
Protokół Nr XXXI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 2 lutego 2017 r.  

 

 

A 100 463, 464,465, 

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

do godz.1900. Ustawowy skład Rady liczy15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. 

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

Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, 

Radcę prawnego, sołtysów.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  propozycję porządku obrad radni otrzymali wraz z 

materiałami na Sesję w dniu 26 stycznia. 

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sesji 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice. Zaznaczył, że przedmiotowy projekt uchwały 

był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia 2016 r. a podjęcie uchwały 

jest koniecznością z uwagi na potrzebę ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uzupełniony porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy. 

5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r.  

6. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia  Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 

prowadzonych przez Gminę Tułowice 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 r.  

13. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV kwartale  2016 r.  

14. Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2016 r.  

15. Informacja Rady Gminy za IV kwartał 2016 r.  

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między 

Sesjami. 

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

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

20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

21.Zakończenie obrad. 



Radni zmieniony porządek obrad przyjęli jednogłośnie ( 15 głosów za). 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany radnych e-mailem. Radni 

do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy głosowało 

15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy. 

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

Statutem, e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXX 

Sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r.  

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

Statutem, e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r. głosowało 15 radnych. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.  

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

Statutem, e-mailem . Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. głosowało 15 radnych. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 

20 stycznia 2017 r. radni rozmawiali na temat skargi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Pani 

Kierownik OPS przedstawili skargę. Wyjaśnił, że skarga została emailem wysłana do wszystkich 

radnych ale jest możliwe, że radni jej nie otrzymali ze względu, ze nie było miejsca na serwerze. 

Stwierdził, że będzie się starał aby uzyskiwać potwierdzenie emailów aby uniknąć w przyszłości 

takiej sytuacji. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej i proponowane uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi. 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie przedstawionych dokumentów 

oraz uznanie skargi za bezzasadną.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzenia Rady zaproszona była Pani 

skarżąca, ale jest nieobecna. 

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/167/17. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia br. Pani 

Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu. 

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/168/17. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia br. Pani 

Skarbnik także przedstawiła proponowane zmiany. 

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/169/17. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownica Urzędu Gminy Pani Nowak na 

posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia br. omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie,  



w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/170/17. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownica Urzędu Gminy Pani Nowak na 

posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia br. także omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie,  

w wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/171/17. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 r. 

Przewodniczący Komisji przedstawili plany pracy, do przedłożonych planów nie zgłoszono uwag.  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 

jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXI/172/17. 

Ad. 13. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV kwartale 2016 r.  

Sołtys Tułowic Małych Pani Haliny Krawczyk poinformowała, że w IV kwartale 2016 r. 

wykonali następujące prace: 

- w październiku posadzili kilka krzewów, 

- w listopadzie wspólnie przygotowali podłoże pod kostkę, która została wyłożona w listopadzie  

(Kostka pod wiatą). 

W listopadzie odbyło się także spotkanie integracyjne z okazji „ Andrzejek” . 

W grudniu w Świetlicy w Tułowicach Małych odbyły się warsztaty, których tematem było – 

wyplatania koron żniwnych. W grudniu zakupiono także stoły z ławkami pod wiatę oraz została z 

jednej strony zabudowana wiata aby uniknąć przeciągu.  21 grudnia odbyło się spotkanie 

integracyjne z okazji z okazji „Sylwestra”. 

Sołtys Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że w Szydłowie we wrześniu odbyło 

się zebranie wiejskie, którego celem było ustalenie funduszy sołeckiego oraz bieżące sprawy 

wioski. 

Przy Orliku została położona kostka na placu przed wejściem, została także postawiona wiata a pod 

wiata dwie ławki. 

W listopadzie odbyło się zebranie przedstawicieli straży oraz Pana Wójta z mieszkańcami, ze 

strażakami i z Radą Sołecką. Miało też odbyć się spotkanie „Sylwestrowe” ale z powodu panującej 

choroby zostało odwołane. 

Sołtys Skarbiszowic Pani Małgorzata Zawadzka poinformowała, że w październiku mieszkańcy 

Skarbiszowic spotkali się pod krzyżem na 70 rocznicy  przesiedleńców, po której zostali zaproszeni  

na poczęstunek do sali.  

5 grudnia w Skarbiszowicach odbył się teatrzyk dla dzieci a po teatrzyku odbyło się spotkanie 

„mikołajkowe” dla dzieci. 

