
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

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

do godz. 1930. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budzetowej Rady Gminy Krzysztofa Kiragi, 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 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły  

podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

2. Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze 

Gminy Tułowice. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice, 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady 

Gminy 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.  

6. Wstępnie program obchodów 25 lecia , 

7. Informacja SUW ( przy okazji tego punktu krótka informacja dot. mieszkańca ul. Sawickiej. 

8. Kapituły 2017 – formularze, propozycje kandydatów. 

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

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

11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 15 głosów za). 

Ad. 1. Projekt  uchwały w  sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak omówiła szczegółowo przedłożony projekt 

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

pracownicy Urzędu  

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

Ad. 2. Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na obszarze Gminy Tułowice. 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny omówił szczegółowo przedłożony projekt uchwały 

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

Urzędu . 

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

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Tułowice, 

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.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji  

Rady Gminy. 

Radny Jan Bojkowski  omówił przedstawiony projekt uchwały oraz udzielił wyjaśnień na zapytania 

radnych. 

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

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin  omówił przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzielił wyjaśnień na zapytania radnych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń 

Ad.8. Kapituły 2017 – formularze, propozycje kandydatów. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij omówił zasady zgłaszania wniosków o 

przyznanie tytułu Honorowego Obywatelstwa lub tytułu Zasłużony dla Gminy. 

Poinformował, że wnioski należy składać najpóźniej do 24 marca br. na formularzach określonych 

w uchwale Rady Gminy.  

Radny Roman Kopij poinformował, że przyszło pismo informujące możliwości zgłaszania 

kandydatów do odznaczenia  „pierwszy w działaniu”. 

Ad.9. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Radny Roman Kopij odczytał pisma: 

-Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Kostusia – życzenia z okazji 25- lecia Gminy 

oraz poparcie dot. starania się o status miasta. 

-Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sanockiego – poparcie dot. starania się o status 

miasta. 

- Uniwersytetu Opolskiego dot. prośby o przekazanie środków na rozbudowę, powiększenie o 

kierunek medyczny, 

Przerwa 5 minut. 

Ad.7. Informacja SUW ( przy okazji tego punktu krótka informacja  dot. mieszkańca ul. 

Sawickiej. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski omówił sprawy 

związane z obecnym  stanem technicznym i planami oraz kosztami remontu SUW. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski uzupełnił wypowiedź Dyrektora ZGKiM w zakresie 

sporządzania kosztorysów na poszczególne etapy robót, inwestorskich itp. 

Głos w tej sprawie zabrał także Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny, Pan Wójt Andrzej 

Wesołowski oraz Pani Skarbnik Gminy. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski omówił także 

sprawę waśni między sąsiadami w budynku przy ul. Sawickiej oraz poinformował co w tej sprawie 

może zrobić.  

Pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął 

wniosek o włączenie określonych gruntów do strefy ekonomicznej. Poinformował radnych o jakie 

tereny chodzi. 

Ad. 6. Wstępnie program obchodów 25 lecia , 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik omówiła  sprawy związane z przygotowaniami do obchodów 

Dni Tułowic i 25 lecia Gminy Tułowice. Przedstawiła wstępny program obchodów.  

Ad. 9. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

Ciąg dalszy. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy radny Roman Kopij poinformował, że było też pismo 

radnego Lesława Kałwy, poszło pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, czekają na odpowiedź.  

- pismo RIO w sprawie opinii o planowanej kwocie zadłużenia zostanie odczytane na Sesji, 

- pismo RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej zostanie odczytane na Sesji, 

- pismo Urzędu Wojewódzkiego o nowych zasadach wynagradzania osób, mówił już o tym  



wcześniej, 

- odpowiedź na wniosek dotyczący ustawienia luster drogowych w Szydłowie i Skarbiszowicach, 

- pismo Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Niemodlinie - prośba o wsparcie finansowe na 

działalność Stowarzyszenia, 

Wójt poruszył sprawę polityki senioralnej, poinformował o planach dotyczących zabezpieczenia 

pomieszczeń na działalność w tym zakresie. 

- odpowiedź dla Skarżącej, dostała uchwałę Rady Gminy 

- notatka ze spotkania w Tauronie w którym uczestniczyli razem z panem Wójtem, Pan Wójt już  

sprawę skomentował, 

- odpowiedź właściciela terenu po starej rzeźni, na pismo dotyczące uporządkowania działki, 

- odpowiedzi dot. wniosków o wyposażenie lokali w instalacje gazową,  

- pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. ustawienia świateł oraz oznakowania przejścia dla pieszych 

przy GZSZ w Tułowicach, 

- pisma – odpowiedzi na wnioski radnego Krzysztofa Ptaka o zamontowanie barierek na odcinku 

drogi z Szydłowa do Opola ( ok. 100 m.) oraz o zamontowanie płytek chodnikowych na chodniku 

przy ul. Elsnera 1 i 3. 

- pismo firmy CERAMIKA – prośba o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Gminy Tułowice 

jako znaku towarowego, 

- pismo firmy WITAKOLOR – prośba o wyrażenie zgody na włączenie określonych gruntów do 

strefy ekonomicznej, 

Wójt poinformował o spotkaniu z firmą Enifox w sprawie zagospodarowania budynku biurowca 

Porcelitu na siedzibę Urzędu Gminy. Sekretarz Gminy odczytał notatkę z tego spotkania. 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że radny Krzysztof Kiraga na 

ostatniej Komisji poruszył sprawę rozpropagowania ulotek wśród mieszkańców o konieczności 

zamykania psów. Reakcja była natychmiastowa. 

