
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 września 2016 r.  

 

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

godz. 2020. W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych   Na wstępie  Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącej 

Komisji Społecznej Pani Justyny Paszkowskiej,  która stwierdziła ich prawomocność i przywitała 

przybyłych na posiedzenie Komisji. Następnie przedstawiła 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 przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  

      zagospodarowania  przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ  

     Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

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

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do  

     przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia  uchwały  Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30 sierpnia 2016 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

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

11. Odpowiedzi na listy, interpelacje  i zapytania  z poprzedniej Sesji oraz Komisji wspólnej  

      ( do 23.09.2016 r.). 

12. Zapoznanie się z otrzymana korespondencją  od poprzedniej Sesji oraz Komisji wspólnej  

      ( do 23.09.2016 r.) 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy  i Wiceprzewodniczącego  Rady 

      Gminy miedzy Sesjami ( do 23.09.2016). 

14. Postęp prac  o statucie „Miasteczko”. 

      Postęp pracy Rady Biznesu. 

      Postęp prac spotkania z Niemodlina. 

      Podsumowanie zebrań wiejskich. 

15. Informacje  dot. „Burzy Mózgów” 6.10.2016 ( Komisja wspólna). 

16. Informacje Komisji Statutowej. 

17. Ustalenie dat Dyżurów 10.2016 r.  

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

Ad. 5. Radni  jednogłośnie  przyjęli porządek obrad.  

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  

          zagospodarowania  przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki –  

         GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek aby z porządku obrad zdjąć punkt dotyczący 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  

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

Gminy Tułowice – zaznaczył, że projekt wymaga jeszcze dodatkowych uzgodnień, opinii oraz 

podjęcia nowych działań w tym temacie. 
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Radca Prawny Pan Tomasz Surma omówił przedstawioną opinię dotyczącą formy uchwały oraz 

ewentualnych skutków w razie nie podjęcia takiej uchwały  - odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij naświetlił sprawę planowanej budowy linii 

energetycznej a następnie odczytał listy w tej sprawie: 

- list  właściciela działek położonych na terenie gdzie jest planowana budowa przedmiotowej linii  

  dot. przekształcenia tych  działek z rolnych w działki pod zabudowę, 

- list mieszkańców osiedla  sąsiadującego z terenem gdzie jest planowana budowa linii  

  energetycznej o podjęcie działań w celu zmiany trasy tej linii. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała odpowiedź Wójta Gminy  

Tułowice na pismo dotyczące prośby o przekształcenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy działek rolnych na teren  pod zabudowę.  

Następnie w dyskusji  na w.w sprawy głos zabrali: Pan Ryszard Bojkowski, mieszkańcy osiedla z 

ul. Jaśminowej, Wójt Gminy Tułowice Pan Andrzej Wesołowski oraz Sekretarz Gminy Pan 

Wiesław Księski, radny Roman Kopij, radna Justyna Paszkowska. 

Ad.7. 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.8. 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. 9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie  

            przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski omówił  przedłożony projekt uchwały i odpowiedział na 

zapytania radnych w tej sprawie. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia  uchwały  Nr XXV/125/16 Rady Gminy Tułowice  

            z dnia  30 sierpnia 2016 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

            społecznych  z mieszkańcami dotyczących projektu pn. „Plan Gospodarki  

            niskoemisyjnej Gminy Tułowice” 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma wyjaśnił radnym dlaczego zachodzi potrzeba uchylenia ww. 

uchwały. 

Sekretarz Gminy uzupełnił wypowiedź Radcy Prawnego.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad. 11. Odpowiedzi na listy, interpelacje  i zapytania  z poprzedniej Sesji oraz Komisji  

             wspólnej ( do 23.09.2016 r.). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował  o wnioskach, na które zostały udzielone odpowiedzi a 

także o wnioskach na które nie zostały jeszcze udzielone odpowiedzi. 

Poinformował jak wygląda sprawa rozpatrzenia wniosku Klubu Husarza dotyczącym wynajęcia 

pomieszczenia na strzelnicę. Była na ten temat rozmowa z przedstawicielami Klubu.  Klub Husarz 

ma sprecyzować swoją prośbę 

Poruszył sprawę wniosku o sporządzenie wniosku do funduszy rolnych o pozyskanie  środków na 

budowę drogi „Dębowej”. Jest to temat na przyszły rok.  

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował jak wygląda sprawa  

podłączenia gazu do budynku przy ul. Świerczewskiego 7. Odczytał pismo, jakie zostało wysłane 

do mieszkańców  tego budynku. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedz Wójta.  

