
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 24 październik 2016 r.  

 

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

do godz. 1920. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Krzysztof Kiraga) na 

posiedzenie spóźnili się radny Krzysztof Ptak i radny Zbigniew Paradowski. Na wstępie 

Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał 

prowadzenie obrad dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Romana Kopij, który 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. OSP Goszczowice. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia  pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – 

etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin  Brzeski” 

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

przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów 

przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do wykonania 

inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”. 

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

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Tułowice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tułowice. 

14. Podjęcie 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” 

15. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. 

16. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2017 r.  

17. Zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji.  

- mieszkanki Tułowic ( dot. wykupu mieszkania), 

- Opolskiego Zrzeszenia przewoźników Drogowych, 

- Uniwersytetu Opolskiego. 

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 5. Radni jednogłośnie ( 12 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

 

Ad. 6. OSP Goszczowice. 

Prezes Zarządu OSP Goszczowice zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o rozważenie możliwości 

zakupu samochodu strażackiego dla ODP Goszczowice.  



Przedstawił oferty sprzedaży takich samochodów i uzasadnił potrzebę zakupu. 

Na obrady Komisji przybył radny Zbigniew Paradowski. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego  

realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w 

powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 

 

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

przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji do partnerskiego projektu pn. „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrów 

przesiadkowych w Gminie Lewin Brzeski” 

Pracownik Urzędu Gminy Tułowice Pani Aleksandra Żalik omówiła przedłożone projekty uchwał.  

Radni do przedłożonych projektów uchwal nie wnieśli zastrzeżeń.  

Na obrady Komisji przybył radny Krzysztof Ptak. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Tułowice. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła Pani Aleksandra Żalik. 

Skarbnik Gminy  omówiła sprawy finansowe dot. przedmiotowej uchwały. 

Wypowiedź Pani Aleksandry Żalik uzupełnił Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski. Poruszył 

sprawę działań mających na celu doprowadzenie do budowy ścieżki pieszo rowerowej z Tułowic 

Małych do Wydrowic.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła Pani Beata Miękoś – Kierownik Referatu Podatkowego.     

Poinformowała, że jest propozycja pozostawienia stawek podatkowych na poziomie bieżącego 

roku. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła proponowane zmiany zawarte w 

przedłożonym projekcie uchwały. Pan Wójt uzupełnił wypowiedź Pani Skarbnik, omówił sprawę 

planowanego zakupu działki od PKP. 

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

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do 

wykonania inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski omówił przedłożony projekt uchwały, poinformował jakie 

działania podjęto w tej sprawie i jakie są szanse na budowę oświetlenia.   

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

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji  

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających  

dziennych opiekunów na terenie Gminy Tułowice. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  omówił przedłożony projekt uchwały. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji na temat celowości podejmowania  takiej uchwały uznali, że na 

dzień dzisiejszy nie ma jednostki zarejestrowanej w rejestrze  przedszkoli, klubów dziecięcych lub 

opiekunów dziennych, której takiej dotacji można by udzielić, uznali że w tej chwili nie jest celowe 

podjęcie takiej uchwały przełożyć ja na dalszy plan,  postanowili na posiedzeniu Sesji wycofać ją z 



porządku obrad. Radni zapoznali się także z pismem dotyczącym zakupu lub najmu budynku – Sali 

po byłej Tułowiczance – w celu utworzenia tam żłobka i przedszkola. 

Wójt wyjaśnił, że jako Gmina mają  pomysł aby przenieść tam siłownię a pomieszczenia gdzie 

obecnie znajduje się siłownia przeznaczyć na pobyt dzienny dla seniorów. Poddał radnym pod 

rozwagę wejście do programu „Senior – wigor”. 

 

Ad. 14. Podjęcie 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” 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski odczytał wyjaśnienie prawników dotyczące przedłożonego 

projektu uchwały. Następnie wyjaśnił dlaczego tę uchwałę należy uchylić.  

 

Ad. 15. Informacja o  wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.   

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała , że opinia RIO o sprawozdaniu jest 

pozytywna i zostanie odczytania na Sesji. Następnie omówiła przedłożone sprawozdanie. 

 

Ad.16. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2017 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij omówił wyniki ankiety dotyczącej 

wniosków do budżetu na 2017 r. .Wójt uzupełnił wypowiedź Zastępcy Przewodniczącego. 

 

Ad.17. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał pisma: 

-Opolskiego Zrzeszenia przewoźników Drogowych dotyczące prośby o obniżenie stawek podatku 

od środków transportowych, 

-Uniwersytetu Opolskiego dotyczące prośby o dofinansowanie tworzonego wydziału lekarskiego, 

- mieszkanki Tułowic dot. wykupu mieszkania na zaproponowanych przez nią warunkach, Radni 

przeprowadzili dyskusję na temat odczytanych pism 

 

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij oraz Pan Wójt omówili sprawę 

spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Niemodlin w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z 

Tułowic Małych do Wydrowic. Poinformowali też jakie kroki w tej sprawie planują poczynić.   

Wójt przedstawił najnowsze informacje na temat planowanej budowy obwodnicy Niemodlina. 

Radny Krzysztof Ptak  poinformował, że mieszkaniec Tułowic zapytał go czy może sobie na 

trawniku wybudować garaż, chodzi o garaże w parku. Wójt wyjaśnił, że sprawa garaży w parku ma 

się wyjaśnić do końca października. Ma nadzieje, że zostanie to załatwione ugodowo. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zamiany działki, zapytał czy jest jeszcze zarezerwowana 

działka dla tego Pana na zamianę. Wójt odpowiedział, że ma dla tej osoby dwie propozycje ale Pan 

nie przychodzi do Gminy w sprawie zamiany tej działki. Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Frederic Coppin poruszył sprawę zaśmieconych rowów i poboczy na drodze do Skarbiszowic, 

stwierdził, że coś z tym trzeba zrobić.  

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę możliwości postawienia znaku zakazu parkowania na ul. 

Gruszkowej. Wójt poinformował, że na ul. Zamkowej postawiono znak zakazu parkowania, nie 

wszyscy są z tego zadowoleni. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, ze mieszkańcy ul. Zamkowej  uważają, ze oczywiście 

tam może stać znak – zakaz parkowania – ale pytają czy nie może to być zakaz za wyjątkiem 

mieszkańców, bo niektórzy mają bardzo małe podwórka i muszą parkować samochody na drodze 

obok swoich posesji. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę koszenia drogi  obok cmentarza Szlegelmilchów. 



Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zakazu jazdy na ul. Kościelnej. 

 

Ad.19. Zakończenie obrad.  
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zamknął obrady wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

 Protokołowała     Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Roman Kopij 


