
Protokół Nr XXX 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 grudnia 2016 r.  

 

zenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu gminy Tułowice i trwało od godz.1600 do godz.1800. 

Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 15 radnych  

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.1. 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. W związku z brakiem wniosków  

o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał przedłożony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 

2017 – 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach 

publicznych. 

8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że o projekcie uchwały radni rozmawiali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 29 grudnia br. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXX/162/16. 

 

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że o projekcie uchwały radni rozmawiali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 29 grudnia br. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXX/163/16. 

 

 

 



 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że o projekcie uchwały radni rozmawiali  na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 29 grudnia br. 

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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXX/164/16. 
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Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Tułowice na lata 2017 – 2019. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka – Bień 

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie  

Tułowice na lata 2017 – 2019 został opracowany na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi , ze do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Aktualnie w Gminie realizowany jest  Program Wspierania Rodziny, który obowiązuje do końca 

2016 r. , stad konieczność opracowania  nowego lub uaktualnienia bieżącego programu. 

Celem programu jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo – 

wychowawczej dzięki której zwiększa się szanse dzieci  życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk 

bez konieczności zrywania więzi z rodziną. Nadrzędnym celem Programu jest to, aby dziecko miało 

prawo rozwijać się w rodzinie naturalnej. Program jest adresowany także do tych rodzin z których 

dzieci przebywają w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych aby 

miały możliwość powrotu dzieci do rodziny naturalnej. 

Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci a przeżywające różnego rodzaju kryzysy  

i trudności, których sami nie są w stanie pokonać a także rodziny, których dzieci przebywają  

w rodzinach zastępczych i chcą współpracować w celu odzyskania możliwości opiekowania się 

dziećmi. Stąd uchwała jest zasadna i niezbędna do podjęcia. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że zwrócił uwagę na tabelkę, gdzie pisze „ubóstwo” i  

w 2014 r. było 65 rodzin, a w 2015 r. 74, a zatem rośnie. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka – Bień wyjaśniła, że 

to są powody, które współwystępują przy wydaniu decyzji. Osoby, które kwalifikują się do pomocy 

społecznej, których dochód wynosi poniżej 514 zł. na osobę w rodzinie, a na osobę samotną 634 zł. 

czyli to już kwalifikuje rodzinę jako ubóstwo. Stwierdziła, ze jeżeli osoby maja taki dochód, to OPS 

nie ma na to wpływu, może jedynie wspierać te osoby pomocą finansową. 

W 2016 r. rząd zadbał o to, że jest 500+, którego nie bierze się do dochodów i wydaje się jej, że 

będzie mniej takich rodzin z oznakami ubóstwa. 

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

Coppin zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za)  podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr XXX/165/16.  

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach 

publicznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pani Skarbnik na posiedzeniu komisji omówiła 

projekt uchwały. 



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

zarządził głosowanie, w wyniku głosowania jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr XXX/166/16. 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

 

Wójt Gminy poinformował, że na stronie naszej Gminy jest informacja, że od stycznia, tutaj w 

naszej Gminie będzie funkcjonował punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w piątki od godz. 9 do 13. 

Zaznaczył, że ta pomoc nie jest dedykowana dla wszystkich, tak jak to było do tej pory. Żeby 

skorzystać z takiej pomocy zaprasza na tą stronę osoby, które nie ukończyły 26 lat, osoby powyżej 

60 lat, osoby które posiadają karty dużej rodziny, kombatanci, osoby, którym przyznano pomoc 

społeczną, taka informacja jest na stronie Urzędu Gminy. Wójt zaznaczył że kiedyś najbliższy 

punkt takiej pomocy był w Niemodlinie, były postulaty do Starostwa aby przynajmniej raz w 

tygodniu taki punkt był czynny w każdej gminie. Starostwo wysłuchało tych głosów i od stycznia 

takie punkty będą w każdej gminie.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że kończy się rok i tego miejsca chce podziękować Panu 

Wójtowi za trzy jego wnioski, które doczekały się po latach realizacji. 

Pierwszy wniosek, to jest chodnik na ul. Opolskiej, jest to wniosek z 2012 r.  

Poszerzenie ul. Elsnera, dojazdy do posesji – wniosek z 20.08.2013 r.  

Lampy na Elsnera – wniosek z 8.10.2012 r. 

Dziękuje za to, wie, że były takie a nie inne uwarunkowania i trzeba było poczekać, ale dziękuje 

Wójtowi, że to zrealizował, ponadto mają te ronda też tutaj zrealizowane, nawierzchnię dróg także, 

to do przyszłego miasta jesteśmy przygotowani. Stwierdził że jest zadowolony i mieszkańcy 

również.  

 

Ad. 9. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

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

Sesji Rady Gminy. 

 

 Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska - Balwierz      Frédéric Coppin 