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

programy, które umożliwiłyby dofinansowanie mieszkańcom Gminy wymianę pieców. Jest taki 

program, był pokazany na stronie internetowej. 

Wniosek radnego Józefa Sukiennika o sprowadzenie do Ośrodka Zdrowia lekarzy specjalistów – 

kardiologa i pumologa. Jest propozycja aby zorganizować spotkanie radnych z lekarzem, ale wraz z 

wiceprzewodniczącym myślą, że to najpierw Pan Wójt powinien rozmawiać . 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na stan drzew w parku przy nowo budowanej remizie, 

wszystko będzie uporządkowane po zakończeniu inwestycji. 

Wniosek radnego Krzysztofa Kiragi o zwrócenie się do Zarządu Dróg o postawienie luster – było 

odczytane pismo w tej sprawie. 

Wniosek radnego Krzysztofa Ptak o rozważenie możliwości zamontowania monitoringu w 

Tułowicach ( parking). Pan Wójt poinformował, że będzie montowany monitoring przy stacji PKP 

oraz przy placu obok Ośrodka Zdrowia. 

Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radna Justyna Paszkowska zwróciła uwagę na ustawione znaki z nazwami ulic. Znaki są 

przerdzewiałe i stwarzają zagrożenie dla przechodniów. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę dokończenia budowy chodnika w Szydłowie. 

Zaproponował aby napisać do starostwa pismo informujące o zabezpieczeniu środków w budżecie 

Gminy na budowę tego chodnika. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że na ul. Zamkowej jest postawiony znak - zakaz 

parkowania- ale nie wie czy policja tam zagląda, bo chodnik jest zastawiony samochodami. 

Poinformowała też, że jest prośba od mieszkańców  tej ulicy czy nie można obok tego znaku dać 

znaku – za wyjątkiem mieszkańców. 



Wójt odpowiedział, że już był taki wniosek radnego Arkadiusza Drążka, zgłosi to dzielnicowym a 

wniosek o tabliczkę -za wyjątkiem mieszkańców- zostanie zgłoszony na obrady regulacji ruchu. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że kończy się umowa z dostawcą na dostawę ciepła do 

mieszkań spółdzielczych. Mieszkańcy są zaniepokojeni, kto świadczyć im będzie usługę z zakresu 

dostawy ciepła a przede wszystkim za jaką kwotę, bo w tej chwili stawka jest najwyższa w 

stosunku do ościennych spółdzielni. Mieszkańcy proszą o taka informację pisemną, dobrze by było 

na klatkach schodowych, aby to się mogło ukazać przed walnym zgromadzeniem. Stwierdził, że 

Spółdzielnia istnieje już ponad 50 lat i zapytał kiedy będą wreszcie płacić za CO  tak jak w innych 

miejscowościach czyli mniej. 

Radny Roman Kopij stwierdził, ze jeżeli Pan Sukiennik takie pytania zadaje na Komisji Gminnej to 

jest tym zszokowany. Zaznaczył, że odpowie na to jako radny tej Gminy i jako Prezes Spółdzielni, 

że takiego ciepła taniego jak ma Opole czy Nysa to nigdy nie będą mieli, bo to jest nierealne. 

W tej chwili najtańsze ogrzewanie jakie może być , to jest ogrzewanie peletowe i takie ogrzewanie 

jest w Tułowicach Małych i w Łambinowicach. Najtańszym ciepłem jest ciepło sieciowe ale my 

takiej sieci się nie doczekamy, bo nikt rury z Czarnowąs nie doprowadzi do Tułowic i to jest 

logiczne. Umowa z dostawcą ciepła skończy się za dwa lata. Stwierdził, że Pan Sukiennik był w 

Zarządzie Spółdzielni, czytał umowę i wie co tam jest. Nie jest to sprawa Gminy. Spółdzielnia 

mieszkaniowa wraz z mieszkańcami może przejąć za darmo kotłownię lub dalej zlecić eksploatacje 

kotłowni dla firmy. Rada Spółdzielni będzie się nad tym zastanawiała, na pewno nie będzie się nad 

tym zastanawiała rada Gminy. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że pytanie zadane nie w tym miejscu. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że jest wielu zwolenników, żeby się podłączyć do kotłowni 

gminnych, zapytał Wójta jak widzi ta sprawę. Zaznaczył, że mieszkańcy spółdzielni płaca o 1,60 zł 

więcej za ogrzewanie od 1 m2. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że 2 stycznia 2017 r, złożył wniosek do Prezesa Spółdzielni 

w sprawie podwyższenia uposażenia miesięcznego dla pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej, pod 

pismem podpisało się 18 osób. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił wniosek o skończenie dyskusji typu Spółdzielnia Mieszkaniowa to 

nie dotyczy spraw Rady Gminy. 

Radny Roman Kopij stwierdził, że nie jest sprawą Rady Gminy ile zarabia pracownik Spółdzielni 

Mieszkaniowej i ile będzie zarabiał bo Rada Spółdzielni o tym temacie wie i wcale nie musi 

udzielać odpowiedzi Panu Sukiennikowi. Rada się zastanowi czy ma na to fundusze, czy mu dać 

większą pensję czy nie. 

Ad.12 . Zakończenie obrad.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Kiraga zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 Protokołowała     Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz      Krzysztof Kiraga 


