
Protokół Nr XXXV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

 

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

godz.1600 do godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 

15 radnych ( radny Zbigniew Paradowski spóźnił się na posiedzenie). 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. 

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

z materiałami na Sesję w dniu 21 kwietnia br. 

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

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

dwóch punktów tj.  

- podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Tułowice na lata 2017-2020” – temat był szeroko omawiany, czekano jedynie na opinię 

Konserwatora Zabytków, która jest integralną częścią tej uchwały, opinia wpłynęła i jest 

pozytywna dlatego prosi o wprowadzenie tej uchwały 

- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice jako 

elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy – 

temat był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, Pani Prawnik także ten 

temat omówiła. Wójt zaznaczył, że jedna z lokalnych firm używa już takiego znaku, to jest 

jakby takie prawne usankcjonowanie, zgoda. Ten znak to też jest promocja Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia 

zgłoszonych wniosków. 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 

2017-2020” został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania).  

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice jako elementu znaku 

towarowego spółki  oraz udzielenia prawa ochronnego na znak został przyjęty jednogłośnie  

( 14 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania).  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2017r.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2017r.  

5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 marca 2017 r.  

6. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 marca 2017 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Tułowice na lata 2017-2020” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice jako 

elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

11 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu na remont drogi w 

Tułowicach, ul. 1-Maja, 



12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę deficytu 

budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 

oraz zasad jego ustalania. 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.  Gminy Tułowice, 

17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  2016 rok. 

18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i  Narkotykowych w 2016 r. 

19. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego  programu  współpracy z organami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami  na 2016 r.  

20. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2017 i przedstawienie oferty programowej Dni 

Tułowic 2017, 

21. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + prezentacja ZGKIM i informacja 

finansowo gospodarcza ZGKiM, 

22. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartał 2017 r.  

23. Informacja z  działalności Komisji Rady za I kwartał 2017 r. 

24. Informacja z  działalności Rady Gminy za I kwartał 2017 r. 

25. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

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

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

29. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

30. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za, brak głosów  

przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania).  

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2017r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXIII Sesji 

Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów przeciwnych i brak wstrzymujących się 

od głosowania. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2017r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XXXIV 

Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 marca  

2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

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

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 23 marca 2017 r. głosowało 14 radnych, brak było  



głosów przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 marca  

2017 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

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

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 27 marca 2017 r. głosowało 14 radnych, brak było 

głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 2017-2020” 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały został szeroko omówiony. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (14 głosów za, brak głosów przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXV/183/17. 

(Do obrad dołączył radny Zbigniew Paradowski) 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice 

jako elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenia prawa ochronnego na znak 

towarowy, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał także, że na posiedzeniu Komisji przedłożony 

projekt uchwały został szeroko omówiony. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXV/184/17. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Bożena Gąska - 

Skarbnik Gminy szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXV/185/17. 

 

Ad 10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał także, że na posiedzeniu Komisji przedłożony 

projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/186/17. 



Ad11 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu na remont drogi w  

Tułowicach, ul. 1-Maja, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/187/17. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Bożena Gąska - 

Skarbnik Gminy szeroko omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/188/17. 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę 

deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

pożyczek i kredytów, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik także 

omówiła przedłożony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 

spłatę deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

pożyczek i kredytów. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/189/17. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  

u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka  

u dziennego opiekuna, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał , że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały został omówiony przez Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/190/17. 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 

opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał , że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały został omówiony przez Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 



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

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 

XXXV/191/17. 

 

Ad.16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. Gminy Tułowice, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał , że Kierownik OPS  Pani Ewa Ziubrzycka-Bień na 

posiedzeniu Komisji omówiła przedłożone sprawozdanie. 

Sprawozdanie również  zostało przesłane dla radnych emailem.  

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad.17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka-Bień 

również na posiedzeniu Komisji omówiła przedłożone sprawozdanie. 

Sprawozdanie również  zostało przesłane dla radnych emailem.  

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad.18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał , że pracownik Urzędu Gminy Pani Barbara Saga 

na posiedzeniu Komisji omówiła przedłożone sprawozdanie. 

Sprawozdanie również  zostało przesłane dla radnych emailem.  

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  

 

Ad.19. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 r.  

