla 

naszej Gminy. 

( Na obrady przybyła radna Małgorzata Pasierbek). 

Po przedstawieniu informacji pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny prosił aby do końca  

tygodnia radni zgłaszali swoje propozycje i uwagi do przedstawionego programu. Następnie 

poinformował jak  dalej będzie przebiegała procedura uchwalenia  programu. Zaznaczył, że w tej 

sprawie muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski. 

Radni do omawianej sprawy nie zgłosili zastrzeżeń.  

 



Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 r. 

Sprawę omówiła pracownica Urzędu Gminy Tułowice Pani Aleksandra Franciszków. 

Radni do omawianego projektu uchwały  nie zgłosili zastrzeżeń.  

Ad. 8. Sport w Gminie Tułowice4. Pismo Pana Stanisława Kasprzaka. 

 Pan Stanisław Kasprzak przedstawił swoje uwagi i propozycje dotyczące finansowania sportu w 

Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach oraz o zagrożeniach jakie mogą z tego wyniknąć.   

Zwrócił się do Rady Gminy  o pomoc w utworzeniu w GZSZ klas sportowych. 

Pan Stanisław Kasprzak poinformował o organizowanych w szkole imprezach sportowych i o 

osiągnieciach uczniów w zakresie sportu. 

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że nikt do tej pory nie zgłaszał takich problemów  i 

stwierdzili, że w tej sprawie swoje stanowisko powinna zająć dyrekcja szkoły. 

Przerwa. 

Ad. 9. Opinia Komisji i projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Komisja przedyskutowała sprawę . 

Ad.10. Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na  

dofinansowanie zadania pn. Remont Chodnika w ciągu ulicy Opolskiej w Tułowicach – droga 

powiatowa nr 1513 O  Skarbiszowice – Tułowice. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały  

oraz udzieliła wyjaśnień na pytania radnych. 

Wójt Gminy także udzielił wyjaśnień na pytania radnych.  

 Radni do przedłożonego projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.  

oraz Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożone projekty uchwał oraz 

udzieliła wyjaśnień na pytania radnych. 

Radni do przedłożonych projektów uchwał nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na pytania radnych. 

Wójt Gminy także udzielił wyjaśnień na pytania radnych.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych rady Gminy Tułowice oraz sołtysów. 

Wyjaśnień  w tej sprawie udzielił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski. Głos w tej sprawie zabrał 

także Pan Wójt. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń 

Ad.15. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2016 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożone sprawozdanie. 

Radni do przedłożonego sprawozdania  nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.16. Działalność Elephant i dotacje ( odpowiedź). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak odczytał odpowiedź i poinformował, że 

odpowiedź została wysłana 24 maja br. Radni pismo otrzymali emailem. Pismo jest także w 

segregatorze w pokoju Rady Gminy. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska udzieliła radnym pewnych wyjaśnień w sprawie możliwości 

organizowania opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3 oraz omówiła przepisy w tym zakresie. 

 

 



 

Ad.17. Apel Wójta Gminy Pawłowiczki. 

W tej sprawie wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski.  Radni do omawianego 

tematu nie zgłosili uwag. 

Ad.18. Informacja o szkoleniu Pana Krzysztofa Ptaka. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak  poinformował, że był na szkoleniu  na 

temat udzielania absolutorium i pracy komisji rewizyjnych. Materiały ze szkolenia są w pokoju 

Rady Gminy i każdy może się z nimi zapoznać.  

Następnie zreferował pewne sprawy, które były poruszane na szkoleniu. 

Ad. 19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny  Krzysztof Kiraga zwrócił się z prośbą aby zwrócić się do Powiatu Opolskiego aby 

przewidział jakąś kwotę na odwodnienie drogi w Skarbiszowicach i przyłączenia studzienek do 

odprowadzenia wody z drogi do rowu. Droga w niektórych miejscach jest przechylona na lewą 

stronę i cała woda spływa na posesje. Prosił aby może pomóc w tej sprawie powiatowi finansowo i 

aby może w przyszłym roku zrobić przynajmniej projekt na odwodnienie. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przekazała, ze maja półmetek sprawy z byłym dyrektorem 

GZSZ. Wyjaśniła, że sąd przyznał byłej Pani Dyrektor odszkodowanie, które trzeba będzie w 

najbliższych dniach wypłacić. Wójt także udzielił wyjaśnień w tej sprawie.  

Skarbnik Gminy poddała radnym pod rozwagę sprawę wydania książki „Spacer po Tułowicach” 

wspólnie z Gmina Bela pod Pradziadem w ramach projektu unijnego.  

Wyjaśniła jakie środki trzeba włożyć  i ile można odzyskać. Wójt także udzielił informacji w tej 

sprawie. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na plac koło pasażu, miedzy torowiskiem a budynkami, on 

już był wyrównywany ale trzeba to poprawić, bo są kałuże.  

Poinformował też, że od czasu jak wymieniono lampę solarną na lepszą koło Ośrodka Zdrowia, to 

leżą tam dwa krawężniki, dzieci się o nie potykają.  

Wójt poinformował, że na ul. Elsnera jest bliskie sfinalizowanie lamp, są to lampy ledowe 

zawieszane, zaznaczył, że nie jest do końca pewien czy te latarnie zdadzą tam egzamin, może trzeba 

tam będzie znaleźć inne rozwiązanie. 

Radny Lesław Kałwa zapytał o planowaną budowę drogi w Ligocie Tułowickiej za mostem do 

kopalni, czy ma jakiś określony termin. 

Wójt poinformował, że na następnej Sesji będzie informacja o tej drodze ( obwodnicy). 

Poinformował, że kopalnia  zobowiązuje się  pokryć  koszty  projektu. 

Wójt poinformował także o spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich  w sprawie chodnika od ul. 

Gruszkowej w kierunku Ligoty Tułowickiej. 

Zaznaczył, że monitują także sprawę remontu drogi od Tułowic do Tułowic Małych. Jest szansa, że 

ta droga będzie robiona. 

Radni dyskutowali także na temat potrzeby budowy chodnika z Tułowic Małych do Wydrowic oraz 

remontu drogi na tym odcinku. 

Radny Józef Sukiennik zapytał o postęp w pracach dotyczących starania się o prawa miejskie dla 

Tułowic. 

Wójt odpowiedział, że jest w tej sprawie umówiony na spotkanie z urbanistą. 

Radny Krzysztof Ptak wrócił do sprawy wydawania przez Gminę informatora. Zaznaczył, że 

mieszkańcy nie mają dokładnych informacji, a z uwagi na sprawę starania się o prawa miejskie to 

też by się bardzo przydało aby taki informator wydawać aby przekazywać mieszkańcom pełne i 

rzetelne informacje. 

 

 

 



 

Ad.20. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Ptak zamknął obrady Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

      Protokołowała            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                                          Krzysztof Ptak 

        

 

 

 


