
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 listopada 2016 r.  

 

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

godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych Na wstępie  Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzysztofa Ptaka,  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. Podjęcie uchwały w  sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innych  

       form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

   7. Interpelacja Pana Łyszczarczyka. 

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

       Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok 

       Gminy Tułowice. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice 

 10. 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. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

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

       pojemnik. 

 12. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia terminu, częstotliwości   i trybu uiszczania  

       opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

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

       Tułowice 

 14. 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. 

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

       miasta dla miejscowości Tułowice. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi  

       nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

17. 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. 

18. 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.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa  
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      Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany    

      granic Gminy Prószków . 

20. 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 . 

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

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

23. Wstępne informacje o budżecie na 2017 r. 

24. Podsumowanie prac  nad  statusem miasta dla Tułowic, 

25. Gminny Program opieki nad zabytkami. 

26. List dotyczący Sołtys z Szydłowa. 

27. Ustalenia dat dyżurów 12.2016 i rozmowa ogólnie o dyżurach  2017 

28. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

29. Zakończenie obrad. 

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

Ad. 6. Podjęcie uchwały w  sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  omówiła przedłożony projekt uchwały.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad. 7. Interpelacja Pana Łyszczarczyka. 

Pan Łyszczarczyk omówił swoją dotychczasową działalność dotyczącą prowadzonej opieki nad 

dziećmi. Następnie przedstawił swoje wizje i plany dotyczące utworzenia placówki w Tułowicach, 

w której  prowadzona byłaby  opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 

Poinformował, że zwrócił się z pismem o kupno lub najem na ten cel lokalu  w Tułowicach i 

jeszcze nie otrzymał odpowiedzi na to pismo. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji uznali, że po rozważeniu sprawy udzielą odpowiedzi na temat 

sprzedaży  omawianego lokalu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania   Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok Gminy Tułowice. 

 Przedłożony projekt uchwały omówiła Pani Barbara Saga  – pracownik Urzędu Gminy Tułowice.    

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice 

Przedłożony projekt uchwały omówił  pracownik Urzędu Gminy Tułowice Pan Adam Ratuszny.    

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   

Ad. 10. 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. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła  pracownica Urzędu Gminy Tułowice Pani Małgorzata 

Bereźnicka.    

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

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

pojemnik. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła  pracownica Urzędu Gminy Tułowice Pani Małgorzata 

Bereźnicka.    

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    
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Ad.12. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia terminu, częstotliwości   i trybu uiszczania  

       opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła  pracownica Urzędu Gminy Tułowice Pani Małgorzata 

Bereźnicka.    

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.13. Podjęcie uchwały w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Tułowice. 

Przedłożony projekt uchwały omówiła  pracownica Urzędu Gminy Tułowice Pani Małgorzata 

Bereźnicka.   Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad. 14. 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. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski  szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały i 

uzasadnił potrzebę podjęcia takiej uchwały.. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.15.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu honorowego na rzecz uzyskania 

statusu miasta dla miejscowości Tułowice. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił przedłożony projekt uchwały. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź Sekretarza Gminy. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że w składzie Komitetu brak jest przedstawicieli poszczególnych 

sołectw. Uważa, też, że Pan Wójt nie powinien być w składzie Komitetu, bo jest to działanie w 

swoim interesie, bo jak będzie miasto to Pan Wójt będzie Burmistrzem. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, że Pan Wójt powinien jak najbardziej zostać w składzie Komitetu 

oraz   jednogłośnie postanowili do składu Komitetu dopisać  wszystkich Sołtysów Gminy 

Tułowice, po wcześniejszym uzyskaniu na to ich zgody. 

Ad.16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił przedłożony projekt uchwały i uzasadnił potrzebę 

podjęcia takiej uchwały. 

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

Ad.17. 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. 

Ad.18. 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.  

Ad.19. 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 . 

Ad.20. 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 . 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski  szczegółowo omówił przedłożone projekty uchwał i 

uzasadnił potrzebę podjęcia tych uchwał. 

Radni do przedłożonych projektów uchwał nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2016 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały i 

uzasadniła potrzebę  wniesienia  proponowanych zmian w budżecie.  

Radni po przeprowadzeniu  dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    
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Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

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

które działki  mają być zamienione. 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. 