Mieszkanki Skarbiszowic brały udział w warsztatach wyplatania koron żniwnych, które odbyły się 

w Tułowicach Małych. 

18 grudnia w Skarbiszowicach odbyło się spotkanie „przedświąteczne”. 

Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Monika Matusik poinformowała, że w IV kwartale odbyły się w 

sumie cztery spotkania integracyjne, w tym jedno dla dzieci, był to teatrzyk w grudniu. Dzieci też 

same piekły pierniki. 

W tym kwartale też został oczyszczony teren przy starej świetlicy, gdzie na wiosnę zostały 

posadzone krzewy.  

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że w Goszczowicach w listopadzie 

odbyło się zebranie rady Sołeckiej – omówienie roku 2016 – co zrobili a co zrobią w 2017 r. 

W grudniu odbył się teatrzyk zorganizowany przez Dom Kultury z okazji ”Mikołajek”. 

31 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne z mieszkańcami Goszczowic – pożegnanie 2016 r.  

i przywitanie nowego 2017 roku. 



Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformował, że w Tułowicach były dwa spotkania Rady 

Sołeckiej , odbyło się też spotkanie „podożynkowe”. 

Został zrobiony cokół przy pomniku na ul. 1 Maja. Zostały zakupione ławki i stoły do namiotu. 

Zorganizowali też zabawę „andrzejkową”. 

Ad. 14. Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2016 r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2016 r.  

Poinformował, że Komisja Rewizyjna na IV kw. 2016 r. miała zaplanowaną ocenę funkcjonowania 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. Powyższa ocena została 

wykonana na przełomie III i IV kwartału, co było uzgodnione z Dyrektorem ZGKiM. W związku z 

powyższym zaplanowana czynność z III kwartału została przełożona na IV kwartał 2016 r. o czym 

informował Przewodniczącego Rady Gminy. 

W IV kwartale 2016 r. Komisja Rewizyjna miała zaplanowaną ocenę funkcjonowania 

Tułowickiego Ośrodka Kultury. Komisja rewizyjna bardzo dobrze ocenia działalność TOK-u w 

Tułowicach. W kalendarzu imprez TOK-u od wielu lat znajdują cyklicznie organizowane 

przedsięwzięcia takie jak „Dni Tułowic”, „Artmix”, „Family cup– pływanie”, „Family cup – 

rowery”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Opolskiej Pisanki, Kiermasze świąteczne 

oraz Mikołajki itp.  

TOK od lat zajmuje się organizowaniem czasu wolnego Tułowickich dzieci oraz młodzieży w 

czasie ferii zimowych czy też wakacji letnich, nie zapominając o dorosłej części obywateli naszej 

gminy. Prowadzone są również różnego rodzaju warsztaty techniczne. Działalność TOK wykracza 

poza granice naszej Gminy, Powiatu, Województwa, a nawet Polski. Przykładem na to jest choćby 

organizowany od 1 września projekt „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”. Współorganizatorem 

projektu była Czeska Gmina Bela pod Pradziadem. Celem tego projektu jest rozwój turystyki na 

pograniczu Polsko-Czeskim. 

Przed TOK-iem wraz z włodarzami naszej Gminy stoi prawdziwe wyzwanie a mianowicie 

organizacja obchodów 25-lecia naszej Gminy. Są przekonani, ze również tym razem TOK sprawi 

niespodziankę i na tych szczególnych „Dniach Tułowic” nie zabraknie jakiejś gwiazdy estrady. 

TOK również w pełni zaangażował się w prace nad uzyskaniem przez Tułowice statusu miasta. 

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na funkcjonowanie w TOK-u biblioteki, w wielu gminach 

biblioteki są polikwidowane, a nasza biblioteka tętni życiem. Organizowane są tam miedzy innymi 

spotkania dla przedszkolaków, działa dyskusyjny klub książki, itp. W bibliotece ciągle przybywa 

wiele nowych pozycji tak dla dzieci jak i dla dorosłych. 

W TOK działa siłownia, która cieszy się dużym zainteresowaniem, a nie sposób wymienić 

wszystkich przedsięwzięć. 

Komisja Rewizyjna brała udział w posiedzeniach wspólnych Komisji oraz Sesji. 

Pan Michał Luty odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za IV kwartał 2016 r. – 

informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo – Budżetowej - załącznik do protokołu. 

