
 Protokół Nr XXVIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 listopada 2016 r.  

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu gminy Tułowice i trwało od godz.1600 do 

godz.1840. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych,  w posiedzeniu udział wzięło  14 radnych  

( nieobecna był radny Lesław Kałwa – nieobecność usprawiedliwiona).  

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. 

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy Pana Andrzeja Wesołowskiego , radnych Rady 

Gminy Tułowice , Sekretarza Gminy , Panią Skarbnik Gminy, kierowników Urzędu,  kierowników 

jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego i sołtysów .  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami 

na Sesję . Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy odczytał  porządek  obrad z uwzględnioną zmianą: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.  

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 października 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

6. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Tułowice. 

10. Podjęcie uchwały w  sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu honorowego na rzecz uzyskania statusu 

miasta dla miejscowości Tułowice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania 

miejscowości Tułowice statusu miasta. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dobrzeń Wielki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Komprachcice . 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów 

o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków . 



18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów 

o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa . 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,  

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

22. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między 

Sesjami. 

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

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

26. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

27. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2016r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych zgodnie ze 

Statutem.  

Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy 

głosowało 14 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 24 

października 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych zgodnie ze 

statutem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 września 2016r. głosowało 14 radnych. Protokół  został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pani Skarbnik przedstawiła zmiany na posiedzeniu 

Komisji. Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/142/16. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata 

Bereźnicka omówiła przedłożony projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu 

uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/143/16. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik. 



Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że również  pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata 

Bereźnicka  omówiła przedłożony projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu 

uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/144/16. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Bereźnicka  

omówiła przedłożony  projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu uchwały nie 

zgłosili zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/145/16. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że również  pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata 

Bereźnicka  omówiła przedłożony projekt uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu 

uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/146/16. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w  sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz  

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  przedłożony projekt uchwały  na posiedzeniu 

Komisji  omówiła Pani Skarbnik, na posiedzeniu była także obecna osoba zainteresowana 

utworzeniem takiej  placówki na terenie naszej Gminy oraz pracownik Urzędu Gminy zajmujący 

się sprawami oświatowymi. Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/147/16. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pan Wójt oraz  pracownik Urzędu Gminy Pan Adam 

Ratuszny omówili przedłożony  projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu 

uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/148/16. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski  omówił 

przedłożony  projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu uchwały nie zgłosili 

zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/149/16. 



Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu honorowego na rzecz uzyskania 

statusu miasta dla miejscowości Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji był wniosek radnego Józefa 

Sukiennika o poszerzenie składu Komitetu honorowego na rzecz uzyskania statusu miasta dla 

miejscowości Tułowice o sołtysów wszystkich sołectw z terenu Gminy Tułowice.  

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że  w następnym dniu kontaktowano się z każdym 

Sołtysem, wszyscy Sołtysi zgodzili się na wejście w skład ww. Komitetu.    

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał uzupełniony projekt uchwały.  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/150/16. 

Ad.14.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski  omówił 

przedłożony  projekt  uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni do projektu uchwały nie zgłosili 

zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/151/16.     dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa  

      Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany  

      granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski  omówił 

następne cztery przedłożone  projekty  uchwał na posiedzeniu Komisji.  Chodzi tu o projekty 

uchwał w sprawie poparcia apelów Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa i 

Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic tych Gmin. Radni do przedłożonych projektów uchwały nie zgłosili 

zastrzeżeń.  

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/152/16. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa  

      Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany    

      granic Gminy Komprachcice . 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/153/16. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa  

      Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany    

      granic Gminy Prószków . 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/154/16. 
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Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa  

      Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany    

      granic Gminy Dąbrowa . 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/155/16. 



Ad. 19. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

       i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że radni na temat podjęcia tej uchwały rozmawiali  na 

posiedzeniu Komisji. Pracownik Urzędu Gminy Pani Barbara Saga omówiła przedłożony projekt 

uchwały. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/156/16. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski omówił przedłożony projekt u uchwały. Wyjaśnił zebranym 

gdzie ta działka się znajduje i za którą działkę  ma być zamieniona. Omówił sprawę drogi 

dojazdowej do następnych działek, będzie to  zawarte w akcie notarialnym. Wójt poinformował też 

o konieczności uregulowania sprawy własności terenu pod pomnikiem na ul. Kościuszki, 1/3 terenu 

pod pomnikiem jest własnością prywatną.  

