
Protokół Nr XXXIII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 23 marca 2017 r.  

 

 

 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1630 

do godz.1800. 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, Skarbnika Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu, pracowników Urzędu, Radcę 

prawnego, sołtysów, mieszkańców. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu 

miasta miejscowości Tułowice. 

4. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

statusu miasta miejscowości Tułowice. 

 

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

omówił Pan Wójt i Pan Sekretarz. 

Następnie oddał głos Sekretarzowi Gminy Panu Wiesławowi Księskiemu, który przedstawił 

prezentację na temat wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice. 

Zaznaczył, że w dniu dzisiejszym radni będą procedować uchwałę w sprawie wyrażenia opinii oraz 

wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice, gdzie w treści wniosku 

jest zapis, że Rada Gminy Tułowice wnosi o wydanie rozporządzenia przez rade Ministrów w 

sprawie nadania miejscowości Tułowice statusu miasta i ustalenia granic miasta Tułowice zgodnie z 

załącznikami graficznymi. Państwo radni już zostali zapoznani na Komisji co do konstrukcji 

wniosku stanowiącego załącznik do procedowanej uchwały, ale chciałby dla gości, którzy przybyli 

później uzupełnić tylko, że materiał, który został wykonany uwzględnia załączniki, które są do 

wglądu dla zainteresowanych. 

Wniosek został wykonany zgodnie z tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 

2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, 

dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, 

ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. 

Stwierdził, że Rozporządzenie te określa jakie należy obligatoryjnie złożyć dokumenty i wymienił 

te dokumenty. Zaznaczył, że wniosek powinien zawierać jeden podstawowy argument, wykazać, że 

miejscowość, która występuje o nadanie statusu miasta ma charakter miejski. Załączniki do 

wniosku to jest praktycznie materiał i dorobek Gminy Tułowice na przestrzeni jej funkcjonowania 

25 lat, najważniejsze dokumenty strategiczne, ale również te dokumenty o które wystąpili w trakcie 

tworzenia wniosku. Oczywiście zadaniem podstawowym w komentarzach, które dotyczą jakby 

analizy budowy wniosków i jakie ewentualnie będą uwzględnione przy rozpatrywaniu cechy, to 

oczywiście warunki takie jak minimum 2 tysiące mieszkańców, udowodnienie, że funkcjonuje 

ukształtowane centrum i cała infrastruktura techniczna, która funkcjonuje i zapewnia jakby obsługę 

mieszkańcom. Następnie przedstawił załączone do wniosku mapy i inne załączniki oraz je omówił. 

Zaznaczył, że w skład przyszłego miasta wchodzi 1650 działek, które zostały opisane we wniosku. 

Omówił także wydawnictwa dot. Gminy i Tułowic ( 18 pozycji), które zostały wydane w czasie 



funkcjonowania Gminy Tułowice. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Tułowic Pan Leszek Krzak poparł wniosek o starania się o 

prawa miejskie, zaznaczył, ze wiosną Tułowice wyglądają najładniej. Poruszył także sprawę stawu 

w Tułowicach Małych, poddał pod rozwagę myśl o zmianie nazwy „stawu na jezioro”. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi i wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania wniosku. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy pan Roman Kopij odczytał projekt uchwały. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXIII/179/17. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował wszystkim, stwierdził, że jest to wspólne 

dzieło. Stwierdził, że zawsze o tym marzył i mówił były radny Pan Leszek Krzak, jeszcze dwa lata 

temu mówił, że marzy mu się żeby Tułowice były kiedyś miastem. Wójt stwierdził, że warto mieć 

marzenia, bo te marzenie dzisiaj na tym etapie legislacji przeprowadzonej w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy przez nasz samorząd się spełniają. Dokumenty i opracowania Pan Przewodniczący w 

przyszłym tygodniu będzie składał na ręce Wojewody. Podziękował wszystkim, którzy brali udział 

w konsultacjach, a szczególnie tym, którzy opowiedzieli się za statusem miasta. Na spotkaniach w 

Szydłowie i w Goszczowicach powiedział, że wszyscy będziemy korzystać z tego dobrodziejstwa. 

Tak samo na spotkaniu u Pana Wojewody powiedział, że chodzi nam o rozwój naszego małego 

samorządu. Dzisiaj na ramach Radia Opole powiedział, że małe też może być piękne. Podziękował 

także radnym, że zgodzili się na powiększenie strefy. Poinformował, że w przyszłym tygodniu 

przyjedzie do Tułowic Pani Ludwikowska-Barcic i będzie zorganizowane spotkanie.  

To, że Tułowice się powiększają i rozrastają to widać, powstała nowa stacja paliw, rozrastają się 

tereny inwestycyjne przy strefie ekonomicznej. 

 

Ad. 4. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że pismo, które wystosował Pan Wójt do właścicielki posesji 

na ul. Sportowej przyniosło określony skutek, zaczęło się porządkowanie tej posesji, jeszcze jest 

daleko do takiej normalności, ale idą w dobrym kierunku. Podziękował za pismo. 

Podziękował także panu Dyrektorowi za bardzo szybkie reakcje na ich awaryjne działania w 

Szydłowie. Spotkali się ostatnio z różnymi awariami i reakcja była natychmiastowa. 

Mieszkaniec Tułowic Pan Leszek Krzak podziękował za przygotowanie wniosku i podjęcie 

uchwały. Uważa, że trzeba wszystko zrobić aby Tułowice były miastem. Stwierdził, że ludzie, 

którzy przyjeżdżają do Tułowic to mają wrażenie, że przyjechali do miasteczka, a nie do wsi. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na „Święto Opolskiej Pisanki” które 

odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. Zaprosiła też na zdobienie jaj do koszyczka, w czwartek i piątek 

przed świętami. 

Pan Leszek Krzak zwrócił się z prośbą do radnych aby nie zapomnieć o żyjących i o zmarłych 

działaczach, którzy przyczynili się do powstania Gminy. 

 

Ad.5. Zakończenie obrad. 
 

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

Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 Teresa Cybuchowska - Balwierz      Frédéric Coppin 