Ad. 15. Informacja Rady Gminy za IV kwartał 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przedstawił prezentację dotyczącą sprawozdania 

z działalności Rady Gminy za IV kwartał 2016 r. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przerwa – 15 minut 

 

Ad. 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że zostały wywieszone informacje dotyczące 

wałęsających się, opuszczonych piesków. Stwierdził, że być może to pomoże. 



Poinformował też, że Gmina Tułowice podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska w sprawie nisko oprocentowanych pożyczek. Rolą Gminy będzie tylko 

pomoc w zakresie udzielania informacji dla mieszkańców. Jest to program, który wspiera 

ograniczenie niskiej emisji.  

Wójt poinformował, że spotkał się z Panem, który postanowił zamieszkać w Tułowicach. Jest to 

młody człowiek, który zajmuje się prywatnie filmowaniem z drona. Taka próbka jego zdjęć była 

pokazana podczas zeszłorocznych „Dożynek” – był film na stronie. 

Wójt poinformował, że zastanawia się nad zleceniem wykonania filmu ok. 10 minutowego podczas 

obchodów 25- lecia Tułowic. Będzie pokazana Gmina o każdej porze roku w każdym sołectwie. 

Będzie to film, który pokazuje nasza Gminę z perspektywy ziemi jak i lotu ptaka. Zaznaczył, że 

obecnie na stronie startowej Gminy są inne zdjęcia tła, gdzie jesteśmy w różnych miejscach na 

terenie Gminy. 

Wójt poinformował, że na początku stycznia spotkał się z Panem Dyrektorem Sokołowskim w 

sprawie inwestycji – odcinek drogi z Tułowic Małych do Tułowic. Wójt zaznaczył, że oni do końca 

lutego składają nabory, zaznaczył, że myśli i jest przekonany, że ten odcinek drogi powinien być w 

tym roku wykonany. 

Wójt podziękował wszystkim za udział w konsultacjach, za frekwencję, za oddanie głosów a 

szczególnie za oddanie głosów na „tak” za miastem.  

Zaznaczył, że na stronie Gminy jest raport dot. wyników konsultacji. Statystyki pokazują, że 

spośród głosów ważnych na „tak” za miastem jest 95,5%. 

Wójt stwierdził, że jeśli Tułowice zostaną miastem to wszyscy mieszkańcy Gminy na tym 

skorzystają. Stwierdził, że niedługo będą mieli coś zrobione w Goszczowicach, jest nabór na 

projekty, czekają na ocenę, do końca marca będzie wiadomo. W przyszłym roku chcą zrobić dosyć 

dużą inwestycje w Szydłowie. 

Wójt poinformował, że w pięcioosobowym składzie ( z Przewodniczącym Rady Gminy, Panem 

Sekretarzem Gminy, Nadleśniczym Tułowic, Proboszczem ) u Wojewody. Spotkanie trwało około 

1 godziny, rozmawiali o różnych istotnych sprawach i Pan Wojewoda powiedział, że oczekuje na 

kompletny wniosek. Termin złożenia wnioski jest do końca marca br. Wojewoda ma miesiąc czasu 

na ocenę wniosku i wydanie opinii, która wraz z wnioskiem zostanie przesłana do Warszawy. 

Trzeba sobie zdawać sprawę, że będzie ona kluczowa, wiążąca i będzie miała bardzo duże 

znaczenie dla dalszej oceny. 

Wójt stwierdził, że myśli, że końcem czerwca lub początkiem lipca powinna być informacja z 

Warszawy od Prezesa Rady Ministrów. 

Wójt zaznaczył, że raz do roku otwiera się takie okienko dla łączenia, fuzji, przyłączania 

miejscowości, sołectw w kraju jednym rozporządzeniem. 

Wójt nadmienił, że wszystko dynamicznie w kraju się odbywa, w tej chwili ma powstać wielka 

aglomeracja Warszawska ale my powinniśmy przypilnować to co tutaj mamy lokalnie. Zaznaczył, 

że powiedział u Pana Wojewody, że my chcemy się rozwijać lokalnie, w ramach własnej Gminy w 

szeroko pojętym kontekście aby zachować to nasze 25 lat samorządności, 25 lat bycia Gminą, bo to, 

w tym roku przy „Dniach Tułowic” będziemy obchodzić tutaj, jakoś bardziej uroczyście. 