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/157/16. 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków  przyznawania i 

      odpłatności  za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

       specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

       szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak  

       również trybu ich pobierania. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka – Bień poinformowała, że niniejsza 

uchwała dostosowuje zakres świadczeń usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej. 

Realizacja kompetencji  wynikających z art. 50 ust.6  ustawy o pomocy społecznej wymaga 

wydania jednego aktu , wyczerpującego tematykę przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze tak, aby adresat zawartych w nim norm mógł na tej podstawie, 

w sposób niebudzący wątpliwości ustalić zakres swych praw  i obowiązków. 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXVIII/158/16. 

Ad. 22. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w związku z niepokojem Pana radnego 

Józefa Sukiennika, że coś się dzieje z przystankami w Tułowicach Małych, udał się tam z 

pracownikiem, na miejscu towarzyszyła im także Pani Sołtys. 

Wójt poinformował, że postanowił wystosować pismo w imieniu Urzędu do właściciela tych 

nieruchomości, zapraszając go na spotkanie do Urzędu Gminy w związku z poszukiwaniem 

perspektyw i szans  rozwoju firmy EKOPOL. 

Wójt zaznaczył, ze po wysłaniu tego pisma zadzwonił do Urzędu pełnomocnik  właściciela firmy i 

pytał w jakim celu to spotkanie miałoby się odbyć. Wójt przedstawił temat jaki był omawiany na 

Sesji i powiedział, że nie chciałby aby teren byłej odlewni, który jest naszym wizerunkiem w tej  
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chwili w stanie jeszcze takim jakim jest, żeby spotkało go to, co spotkało byłą rzeźnię i to co 

spotkało browar w Niemodlinie. Czekamy na odpowiedź ze strony właściciela zakładu. 

Wójt poinformował, że te dwa przystanki w Tułowicach Małych są już wydzielone, jeden nad 

stawem, był już podział a drugi przystanek znajduje się w części tej działki ale nie sadzi aby 

właścicielowi przeszkadzał ten przystanek. Właściciel był, rozejrzał się, obszedł te wszystkie swoje 



włości przy odlewni, szczególnie przy biurowcu, bo chce tam zamknąć obecny  wjazd  na parking. 

Na tą chwile ta sprawa tak wygląda.  

Wójt poinformował, że wybrali się do Tułowic Małych, bo jest pomysł, mają zabukowane środki w 

ramach Lokalnej Grupy Rybackiej, w Radiu Opole była dzisiaj wypowiedz Pana Konopki z Urzędu 

Marszałkowskiego, który powiedział że wreszcie  ruszają nabory w LGR, Borach Niemodlińskich i 

tych wszystkich LGD na terenie województwa opolskiego. My mamy tam dedykowane pewne pule 

środków i pomysł, który był tego spacerniaka nad stawem w Tułowicach Małych od oczyszczalni 

ścieków , po prawej  stronie poruszamy się po drodze , dwa, trzy takie pomosty, mola, wiata po 

drodze i wracamy w Tułowicach Małych ścieżką pieszo – rowerową. Wójt zaznaczył, że Polski 

Związek Wędkarski tez na tym obiekcie , na lustrze wody od strony drogi 405 chce uporządkować 

te trzciny, tataraki, bo to lustro zaczyna zarastać, tego może z tej strony tak nie widać ale od strony 

Skarbiszowic to widać.  

Wójt zaznaczył, że przy okazji byli też z projektantem w Goszczowicach jak i w Skarbiszowicach, 

bo przy okazji tego projektu chcieliby zahaczyć też, żeby jakiś taki plan zagospodarowania zrobić 

zarówno nad stawem goszczowickim , dlatego w Goszczowicach tam się trochę społeczność 

lokalna wzięła do roboty, sprzątnęła ten staw, troszkę jeszcze tam jest do zrobienia. Drugą rzeczą to 

też pochylają się nad stawem w Skarbiszowicach, to jest ten po prawej stronie. 