Ad. 12. Zapoznanie się z otrzymana korespondencją  od poprzedniej Sesji oraz Komisji  

             wspólnej  ( do 23.09.2016 r.) 
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował o udzielonych 

odpowiedziach na  następujące pisma , odczytał odpowiedzi: 

- na pismo Pana Stanisława Kasprzaka dot. zwiększenia środków na sport  szkolny, 

- na wniosek radnego Lesława Kałwy  dot. prośby o wprowadzenie do 

  porządku obrad  Komisji wspólnej sprawy środków na koszenie traw w sołectwach, 

- na wnioski radnego Romana Suchodolskiego:  - w sprawie wyprawek szkolnych, 

   -  sprawy przewozu mieszkańców Gminy do Niemodlina i zakupu busa,  - zmiany kierunku jazdy  

   na niektórych drogach w Tułowicach,  - wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów,  

   - partycypacji Lasów Państwowych w kosztach budowy oświetlenia drogi ul. Parkowej do  

   baraków, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował o pismach, które 

wpłynęły do Rady Gminy  i odczytał te pisma: 

- OSP Goszczowice dot. prośby  o zaplanowanie w budżecie Gminy na 2017 r. kwoty 60 tys. zł. na 

  zakup średniego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Goszczowice, 

 Wójt poruszył sprawę przygotowań do wejścia OSP Goszczowice do Krajowego Systemu    

 Ratowniczego. 

 Radni zastanawiali się czy jest  sens kupować stare auto, bo za 60 tysięcy nic  dobrego się nie kupi,  

 trzeba może zastanowić się nad zakupem jakiegoś nowszego auta. 

 Może uda się załatwić  auto wycofywane z PSP, trzeba o to się starać.  

- pismo radnego Józefa Sukiennika  do Pana Wójta z wiadomością do Rady Gminy – prośba o  

  zaplanowanie w budżecie gminy na 2017 r. środków pieniężnych na realizacje zadań  

  inwestycyjnych na ul. Ceramicznej w pobliżu kompleksu garaży samochodowych na: 

  - budowę  pomostu podjazdowego dla posiadaczy samochodów osobowych,  

  - utwardzenie kostką brukową drogi dojazdowej pomiędzy garażami przy ul. Ceramicznej  w  

     ramach dokończenia inwestycji, 

 - pismo mieszkańców Gminy Tułowice, którzy brali udział w staraniach się o powstanie Gminy  

   Tułowice dotyczące wniosku o przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Tułowic” osobie,  

    która służyła im pomocą w tych działaniach, 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy  i Wiceprzewodniczącego   

             Rady Gminy miedzy Sesjami ( do 23.09.2016). 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że w okresie od 

poprzedniej Sesji mieli spotkanie z  Księdzem – Dyrektorem Caritasu, który naświetlił działalność 

Caritasu i problemy finansowe z jakimi Caritas obecnie się boryka. Jakie ma umowy NFZ. 

Zaznaczył, że zapotrzebowanie na usługi gabinetu rehabilitacyjnego są bardzo duże, zobowiązał się 

sfinansować malowanie części pomieszczeń tej placówki. 

Radny Roman Kopij poinformował, że uczestniczyli w Dożynkach w Beli pod Pradziadem oraz w 

Dniach Sportu w Szkole.  Uczestniczyli także w zebraniach sołeckich, stwierdził, że były to owocne 

zebrania, zostały podzielone fundusze sołeckie. 

Przewodniczący Rady Gminy wraz z panem Wójtem uczestniczyli w spotkaniu wspólnoty 

mieszkaniowej na ul. Świerczewskiego 5, 5a,5b. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że na ww. spotkaniu poruszono cztery 

tematy: 

- temat  utwardzenia wspólnego podwórka, które jest podzielone na   części pomiędzy tymi trzema  

  wspólnotami oraz  dróżki gminnej, 

- temat szopek, niektóre z nich są już w bardzo złym stanie, 

- temat śmietnika, który jest także w bardzo złym stanie,  

- temat garaży posadowionych na tym terenie. 

Ad. 14. Postęp prac  o statucie „Miasteczko”. 
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Sprawę omówił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski , poinformował co w tej sprawie zostało już 

zrobione i co trzeba jeszcze zrobić.    Pan Wójt uzupełnił wypowiedź Sekretarza Gminy. 

Postęp pracy Rady Biznesu. 
Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  poinformował, że do tej pory udało się umówić na 

październik spotkanie radnych  w Ceramice w Tułowicach.  

Postęp prac spotkania z Niemodlina. 
Wójt poinformował, że rozmawiał z Panią Burmistrz   i takie spotkanie odbędzie się w 

październiku.  