Wójt poinformował, że odwiedził Go nowy Pan Dyrektor Gazowni, jak już wspominał Oddział 

gazowni wraca do Opola, obecnie ta siedziba była w Zabrzu, Oddział terenowy w Brzegu. Obecnie 

wraca to do Opola. Gazownia ma duże pieniądze na inwestycje. Dlatego powiedział, my jesteśmy 

na etapie podpisania porozumienia z Gazownia o współpracy jako samorząd. 

To, że w kwietniu ma się rozpocząć przyłączanie gazu do budynki przy ul. Świerczewskiego 7, jest 

lista mieszkańców o przyłączenie gazu do budynku przy ul. Świerczewskiego 5, 5a i 5b. Wójt  

stwierdził, że nie jest powiedziane, że tak jak tutaj powiedział Pan radny, że być może do 

Szydłowa, ale jak do Szydłowa by była ciągnięta inwestycja, to jest jakaś perspektywa, to 

wiadomo, że po drodze, w prostej linii jesteśmy w Skarbiszowicach. To jest jakaś wizja, gazownia 

jest, tutaj na terenie Opolszczyzny mają bardzo duże środki, dlatego my jako samorząd 



podpisujemy taką chęć współpracy. Wójt stwierdził, że to już nie jest ta gazownia, gdzie kiedyś był 

problem z czymkolwiek, obecnie bardziej elastycznie podchodzą do pewnych spraw, bo każdy 

płacący, każdy podmiot to jest abonament, jakieś określone środki. 

Wójt poinformował, że odwiedził najstarszą mieszkankę Goszczowic. Stwierdził, że takiego 

zdrowia i optymizmu to życzyłby każdemu. 

Następnie Wójt poruszył sprawę interwencji w Szydłowie , gdzie zabrano zwierzęta - owce , które 

przebywały w tragicznych warunkach. Owce przewieziono do miejsc, gdzie będą miały dobre 

warunki. 

Wójt poinformował także, że w kościele odbył się występ Chóru z Czeskiej Beli pod Pradziadem. 

Następnie poinformował, że rozmawiał z przedstawicielem firmy w sprawie projektu e-szkoła. 

Projekt się kończy i trzeba wybrać jakiś nowy pakiet. 

Wójt poinformował, że w przyszłym tygodniu  wraz z Panem Przewodniczącym Rady wybierają się 

na spotkanie w Tauronie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 110 kV na odcinku obok 

osiedla w Tułowicach. Myśli, że ze spotkania przyjadą z dobrymi wiadomościami. Wójt zaznaczył, 

że chcą aby ta inwestycja była zrealizowana na tym terenie, bo jest to sprawa bardzo ważna i 

strategiczna dla Gminy. 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że sprawozdanie z 

działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w dużej mierze pokrywa się ze 

sprawozdaniem Wójta jak również i z pracami Komisji. 

Najważniejszymi sprawami były dwa wyjazdowe spotkania odnośnie statutu miasta – były to 

spotkania na prośbę Sołtysów z mieszkańcami w Szydłowie i w Goszczowicach. 

Przewodniczący Rady uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Budżetowej w Szydłowie. 

Uczestniczyli także w uroczystości z okazji „Złotych godów”. 

Była wizyta u Wojewody, omówił to już Pan Wójt. Było też spotkanie z Panią Dyrektor TOK-u w 

sprawie organizacji balu samorządowego. Były spotkania z panem Wójtem na temat ustalenia 

porządku obrad Komisji oraz Sesji.  

Była także wizyta w Goszczowicach w OSP. Zastępca Przewodniczącego rady Gminy przypomniał, 

że OSP Goszczowice zgłosiło wniosek o zakup auta pożarniczego. Pan Roman Kopij stwierdził, że 

wniosek ten został przyjęty tak nie bardzo ze zrozumieniem dlatego, że wszystkie zebrania, które 

były i spotkanie z Komendantem Straży z Niemodlina, to zapewniano ich, że OSP Goszczowice 

jest w pełni przygotowana do wejścia do Systemu Ratownictwa Krajowego. Jednak po dłuższej 

eksploatacji auta, które obecnie posiadają okazuje się, że to auto nie jest tak dobre jakby się 

wydawało. Stwierdził, że będzie to jakieś wyzwanie tak dla radnych jak i dla OSP, trzeba będzie 

zastanowić się czy nad remontem tego samochodu czy ewentualnie w przyszłości nad zakupem 

samochodu, bo w budżecie na ten rok to środków raczej nie ma. Strażacy twierdzą, że jest problem 

z silnikiem w samochodzie – wycieka olej. Na pewno będą jeszcze spotkania na ten temat i będą o 

tym rozmawiali. 

