
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 22 sierpnia 2016 r.  

 

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

do godz. 2030. W posiedzeniu udział wzięło  13 radnych ( nieobecny był radny Krzysztof  Ptak i 

radny Michał Luty) Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył 

posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Panu 

Romanowi Kopij, który stwierdził ich prawomocność i przywitała 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. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze 

Gminy Tułowice, 

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia  zasad wykorzystania sił  

i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji programu 

poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk 

ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020, 

9. Fundusze UE 

10. Informacja o rodzajach wyprawek w szkole ( dot. Wniosek Pana radnego Romana 

Suchodolskiego 28.06.2016) 

11. Stanowisko Pani Dyrektor GZS dot. Listu Pana Kasprzaka z06.2016 r.  dot. Sportu w szkole, 

12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami dotyczących projektu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice” 

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

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia składu 

liczbowego i osobowego Komisji Społecznej i Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej, 

16. Uwagi dot: Listu do mieszkańców oraz Rachunek Zysków i strat dla Pana Sekretarza  

( spotkanie 17.08.2016) 

17. Wniosek Pana radnego Lesława Kałwy z dnia 17.08.2016 r.  dot. Koszenia traw na terenie 

sołectw naszej Gminy, 

18. Wniosek Pana radnego Suchodolskiego – Przewóz uczniów szkół  (09.06.2016), 

19. Wniosek Pana radnego Suchodolskiego: 

Rozpatrzenie zmiany kierunku jazdy: 

- ulicę Pocztowa na jednokierunkową  od ul. Kościuszki do ul. Zamkowej, 

- ulicę Pocztową na jednokierunkową  od ul. Pocztowej do ul. 1-Maja, oraz złożenie wniosku do 

Dyrekcji Dróg Powiatowych o poszerzenie ulicy 1-Maja na odcinku ok. 150 m., 

20. Wniosek pana radnego Suchodolskiego – Wystąpienie do Nadleśnictwa Tułowice o wspólne 

wybudowanie oświetlenia drogi do osiedla „Baraki” w Tułowicach,  



21. Prośba o użyczenie pomieszczenia  pod strzelnicę sportową - list Opolskiego Klubu 

Strzeleckiego HUSARZ, 

22. Informacja Komisji Statutowej, 

23. Ustalenia dot. Dyżurów 09.2016,  

24. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

25. Zakończenie obrad. 

Ad. 5. Radni jednogłośni  przyjęli porządek obrad. 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski omówił 

przedłożony projekt uchwały oraz dołączone do projektu załączniki. Uzasadnił konieczność 

podniesienia stawek oraz przedstawił analizę kosztów.  

O wyjaśnienia w sprawie kosztów remontu SUW i oczyszczalni ścieków poprosił radny Józef 

Sukiennik. Pan Jacek Sulikowski udzielił wyczerpujących wyjaśnień.  

Głos w sprawie podwyżki cen wody i ścieków zabrał także radny Jan Bojkowski. 

W dyskusji głos zabrał także radny Zbigniew Paradowski i radny Roman Kopij. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przedstawił artykuł w gazecie dot. przymiarek do regulacji  

 cen wody, poruszył także sprawę potrzeby remontu instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz SUW i 

Oczyszczali. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na obszarze Gminy Tułowice, 

Pracownik Urzędu Gminy Tułowice Pan Adam Ratuszny poinformował , że na Sesję zostanie 

przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice 

na obszarze Gminy Tułowice. Następnie przedstawił przedstawicieli Biura Projektów, którzy linię 

projektują. Poinformował, że osoby te zostały zaproszone na posiedzenie Komisji w celu udzielenia 

informacji na wszelkie pytania dotyczące budowy ww. linii.  

Projektant linii omówił szczegółowo przedłożony projekt uchwały i poinformował jaki zakres 

zmian proponują wprowadzić do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice. 

Następnie wyjaśnień w tej sprawie udzielił Radca Prawny Biura Projektowego i Dyrektor Biura.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poruszył sprawę wcześniejszego apelu 

do Zakładu Energetycznego o zmianę trasy przebiegu ww. linii energetycznej. 

Głos w dyskusji na temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zabrał Wójt Gminy Pan 

Andrzej Wesołowski, radny Krzysztof Kiraga, , radny Jan Bojkowski, radna Justyna Paszkowska,  

Radni decyzję o podjęciu uchwały pozostawili do posiedzenia Rady Gminy. 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad 

wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania 

na rzecz realizacji programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i 

ograniczenia skutków występowania  zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

Opolskiej na lata 2015 – 2020, 

Pracownik Urzędu Gminy Tułowice Pan Adam Ratuszny szczegółowo omówił przedłożony projekt 

uchwały. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił także Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski oraz 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska.  