Podsumowanie zebrań wiejskich. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała  zebranych jakie kwoty funduszu sołeckiego 

otrzymuje każde sołectwo i co za te środki planują zrobić.  

Zaznaczyła też, że sołectwa są coraz bardziej zadbane i coraz ładniejsze. 

Skarbnik Gminy  zwróciła się też z prośbą do Rady o zastanowienie się  czy przygotować uchwałę 

dotyczącą zasad przyznawania dotacji dla żłobków, przedszkoli i opiekunów dziennych, bo jeśli  

Rada chciałaby udzielić takiej dotacji to muszą być opracowane  zasady jej przyznawania. 

Ad. 15. Informacje  dot. „Burzy Mózgów” 6.10.2016 ( Komisja wspólna). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował jak będzie przebiegać wspólne posiedzenie Komisji w 

dniu 6 października 2016 r.  

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek aby posiedzenia Komisji rozpoczynały się o godz. 1615. 

Wniosek został przegłosowany, za wnioskiem Krzysztofa Ptaka głosowało 5 radnych, wniosek nie 

został przyjęty.  

Ad. 16. Informacje Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Jan Bojkowski omówił sprawy związane z opracowaniem 

zmian do Statutu Gminy. Zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu opracowania nowego 

tekstu statutu  i odczytał przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

Ad. 17. Ustalenie dat Dyżurów 10.2016 r.  

Radni ustalili termin dyżuru w październiku . Dyżur będzie pełnić Przewodniczący Komisji 

Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga.  

Radni dyskutowali nad sprawą zasadności pełnienia dyżurów. 

Ad.18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Roman Kopij poinformował, że zobowiązuje się  do rozniesienia na blokach  listów – ulotek 

dotyczących starania się o prawa miejskie. 

Radni dyskutowali jak zorganizować sprawę dostarczenia listów dla mieszkańców. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę przejścia dla pieszych, chodzi o przedłużenie alejki do 

torów kolejowych, bo tam jest przejście, przejeżdżają rowerami i płacą mandaty. 

 Poinformował też , że jest uszkodzona kostka, asfalt jest ładny  ale szczególnie ta pierwsza 

warstwa. Poruszył też sprawę uszkodzonych na łączach chodników i krawężników na ul. Opolskiej. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że w Tułowicach Małych jest zdewastowany przystanek, 

dwie szyby są całkowicie wybite. 

Wójt  poinformował, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to za rok wjazdówka od Tułowic małych do 

Tułowic będzie przebudowana całkowicie droga, nawierzchnia, podbudowa. Wszystko będzie 

skomunikowane, będzie zrobiony wjazd na działki, będzie przerobiona zatoka, po lewej stronie ma 

być 4 metrowy chodnik, jest tam przeznaczone pod ścieżkę pieszo – rowerową, która będzie  biegła 

z Tułowic Małych, ona będzie miała całkowicie nowa nawierzchnię. Wszystko będzie 

skomunikowane. Wójt poinformował, że za miesiąc pokaże  projekt tego przedsięwzięcia.  

Radny Michał Luty poinformował, że jest komunikat, że nie będzie wody, zapytał jak długo tej 

wody nie będzie. 

Radny Roman Kopij poinformował, że będzie to w godzinach pracy, ZGKiM będzie prowadzić w 

tym czasie prace związane z regulacja zasuw.  
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Radny Krzysztof Mróz zapytał czy wiadomo jest jaka jest przyczyna tego, że woda w  Gminie 

została zanieczyszczona.  

Wójt odpowiedział, że w tej sprawie rozmawiał z pracownikiem Sanepidu, który powiedział, ze na 

to pytanie nikt nie odpowie,  przyczyn może być wiele, obniżenie się lustra poziomu wody, 

temperatura, może jakieś przeciekanie czy podciekanie. 

Przypomniał radnym, że trzy miesiące temu był im przedstawiony stan infrastruktury  SUW. 

Zaznaczył, że obecnie są obostrzone kryteria  odnośnie jakości wody i informowania ludzi .  

Radni dyskutowali na temat jakości wody i  częstotliwości pobierania próbek wody oraz sposobu 

informowania ludzi o jakości wody.  

Wójt poinformował jakie przedsięwzięcia podjęto w celu sprawnego przepływu informacji. 

Radny Roman Kopij poddał pod rozwagę sprawę remontu chodnika w kierunku cmentarza w 

Goszczowicach. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przekazał zebranym kilka informacji w sprawie organizacji 

Sesji. 

Ad.19. Zakończenie obrad.  
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska zamknęła obrady  wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

     Protokołowała                      Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                                         Justyna Paszkowska 