Ad. 18. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że wszystkie listy jakie 

otrzymali były wysyłane do radnych e-mailem oraz są do wglądu w segregatorze. 

Przypomniał, że w grudniu Rada otrzymała list z Uniwersytetu Opolskiego – prośbę o wsparcie 

finansowe na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie. Będzie odpowiedź, że w  

2017 r. nie ma w budżecie zaplanowanych środków na taki cel i w tym momencie nie będzie 

takiego wsparcia. 

Zaznaczył, że jest to ważne zadanie, ale w tym momencie mamy inne ważne zadania. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował , że do rady wpłynęły 

następujące pisma: 



- radnego Lesława Kałwy do Pana Wójta dotyczący zapytania dlaczego nie ma w budżecie 

zaplanowanych środków na projekt chodnika w Ligocie Tułowickiej. – odczytał pismo 

- Komisji Gospodarczo – Budżetowej w sprawie nowych punktów świetlnych oraz  

okrawężnikowania siłowni zewnętrznych, a także uporządkowania terenu cmentarza 

ewangelickiego, 

- Pana Krzysztofa Ptaka do Pana Wójta dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na 

wymianę płyt chodnikowych przy ul. Elsnera 1 i 3 – pismo zostało odczytane, 

- radnego Józefa Sukiennika w sprawie podłączenia gazu do budynków mieszkalnych, 

- Pana Krzysztofa Ptaka do Pana Wójta dotyczące prośby o skierowanie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych o zainstalowanie barierek ochronnych na odcinku drogi Szydłów – Komprachcice – 

odczytał pismo 

- w sprawie możliwości zatrudnienia opiekunów dziennych. 

- rozstrzygniecie nadzorcze dot. uchwały Rady Gminy dot. planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tułowice w obrębie cmentarza – sprawa została wyjaśniona, 

- sprawozdanie w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – sprawa była omówiona 

przez Pana Wójta,  

- skarga – była rozpatrzona na dzisiejszej Sesji, 

- prezentacja dotycząca linii 110kV – radni dostali to na emaila , 

- zaproszenia na zebrania do Goszczowic i do Szydłowa na zebranie z mieszkańcami. 

Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że: 

- była prośba Pani Heleny Wojtasik aby przeprowadzić analizę budynków gminnych w celu zmiany 

czy rozszerzenia ich przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin odpowiedział, że będzie to zapisane w planie 

pracy, termin wykonania nie jest jeszcze określony pierwsza połowa 2017 r. 

- pytanie radnego Józefa Sukiennika dot. oświetlenia drogi w kierunku zakładu Pana Kowalskiego i 

stanu drogi w tym rejonie – zniwelowanie terenu , 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin odczytał w tej sprawie odpowiedź Pana Wójta, 

a Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że będzie to wykonane jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe – 

na wiosnę.  

- pytanie – Przewodniczący odczytał część wypowiedzi Pana Wójta z wcześniejszej Sesji „ Wójt 

przypomniał, że informował już radnych, że zwrócił się do Starosty na piśmie z zapytaniem o 

planowane inwestycje na terenie naszej Gminy w 2017 r. Wójt stwierdził, że z wypowiedzi Starosty 

wynikało, że coś będzie robione ale odpowiedzi na piśmie jeszcze nie otrzymał. Poinformował, że 

prosił tylko Pana Starostę aby remontując drogi robili to jakimiś odcinkami aby to miało jakiś 

logiczny ciąg.” – Przewodniczący rady zapytał czy Pan Wójt dostał już odpowiedź.  

Wójt odpowiedział, że podczas nieobecności Pana Starosty, to nasze pytanie o inwestycje 

przyszłoroczne czyli w obecnym roku 2017 – gdzieś to pismo zaginęło, ale dostali odpowiedź.  

Następnie Pan Wójt odczytał odpowiedź Pana Starosty – informujące , że zakres robót 

remontowych w Gminie zostanie określony do końca I kw. 2017 r. W piśmie jest także mowa o 

planowanej inwestycji drogowej w Ligocie Tułowickiej – prośba o zorganizowanie spotkania . 