Wójt poinformował, że był na pasowaniu dzieci z oddziału przedszkolnego w szkole, to są te  

sześciolatki. Wójt stwierdził, że obawy mieli wszyscy zanim te dzieci przestąpiły mury szkoły  ale 

teraz można powiedzieć, że te dzieci troszeczkę tak wyrosły. Stwierdził, że dzięki tej decyzji 

zwolniło się ponad 30 miejsc w Przedszkolu. W budżecie jest zarezerwowane 500 tys. na remont i 

modernizacje Przedszkola w 2017 r.  

Wójt poinformował, że była kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Gminie odnośnie spraw 

wojskowych, bo takie są jeszcze prowadzone jeśli chodzi o kwalifikacje wojskową. W poniedziałek 

przyszło pismo po kontroli, że pracownica, która się tym zajmuje robi to bardzo dobrze. 

Wójt poinformował, że w międzyczasie wraz z Panem Lutym mieli spotkanie w Szydłowie w 

sprawie straży. Było spotkanie parę dni temu w Szydłowie w sprawie poszukiwania wyjścia z tej 

sytuacji, jest pomysł  w oparciu o pomoc ochotników strażaków z Tułowic. Od wiosny będą zajęcia 

dedykowane przede wszystkim do tych młodszych mieszkańców, żeby  ich zachęcić , bo tam chyba 

trzeba wśród tej latorośli może szukać przyszłego narybku do OSP Szydłów. Szef Straży 

Tułowickiej Pan Michał Luty deklarował się, że takie ćwiczenia, w formie ćwiczeń zabawowych  

będą organizowane na wiosnę.  Wójt stwierdził, że to jest czynnik ludzki i jeśli nie  ma chętnych, 

nawet jak jest samochód, jest remiza, to wyjazdowość w br. była żadna.  

Wójt poinformował, że 14 listopada gościli oldbojów, w zespole grał Pan Starosta Mirosław 

Krużik, Czesi ten turniej wygrali i sami byli zaskoczeni, że są tacy mocni bo rok temu było nieco 

inaczej. 

Wójt poinformował także, że jest pełen podziwu bo w miejscowości Szydłów  jest 

dziewięćdziesięcioczteroletnia mieszkanka która czyta książki, stwierdził, że życzyłby sobie i 

obecnym na posiedzeniu takiego zdrowia. 

15 listopada było w Urzędzie Gminy spotkanie z osobami, które zostały zaproszone do składu 

Komitetu Honorowego w sprawie statusu miasta. Wszyscy, którym to zaproponowano wyrazili 

zgodę, w międzyczasie w tej sprawie było też spotkanie z Sołtysami. 
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Wójt stwierdził, ze tak jak powiedział już wielokrotnie, że obawy tak jak 25 lat temu będą, 25 lat 

temu także obawy były, po co to, ale patrząc na bieg wydarzeń, to w tej chwili prędkość, tempo 

różnych decyzji, rozmawiali tu, wczorajszy artykuł w Nowej Trybunie, wraca ta sprawa małych 

gmin, problemów różnych, jest to poważna rzecz i musimy wszyscy stanąć  murem tak jak 25 lat 

temu. Wójt poinformował, że planowane spotkanie w tej sprawie w Sali TOK w Tułowicach będzie 



chciał zrobić w oparciu o te materiały, które posiadamy sprzed 25, 26 lat. Planuje zrobić taką 

wystawę aby mieszkańcy, którzy wtedy się podpisywali, byli, brali udział, oni tez przyjdą bo to 

szczególnie starsi ludzie a myśli, ze młodych ludzi tez nie powinno zabraknąć, żeby zobaczyli. 

Dzisiaj z perspektywy czy było warto, to chyba nikt nie ma wątpliwości, zyskaliśmy na tym.  

