
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 stycznia 2017 r.  

 

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

do godz. 1820. 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: 

 

Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji. 

Powitanie gości.  

Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

Głosowanie nad porządkiem obrad. 

1. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

3. Program – realizacja projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach działania 7.6 Godzenie 

życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014 -2020. 

4. Informacja o postepowaniu nadzorczym dot. Uchwały Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 listopada 2016 r. i rozstrzygniecie nadzorcze w części nr IN I 743 20  2016.KB. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 r. 

8. Wniosek o spowodowanie wykonania inwestycji stanowiącej dostawę gazu ziemnego dla 

indywidualnych odbiorców miejscowości Tułowice ul. Świerczewskiego 5, 5a i 5b. 

9. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę płyt chodnika przy ul. Elsnera 

wzdłuż bloku 1-3. 

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

11. Lekarz w karetce – Artykuł z gazety i informacje z Niemodlina. 

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad, 

Radni jednogłośnie ( 15 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak omówiła szczegółowo przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź 

pracownicy Urzędu. Pani Barbara Nowak poinformowała także, że na najbliższej Sesji zostanie 

zgłoszony wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice 

a następnie omówiła przedłożony projekt uchwały.  

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

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

Przedłożony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił szczegółowo Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij oraz  



Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka – Bień uzupełnili wypowiedź Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

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

Ad.3. Program – realizacja projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach działania 7.6 

Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. 

Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka – Bień omówiła przedstawiony program. Wyjaśniła na jakich 

zasadach taka opieka nad dziećmi ma funkcjonować i poinformowała, że obecnie ma jedną chętną 

osobę do pracy jako opiekunka dziecięca. 

Ad.4. Informacja o postepowaniu nadzorczym dot. Uchwały Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy 

Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. i rozstrzygniecie nadzorcze w części nr IN I 743 20 

2016.KB. 

Sprawę omówił Radca Prawny Pan Tomasz Surma oraz pracownik Urzędu Gminy Pan Adam 

Ratuszny. Sprawa dotyczy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tułowice – teren 

cmentarza w Tułowicach – uchwała została uchylona w części dotyczącej zapisu „itp.” 

Radni do złożonych wyjaśnień nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych dotyczące projektu uchwały. 

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

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że plany pracy zostały przedłożone wraz z 

projektem uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.8. Wniosek o spowodowanie wykonania inwestycji stanowiącej dostawę gazu ziemnego dla 

indywidualnych odbiorców miejscowości Tułowice ul. Świerczewskiego 5, 5a i 5b. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał wniosek radnego Józefa 

Sukiennika. Radny Józef Sukiennik omówił przedłożony wniosek.  

9. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę płyt chodnika przy ul. Elsnera 

wzdłuż bloku 1-3. 

Radny Krzysztof Ptak omówił przedłożony wniosek. 

Wójt wyjaśnił, że teren chodnika przy ul. Elsnera wzdłuż bloku 1-3 należy do wspólnot 

mieszkaniowych. Wójt zapoznał radnych (przedstawił zdjęcia) ze stanem wszystkich chodników 

przy blokach komunalnych na osiedlu w Tułowicach. 

Ad.10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Ad. 11. Lekarz w karetce – Artykuł z gazety i informacje z Niemodlina. 

Sprawę omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin. 

Radni przeprowadzili dyskusje na ten temat. 

Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział na wniosek radnego Józefa Sukiennika 

dotyczący prośby o spowodowanie uporządkowania tereny po byłej rzeźni w Tułowicach. Zapoznał 

zebranych z treścią pisma jakie zostało wysłane do właściciela przedmiotowego terenu. Wójt 

Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że otrzymał pismo z TAURONU , 



zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie podsumowania dotychczasowych prac 

przedprojektowych linii napowietrznej 110 kV relacji Tułowice – Hajduki, obejmujących teren 

Gminy Tułowice, przedstawienie propozycji innego sposobu wykonania przedmiotowej linii na 

podejściu do GPZ Tułowice – zbieżnego z oczekiwaniami  oponujących mieszkańców Tułowic. 

Radni Józef Sukiennik zgłosił wniosek o budowę chodnika: 

- od drogi do bramy ogrodu działkowego nr 2, 

- przy budynku ul. Świerczewskiego 7. 

Wójt odpowiedział, że teren przy bramie Ogrodu działkowego będzie zagospodarowany w ramach 

przebudowy drogi z Tułowic Małych do Tułowic (skomunikowanie wjazdu do Biedronki i przejścia 

dla pieszych) 

Radna Justyna Paszkowska poruszyła sprawę terminu opracowania nowego statutu. W związku ze 

staraniem się o prawa miejskie dla Tułowic poddała pod rozwagę sprawę wstrzymanie się 

uchwaleniem nowego statutu do czasu rozstrzygnięcia wniosku o nadanie praw miejskich dla 

Tułowic. 

Radni w wyniku dyskusji uznali wniosek Pani Justyny Paszkowskiej za zasadny. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na stan drzew ( w parku) przy nowo budowanej Remizie 

strażackiej w Tułowicach. Uważa, że należy o nie zadbać , pościnać jemiołę, która na nich rośnie. 

Radny Józef Sukiennik poruszył także sprawę sprowadzenia do Ośrodka Zdrowia w Tułowicach 

kardiologa i pumologa. Zaznaczył, że coraz więcej ludzi choruje na serce i na płuca i muszą jeździć 

do lekarza do Opola.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij wyjaśnił, że zatrudnienie lekarzy 

specjalistów nie zależy od Dyrektora NZOZ , jest to sprawa kontraktu z NFZ. 

Wójt poinformował, że jeśli radni wyrażą taka wolę, to może zaprosić Dyrektora NZOZ na Sesję, 

ale prosił, żeby w takim wypadku radni przygotowali pytania do Dyrektora.  

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę smogu. Prosił o rozważenie możliwości wejścia w 

programy, które umożliwiłyby dofinansowanie mieszkańcom naszej Gminy wymiany pieców 

grzewczych . 

Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę wysłania do mieszkańców Gminy ulotek informujących o 

konieczności zamykania psów. Stwierdził, że biegające po wsi psy stwarzają zagrożenie dla 

mieszkańców. 

Ad.7 . 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 