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

Ad.23. Wstępne informacje o budżecie na 2017 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały 

budżetowej  na 2017 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź Pani Skarbnik. 

Radni po przeprowadzeniu  dyskusji do przedłożonych projektów uchwał nie wnieśli zastrzeżeń.   

Ad.24. Podsumowanie prac  nad  statusem miasta dla Tułowic, 

Punkt został omówiony  w trakcie omawiania punktu 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice statusu 

miasta. 

Ad.25. Gminny Program opieki nad zabytkami. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze względu na obszerny materiał projekt Gminnego 

Programu opieki nad zabytkami został przesłany radnym emailem a jeden egzemplarz jest do 

wglądu w Biurze Rady. Zaznaczył, że ostatni program był na lata 2008-2012 , obecnie nie mamy 

takiego programu. Zaznaczył, że program,  który radni dostali emailem to jest dokładnie taki sam 

jak program, który był uchwalony na lata 2008-2012, dopisano tylko jeden paragraf – jest to 

paragraf 14. Odczytał treść dopisanego paragrafu. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z 

prośba do radnych aby jak najszybciej zapoznali się z tym programem i przekazali mu emailem lub 

w innej formie ewentualne uwagi do przedłożonego programu. Zaproponował aby ewentualne 

uwagi do Programu zgłosić najpóźniej do 10 grudnia  a to dlatego, ze program musi być jeszcze 

zaopiniowany przez Konserwatora zabytków i jeśli opinia będzie pozytywna to wtedy Rada Gminy 

będzie mogła  ten Program uchwalić.  

Ad.26. List dotyczący Sołtys z Szydłowa. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zapoznał radnych ze sprawą skargi na 

bezczynność Sołtysa wsi Szydłów. Odczytał pisma skarżącego.    

Radni dyskutowali na temat czy jest  obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w takiej 

sprawie  oraz  czy sołtys ma  obowiązek odpowiadania na pisma.  

Ad.27. Ustalenia dat dyżurów 12.2016 i rozmowa ogólnie o dyżurach  2017 

Radni w wyniku dyskusji ustalili, że z uwagi na to, ze mieszkańcy Gminy nie są zainteresowani 

dyżurami radnych, nikt na takie dyżury nie przychodzi więc  od nowego roku takich dyżurów  nie 

będą organizować.  

Ad.28. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Kiraga  zapytał o lampę koło Państwa giez, w maju był złożony wniosek i nic nie 

słychać na ten temat. 

Wójt odpowiedział, że lampa jest już i świeci od tygodnia.  

Radny Krzysztof Kiraga  zapytał czy były składane jakieś projekty unijne na staw i kaplicę. 

Wójt odpowiedział, że maja plan na spacerniak koło stawu Hutnik i chce jeszcze zahaczyć o stawy 

w Goszczowicach i w Skarbiszowicach. Będzie to robione z programu LGR. 

Wójt omówił jak wyglądają sprawy związane z zagospodarowanie stawów i co chcą tam robić.  

Radny Krzysztof Kiraga  zwrócił się z prośbą do Wójta, ze gdy spotka się z Dyrektorem Dróg 

Powiatowych to, żeby miał na uwadze odwodnienie drogi w Skarbiszowicach. 

Wójt poinformował, że zwrócił się na  piśmie z zapytaniem do ZDP co zamierzają robić na naszym 

terenie. 
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Radna Justyna Paszkowska poruszyła sprawę pisma z elektrobudowy. 

Wójt poinformował, że będzie 7 grudnia  spotkanie z przedstawicielami firmy, będą o tym 

rozmawiać.  

Następnie radni wrócili do sprawy utworzenia oddziału  żłobka  i przedszkola w Tułowicach oraz 

sprawy sprzedaży lub wynajmu budynku po byłej Tułowiczance na ten cel, oraz  na temat remontu 

budynku Przedszkola. Radni ustalili, że do tego budynku tak jak wcześniej to planowano będzie 

przeniesiona siłownia. 

Radny Józef Sukiennik jeszcze raz poruszył sprawę obchodów  Święta Niepodległości, zbyt mała 

frekwencja. Radni zastanawiali się jak zmotywować ludzi do udziału w takich obchodach. 

Ad.29. Zakończenie obrad.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak zamknął obrady  wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

  Protokołowała     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 Teresa Cybuchowska - Balwierz     Krzysztof Ptak 