Wójt poinformował, że był w piątek w Graczach  w Domu kultury. Dom Kultury w Graczach jest 

jedną taką perełką  oprócz tej restauracji, która jest prywatna. Pozostałym ulicom, alejka to tak 

jeszcze dużo brakuje a jest to druga miejscowość co do wielkości w sąsiedniej gminie, podatek z 

Kopalni tam chyba też jest dosyć znaczny. Wójt zaapelował aby chronić to co mamy, tą naszą 

tożsamość, dorobek. 

Wójt poinformował, że 21 listopada był w Ośrodku Pomocy Społecznej  w celu złożenia 

pracownikom życzeń z okazji Dnia pracownika socjalnego. 

Poinformował też, że sfinalizowany został zakup działki za dworcem kolejowym. Zaznaczył, że do 

czasu jak nie spadnie śnieg to ZGKiM będzie ją porządkować i sprzątać. 

Wójt przeprowadził rozmowę z osobą – przedstawicielem PKP PLK i dowiedział się, że na naszym 

odcinku będą robione takie dwa największe zadania czyli cofniecie przystanku w Szydłowie o 

około 1 km, stary przystanek także zostanie i będzie się tam pociąg zatrzymywał, oraz przystanek w 

Goszczowicach. Poinformował, że na dzisiaj nie ma zagrożenia, to wszystko idzie, jest w fazie 

przedprojektowej. Optymistyczne , realne wejście na tory planowane są za rok o tej porze. 

Stwierdził, że na dzisiaj jest opóźnienie o około pół roku.  Wójt zwrócił uwagę jak wyglądają na 

dzień dzisiejszy tory i perony ale stwierdził, że jest optymista co do tego zadania.  

Wójt nawiązał także  do swojej wypowiedzi w radiu na temat starania się o prawa miejskie dla 

Tułowic. Stwierdził, że możemy tylko na tym zyskać a Tułowice nie mają  wyglądu wioski . 

Osoby, które tu przyjeżdżają, dziewięć osób na dziesięć, to nikt nie powie , że to jest wioska, ze 

względu na infrastrukturę i zabudowania. Odpowiadając na pytania mieszkańców sołectw, to dzięki 

rozwojowi tej Gminy możemy tylko skorzystać. Zaznaczył, że ludzie pytają o podatki, o czynsze 

czy nie będę wyższe. Prosił aby przekazywać  te informacje. Stwierdził, ze już drugi rok z rzędu 

Rada Gminy nie podnosi podatków,  najprościej jest podnieść podatek, nie mamy maksymalnych, o 

te dwa czy trzy grosze, jakoś tam pomówi się, przejdzie itd. Stwierdził, że jego zdaniem lepiej niech  

przedsiębiorca  - jednoosobowy te środki przeznaczy na rozwój własnej firmy, niech sobie cos kupi 

a ten który zatrudnia pracowników niech da im więcej zarobić lub niech kupi sprzęt, doposażenie.  

Stwierdził, ze Gmina da sobie radę, bo dochody budżetu gminy z podatku przede wszystkim CID, 

PIT przede wszystkim  to jest to, ilość miejsc pracy, które my wytwarzamy. Zaznaczył, ze nie jest 

źle, jeśli chodzi o rozwój to nasza Gmina jest trzecią Gminą wiejską pod względem rozwoju po 

Skarbimierzu i po Dobrzeniu. 

Wójt poinformował, że na stronie internetowej aktualności pojawiła się nowa zakładka dotycząca 

działań w okresie zimowym, jest tam też apel Gminy, zasady zachowania się w okresie zimowym, 

apel OPS, informacje o zimowym utrzymani dróg, są tam , telefony i linki, przekierowania do 

właścicieli dróg. 

Ad. 23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, ze wiele rzeczy, które 

Pan Wójt przedstawił faktycznie się powielało, bo w tym okresie byli w święto 11 listopada pod 

pomnikiem, był wyjazd do Czech na święto Huberta, było spotkanie w Urzędzie  Gminy w sprawie  
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utworzenia Komitetu Honorowego oraz omówienia działań związanych ze staraniem się o prawa 

miejskie, było też na ten temat spotkanie z Sołtysami . Dzisiaj został powołany Komitet, działania 

są, dokumenty są przygotowane i myśli, ze będą szeroko informować społeczeństwo. Zachęcił 

wszystkich radnych do solidnego udziału w tej akcji, żeby z mieszkańcami rozmawiać, tłumaczyć. 

