
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 marca 2017 r.  

 

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

do godz. 1850. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych Na wstępie  Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Gminy Romana Kopij, 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. Umożliwienie umieszczenia Herbu Tułowic na swoich wyrobach – opinia Radcy Prawnego. 

2. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 r.  

4. Informacje ogólne o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy UE. 

5. Informacje o działalności Orlika. 

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

7. Ustalenie daty Sesji wyjazdowej – propozycja – ostatnia  Sesja Rady Gminy w czerwcu 2017 r. 

w Ligocie Tułowickiej. 

7. Organizowanie burzy Mózgów „Budynek po budynku”. Dyskusja ogólnie, cele, jak to 

organizować. 

8. Tour de „Tułowice” – Ustalenie planu wizyt, który zakład, itp.Propozycja PAKCER 24.04.2017 

o 1500. 

9. Oświadczenia majątkowe do końca kwietnia 2017 r.  

10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad, 

Radni  jednogłośnie ( 15 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

 

Ad. 1. Umożliwienie umieszczenia Herbu Tułowic na swoich wyrobach – opinia Radcy 

Prawnego. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek omówiła sprawy związane z możliwością udzielenia 

zgody na używanie Herbu Tułowic jako znaku towarowego. Stwierdziła, jest to dopuszczalne. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji wyrazili zgodę na przygotowanie projektu uchwały w tej 

sprawie. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zwrócił się z prośbą do Pani Radcy Prawnej o udzielenie 

informacji na jakim etapie są sprawy prowadzone w Szydłowie dot. nabycia spadku. 

Pani Katarzyna Staniaszek odpowiedziała, że został wniesiony do Sądu wniosek o nabycie spadku, 

sprawa jest w Sądzie w Katowicach, została już nadana sygnatura, nadany bieg sprawie ale 

potrzebują jeszcze trochę czasu na uregulowanie formalnych spraw. 

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 



Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak omówiła szczegółowo przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 r. 

 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Aleksandra Franciszków omówiła szczegółowo przedłożony 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

 

Ad.4. Informacje o działalności Orlika. 

 

Pracownik Urzędu Gminy Tułowice pan Wiesław Duraj przedstawił sprawozdanie z działalności 

Orlika za okres od marca 2016 r. do marca 2017 r.  

Zwrócił się z prośbą do Pana Wójta i do radnych o rozważenie możliwości przeznaczenia środków 

w przyszłorocznym budżecie na odświeżenie (odmalowanie ) hali sportowej. Zaznaczył, że hala 

została oddana do użytku około 10 lat temu i już wymaga odświeżenia. 

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 3. Informacje ogólne o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy UE. 

 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Aleksandra Żalik omówiła sprawy związane z przygotowanymi 

projektami oraz poinformowała o projektach, które są w przygotowaniu. Poinformowała o 

ewentualnych możliwościach pozyskania funduszy unijnych. 

Radni do przedstawionych informacji nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował o planowanych terminach remontu torów na 

linii Opole Zachodnie – Nysa. 

 

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. 

Wójt uzupełnił wypowiedź Pani Skarbnik – sprawy techniczne dot. prowadzonych i planowanych 

inwestycji i remontów. 

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

 

Ad.6. Ustalenie daty Sesji wyjazdowej – propozycja – ostatnia  Sesja Rady Gminy w czerwcu 

 2017 r. w Ligocie Tułowickiej. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Roman Kopij zaproponował aby wyjazdowa Sesja w 

Ligocie Tułowickiej odbyła się 30 czerwca 2017 r. 

 

Ad.7. Organizowanie burzy Mózgów „Budynek po  budynku”. Dyskusja ogólnie, cele, jak to  

organizować. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Roman Kopij poinformował że zastanawiali się czy lepiej 

nie byłoby aby zrobiła to Komisja Gospodarczo – Budżetowa i przedstawiła wnioski na Sesji. 

Radni uznali, że może to zrobić Komisja Budżetowa i przedstawić swoje wnioski na Sesji. 



Skarbnik Gminy zaznaczyła, że mają to być budynki komunalne, bo w budynkach gdzie są 

wspólnoty to o remontach tych budynków decydują jego mieszkańcy. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że skoro mamy być miastem to trzeba pomalować budynek 

Urzędu Gminy. 

Wójt poinformował, że zorientuje się ile to będzie kosztować i poinformuje radnych na następnej 

Sesji.  

 

Ad.8. Tour de „Tułowice” – Ustalenie planu wizyt, który zakład, itp. Propozycja PAKCER 

24.04.2017 o 1500. 

 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że spotkanie w Firmie PAKCER jest ustalone 

w dniu 24.04.2017 r. o godz. 1500. 

 

Ad.9. Oświadczenia majątkowe do końca kwietnia 2017 r. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Roman Kopij przypomniał o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 

 

Ad.10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości postawienia znaku zakazu 

parkowania na jezdni, jest tam łuk drogi, przy ul. Gruszkowej na wysokości zakładu „Psi fryzjer” 

Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że z przepisu wynika, że na łuku drogi nie można parkować. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że radny Krzysztof Ptak ma rację, bo są tam parkowane 

samochody i ograniczają widoczność.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poddała pod rozwagę radnych sprawę obniżenia stawki za 

udział w zdarzeniach dla strażaków, zaznaczyła, że koszty wyjazdu do zdarzenia to nie tylko środki 

dla strażaków, ale także koszty paliwa itp. 

Wójt Gminy poinformował, że wystosowano pismo do Policji o wyjaśnienie sprawy w związku z 

podejrzeniem o podpalenia. 

 

Ad.11 . Zakończenie obrad. 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zamknął obrady wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 Protokołowała     Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Roman Kopij  