Po przeprowadzeniu dyskusji radni do projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 



 

 

Ad. 9. Fundusze UE 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Aleksandra Żalik poinformowała zebranych o swoich działaniach w 

ramach pozyskania funduszy na zaplanowane inwestycje i działania oraz o możliwościach 

pozyskania takich środków z poszczególnych źródeł. 

Radni dyskutowali na temat możliwości pozyskania środków na zaplanowane działania. 

Ad.10. Informacja o rodzajach wyprawek w szkole ( dot. Wniosek Pana radnego Romana 

Suchodolskiego 28.06.2016) 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała o 

udzielanej pomocy finansowej dla uczniów i wyprawkach szkolnych, zapoznała radnych z 

warunkami jakie musi spełniać uczeń aby taką pomoc otrzymać. 

Radni do wypowiedzi pani Dyrektor nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.11. Stanowisko Pani Dyrektor GZS dot. Listu Pana Kasprzaka z 06.2016 r. dot. Sportu  

w szkole, 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkól w Tułowicach Pani Bogusława Proskórnicka poinformowała , 

że z budżetu szkoły są corocznie przeznaczane środki na sport szkolny i wyjaśniła na co te środki są 

przeznaczane, zaznaczyła, że wszystkie imprezy sportowe i zawody jakie były zgłaszane odbyły 

się. Poinformowała też, że w arkuszu organizacyjnym szkoły nie ma przewidzianej funkcji 

koordynatora szkolnego a co za tym idzie nie ma przewidzianych środków na wynagradzanie 

takiego pracownika.  

Pani Dyrektor wyjaśniła także dlaczego w szkole nie były organizowane zajęcia wakacyjne. 

W dyskusji na temat sportu szkolnego głos zabrali: radna Justyna Paszkowska, Wójt Gminy 

Tułowice Pan Andrzej Wesołowski i radny Roman Kopij. 

Pani Dyrektor zobowiązała się o sprawie poruszanej przez Pana Kasprzaka  porozmawiać z 

nauczycielami na Radzie Pedagogicznej. 

Radni do wypowiedzi pani Dyrektor nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami dotyczących projektu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Tułowice” 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił przedłożony projekt uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia 

składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej i Projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji 

Rewizyjnej, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij omówił proponowane zmiany w 

składach Komisji Rady Gminy.  

Radni do zaproponowanych zmian nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.16. Uwagi dot: Listu do mieszkańców oraz Rachunek Zysków i strat dla Pana Sekretarza  

( spotkanie 17.08.2016) 

Radni przeprowadzili dyskusję na temat przedłożonych dokumentów dotyczących starania się o 

prawa miejskie. Radni zgłosili swoje uwagi i propozycje do przedłożonych dokumentów.  



Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zgłosił wniosek o przeniesienie 

punktów: 

 

17. Wniosek Pana radnego Lesława Kałwy z dnia 17.08.2016 r. dot. Koszenia traw na terenie 

sołectw naszej Gminy, 

18. Wniosek Pana radnego Suchodolskiego – Przewóz uczniów szkół (09.06.2016), 

19. Wniosek Pana radnego Suchodolskiego: 

Rozpatrzenie zmiany kierunku jazdy: 

- ulicę Pocztowa na jednokierunkową od ul. Kościuszki do ul. Zamkowej, 

- ulicę Pocztową  na jednokierunkową od ul. Pocztowej do ul. 1-Maja, oraz złożenie wniosku do 

Dyrekcji Dróg Powiatowych o poszerzenie ulicy 1-Maja na odcinku ok. 150 m., 

20. Wniosek pana radnego Suchodolskiego – Wystąpienie do Nadleśnictwa Tułowice o wspólne 

wybudowanie oświetlenia drogi do osiedla „Baraki” w Tułowicach,  

21. Prośba o użyczenie pomieszczenia pod strzelnicę sportową - list Opolskiego Klubu 

Strzeleckiego HUSARZ, 

22. Informacja Komisji Statutowej, 

23. Ustalenia dot. Dyżurów 09.2016,  

24. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Na posiedzenie Rady Gminy aby tych tematów drugi raz nie powtarzać a posiedzenie Komisji 

zakończyć na omówieniu punktu 16. 

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana 

Kopij. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę remontu chodników pomiędzy blokam  przy ul. 

Ceramicznej. Było obiecane na zebraniach wspólnotowych, że te chodniki będą zrobione, już zbliża 

się zima, a chodniki nadal nie są robione.  

Wójt odpowiedział, że priorytetem w tym roku były piony w blokach , jesli się uda to chodniki też 

zostaną zrobione, a jeśli nie, to będą robione wiosna przyszłego roku. 

Ad.25. Zakończenie obrad.  
Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zamknął obrady wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

  Protokołowała     Zastępca Przewodniczącego  

 Teresa Cybuchowska – Balwierz    Rady Gminy 

         Roman Kopij 