- pytanie radnego Krzysztofa Ptaka i radnego Józefa Sukiennika czy nie ma jakichś możliwości 

prawnych do spowodowania aby zobowiązać właściciela do uporządkowania swojego prywatnego 

terenu. Sprawa została wyjaśniona na posiedzeniu Komisji. 

- prośba radnego Krzysztofa Ptak dotyczące wyjaśnienia, kto jest właścicielem chodnika obok 

budynków przy ul. Elsnera 1 i 3. 

Odpowiedź była na posiedzeniu Komisji.  

Ad. 20. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 



Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę zastanowienia się nad sprawą monitoringu w Tułowicach 

aby poprawić stan bezpieczeństwa miejscowości. Zaznaczył, że jego wypowiedź podyktowana jest 

ostatnimi powtarzającymi się kradzieżami części samochodowych na parkingach w Tułowicach. 

Radny Michał Luty przybliżył radnym sprawę samochodu strażackiego w Goszczowicach. 

Poinformował, że chciałby uzupełnić wypowiedź Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Romana Kopija na temat samochodu w Goszczowicach, bo był na zebraniu sprawozdawczo – 

wyborczym, zostało to przedstawione jak to wygląda. Poinformował, że: w tej chwili w 

Goszczowicach faktycznie problem z tym autem jest, bo podczas jednego z pożarów tutaj w 

Tułowicach to wie, że zasypywali miejsce postoju tego samochodu gaśniczego, zasypywali 

„sorbentem” bo zrobiła się plama oleju pod spodem i cieknie. Tutaj na pewno z Panem Wójtem i 

jednocześnie Prezesem Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tułowice 

będą musieli się z tym problemem zmierzyć i sytuacje jakoś rozwiązać. W tej chwili naprawa tego 

samochodu pożarniczego wyceniona jest na 5,5 tys. zł. więc, też jakaś kwota to jest i myśli, że w 

najbliższym czasie będzie im dane się z tym zmierzyć.  

Radny Michał Luty poinformował też, że Partnerstwo Borów Niemodlińskich wydało rocznik 2017 

r. gdzie jest tez kilka słów o naszej gminie. Zachęcił do zakupu takiego rocznika.  

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Rejonu Dróg o postawienie 

luster przy wyjeździe z trzech posesji w Skarbiszowicach. 

Wójt odpowiedział, ze takie pismo już zostało wysłane. 

Radny Krzysztof Kiraga zaprosił także na zabawę do Skarbiszowic. 

Wójt przypomniał, że w budżecie są zabezpieczone środki na remont kuchni w Przedszkolu, a wiele 

razy dyskutowano też na temat dobudowy skrzydła w budynku Przedszkola.  

Poinformował, że projektant przedstawił nową koncepcję rozbudowy Przedszkola i zapoznał 

radnych z tą koncepcją rozbudowy. 

Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Nowak – Lach poinformowała, że wizja przedstawiona przez 

projektanta bardzo jej się podoba i rozwiązuje wszystkie problemy lokalowe Przedszkola. 

Wójt poinformował, że jeśli radni zdecydują się na rozbudowę Przedszkola i remont kuchni to 

trzeba będzie to podzielić na dwa etapy , pierwszym będzie rozbudowa a drugim kuchnia.  

Dyrektor Przedszkola zastanawiała się czy inwestycja zostanie wykonana przez okres wakacyjny, 

czy zmieszczą się w czasie.  

Wójt odpowiedział, że pewne prace można zacząć już wiosną, a co do terminu wykonania i 

wszelkich potrzebnych odbiorów to jest optymistą i myśli, że zmieszczą się za tym do końca 

wakacji. Radny Roman Suchodolski zapytał, czy jak będzie rozbudowane Przedszkole to dzieci z 

przedszkola w szkole przejdą do Przedszkola. Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, że nie bardzo, 

bo jest bardzo dużo młodszych roczników dzieci , dla których zechcą zapewnić miejsce w 

Przedszkolu. Wójt poinformował, że dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Szkole będą 

mieli lepszy start w szkole, bo już teraz przebywają w tym budynku i zaznajomili się już ze szkołą. 

Ad.21. Zakończenie obrad. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI 

Sesji Rady Gminy. 
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