Będą chcieli aby jednak chodzić od mieszkania do mieszkania, na ile dadzą radę, żeby jednak ludzi 



przekonywać. Stwierdził, ze docierają do Niego te niesforne wieści o tych podatkach, nie wie co się 

stało, kto taka famę puścił. Jedynym tematem w tej sprawie to są podatki. Stwierdził, że nie wie 

czemu ludzie boją się tych podatków, bo niezależnie czy to jest wieś czy miasto to o wysokości 

podatków decyduje Rada a nie może ich podnieść wyżej niż to co Minister Finansów określił w 

ustawie czy rozporządzeniu. Trzeba ludziom tłumaczyć, ze miasto nie wiąże się z żadnymi 

podatkami. 

Część radnych było na wyjeździe.  

Było też spotkanie z Panem Wójtem oraz spotkania w sprawie przygotowania posiedzeń Sesji i 

Komisji. 

Ad. 24. Odpowiedzi na listy  i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapoznał zebranych z odpowiedziami na listy: 

- Koła strzeleckiego 

- Elektrobudowy 

oraz odczytał pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Ad. 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przypomniał sprawę  przystanku autobusowego 

w Tułowicach Małych, poruszaną na ostatniej Sesji przez radnego Józefa Sukiennika i Sołtys 

Tułowic Małych Panią Halinę Krawczyk,  Pan Wójt już tę sprawę wyjaśnił. 

Ad.26. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

Radny Józef Sukiennik zwrócił się do Pana Wójta i do Pana Dyrektora ZGKiM w Tułowicach o 

rozważenie możliwości zatrudnienia pracownika , może to być ¾ etatu czy ½ etatu, w ZGKiM do 

oczyszczania terenu Gminy. Stwierdził, że jeden pracownik nie może tego ogarnąć, bo jest tego za 

dużo. Chodzi o lato gdy jest dużo koszenia traw i o jesień gdy jest nadmiar opadających liści. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zaprosiła zebranych  na promocje 

przewodnika po Tułowicach, która odbędzie się w Sali widowiskowej w dniu 1 grudnia  2016 r. o 

godz. 12.  

Pani Dyrektor podziękowała  także za udział w świecie niepodległości w dniu 11 listopada, prosiła 

aby w przyszłości udział w święcie pracowników samorządowych oraz radnych  był  bardziej 

widoczny. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na Jarmark Bożonarodzeniowy, który 

odbędzie się w grudniu br.  

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że na ostatniej Sesji zadał Panu Wójtowi pytanie, które 

dotyczyło przejęcia drogi kolejowej, otrzymał odpowiedź, ale jakież było jego zdziwienie kiedy po 

kilku dniach otrzymał telefon, Pani z Urzędu poinformowała go dlaczego zostały takie opóźnienia 

wytworzone, jakie są przyczyny nieprzyjęcia jeszcze tej drogi.  Stwierdził, że nie powinien tego 

tematu tutaj ruszać, bo to powinno być normą – otrzymanie takich informacji, dla każdego radnego 

to powinna być sprawa, która jest tak oczywista, niestety do tej pory nie zawsze tak bywało dlatego 

wszystkim i sobie życzy żeby wszystkie sprawy były właśnie w ten sposób załatwiane.  

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik prosiła o oklejenie krzeseł na Sali 

posiedzeń filcem. 

Radny Roman Kopij poinformował, że chcieliby aby we wnęce na Sali posiedzeń zrobić gablotę na 

puchary. 
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Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zwrócił się z prośbą aby z wielka determinacją  podejść do 

sprawy starania się o prawa miejskie, stwierdził, że padły deklaracje radnych, że są w stanie  w 

sołectwach, wie, że to będzie w sołectwach spoczywało na rękach radnych,  sołtysów, rad 

soleckich, że przejdą od domu do domu. Trzeba przekonać tych nieprzekonanych. Stwierdził, że 25 

czy 26 lat temu też byliśmy tacy. Następnie przedstawił radnym tereny  otrzymane z Agencji 



Rolnej. Stwierdził, że są to te tereny na których miało być boisko i jakaś infrastruktura, zaznaczył, 

że będzie prosił już po raz kolejny Radę aby iść w kierunku zmiany studium zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, bo w tym momencie to są tereny sportowe i rekreacyjne. 

Budownictwo mieszkaniowe, Gmina nie ma takich działek komunalnych żeby zachęcić tutaj 

młodych ludzi, mieszkańców do przyjazdu. Kilkanaście działek może powstać. Można to uzbroić, 

zagospodarować, zbudować drogę i powstaje kolejne nowe osiedle w Tułowicach, na pozostałych 

częściowych działeczkach można zrobić namiastkę placu zabaw. Stwierdził, że powstanie nowe 

miejsce  bo Gmina nie ma takich terenów. Zaznaczył, że boiska i orliki już mamy  ale brakuje 

terenów, które można by przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Stwierdził, że nawet można 

dać bonus w postaci niższej ceny żeby zachęcić aby tu ludzie się osiedlali. Zaznaczył, że nie po to 

to robimy, nie po to otwieramy strefę za ulicą Porcelitową, chodzi nam o rozwój, rozwój w ramach 

własnej Gminy. 

Radny Józef Sukiennik zaznaczył, że Pan Wójt przed chwilą powiedział, żeby zachęcać ludzi aby 

głosowali za miastem, zaznaczył, ze prosiłby też żeby Komitet Honorowy również się wykazał 

jakąś pracą w tym temacie, to będziemy wszyscy zadowoleni. 

Radny Krzysztof Kiraga  stwierdził, że na ostatnich wspólnych Komisjach nie zrozumiał do końca, 

a chodziło mu jeszcze o te dwa projekty, na staw, to wie, że będą składane – na ich i w 

Goszczowicach, a jak sprawa wygląda z kapliczką, czy też będzie ten projekt składany czy nie. Pyta 

dlatego, bo mają w zamiarze  w następnym roku zgłosić wieś do konkursu Najpiękniejszej wsi 

opolszczyzny.  Blokuje ich właśnie ta kapliczka przy centrum, gdzie maja wszystko ładnie 

odnowione i staw, fajnie by było jakby był przynajmniej częściowo zagospodarowany, to nawiązuje 

do całości tej wioski. Stwierdził, że pan Wójt powiedział, że stawy to idą z Grupy rybackiej , 

zapytał czy kapliczka też by z tego szła. Wójt odpowiedział, że kapliczka mogłaby iść z Borów. 

Jeśli chodzi o kapliczki, to utknęli na prawach własności. Wójt poinformował, że spotkał się z 

Proboszczem przy okazji ogrodzenia i  też ma świadomość, że grunt jest gminny ale kapliczka jest 

własnością wyznania, które na tym terenie się znajduje. Wójt stwierdził, że nie ucieka od tego 

tematu, projekt ogrodzenia, który w tej chwili przy Kościele proboszcz robi, też zahaczamy o 

„Dreszke”, natomiast sprawa kapliczek, projektant, który robi nam zagospodarowanie tych stawów 

odstąpił w tej chwili od tego. Natomiast jeśli Pan radny mówi, że chcą wioskę zgłosić i ta kapliczka 

na tym terenie jest jedną, to tą sprawą zajmą się.   

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze naprawdę cały teren maja ładnie zagospodarowany, jest 

nowy przystanek a temat kapliczki, to może być ujęty jako dzwonnica i kapliczka. Wiadomo, ze na 

sama kapliczkę można nie dostać pieniędzy ale to była dzwonnica wiejska. Są tam jeszcze 

zachowane te elementy.  

Ad. 27. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych na okres do końca roku..  

Prosił radnych aby uczestniczyli w spotkaniu w sprawie starań o prawa miejskie dla Tułowic  w 

dniu 14 grudnia w Sali widowiskowej.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVIII 

Sesji Rady Gminy. 
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