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  odczytała przedłożone sprawozdanie, które stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 20. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2017 i przedstawienie oferty 

programowej Dni Tułowic 2017, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik na 

posiedzeniu Komisji przedstawiła przewidywany kosztorys „Dni Tułowic” i przedstawiła 

ofertę programową Dni Tułowic 2017, 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do wypowiedzi Pani Dyrektor TOK. 

 

Ad.21. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + prezentacja ZGKIM i 

informacja finansowo gospodarcza ZGKiM, 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Dyrektor ZGKiM  zapoznał radnych z 

problemami z jakimi zmaga się ZGKiM oraz przedstawił prezentację – informację finansowo 

– gospodarczą  ZGKiM. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do wypowiedzi Pana Dyrektora. 

 

 



Ad.22. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I kwartał 2017 r. 

 

- Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk poinformowała, że w I kwartale 2017 r.  

odbyły się trzy spotkania Rady Sołeckiej, na których były poruszane sprawy dotyczące 

sołectwa. Piekli ciasto na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Rozpoczęli także prace porządkowe 

wokół świetlicy, sadzenie drzewek i kwiatów. 

 

- Sołtys Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że w I kwartale 2017 r. Rada  

Sołecka wsparła Orkiestrę Świątecznej Pomocy upieczeniem ciasta.  

W lutym odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, która była dofinansowana z odpisu 

soleckiego. Był poczęstunek dla dzieci a zabawę poprowadziły Panie z Tułowickiego 

Ośrodka Kultury. 

24 lutego odbyło się zebranie strażaków. 

9 marca odbył się „Dzień kobiet”, który był dofinansowany z odpisu sołeckiego. Panie zostały 

ugoszczone kawą i ciastem. Później był wyjazd na kabaret do Domu kultury. 

Sołtys Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak w imieniu mieszkańców sołectwa podziękowała 

Panu Fredericowi Coppin za wsparcie – dofinansowanie organizowanego :”Dnia kobiet:”. 

 

- Sołtys Skarbiszowic Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że w I kwartale 2017 r. 

było zorganizowane spotkanie z Panem Wójtem w sprawach bieżących wioski. 

Było także kilka spotkań z Radą sołecką oraz spotkanie z paniami ze Stowarzyszenia w celu 

omówienia organizacji „Dnia kobiet”. 

Mieszkanki Skarbiszowic wspomogły Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoimi wypiekami. 

W lutym odbyła się zabawa karnawałowa. 

W marcu świetlica została wyposażona w nową zastawę zakupioną z funduszu soleckiego. 

12 marca odbyło się spotkanie z okazji „Dnia kobiet” w którym wzięło udział 36 osób. 

Spotkanie było udane. Dzięki zaproszonemu Zespołowi „Szydłowianki” panie wróciły do 

domu w bardzo dobrych humorach. 

Końcem marca odbyły się spotkania w sprawie  przygotowania palmy wielkanocnej.  

 

- Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani Monika Matusik poinformowała, że  w styczniu 2017 r. 

Panie z sołectwa także upiekły ciasto dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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Odbyły się trzy spotkania integracyjne, w lutym bawili się dorośli, tydzień później dzieci a 11 

marca odbyło się spotkanie z okazji „Dnia kobiet” na którym gościnnie wystąpił Zespół 

Szydłowianki. 

W marcu odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej, został tez zakupiony nowy sprzęt do 

utrzymywania porządku w Sołectwie. 

 

- Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformowała, że w styczniu 2017 r. odbyło się 

spotkanie u mieszkanki Goszczowic z okazji 91 rocznicy urodzin. 

W styczniu zostało zwołane zebranie wiejskie, tematem zebrania było omówienie spraw 

związanych z nadaniem statusu miasta dla Tułowic. W styczniu odbyło się także zebranie 

sprawozdawcze OSP z udziałem Pana Przewodniczącego Rady Gminy. 

W lutym odbył się bal karnawałowy – organizatorem było OSP Goszczowice. Odbył się także 

„Dzień Babci”, „Dzień Dziadka”, bal karnawałowy dla dzieci – zorganizowany przez Panią 

Pasierbek, „Babski Comber” zorganizowany przez Panie z Goszczowic. 

18 lutego odbyło się uroczyste wejście OSP Goszczowice do Krajowego Systemu 

Ratowniczo- Gaśniczego, na uroczystości był Pan poseł oraz władze Gminy. 

11 marca odbył się „Dzień Kobiet” zorganizowany przez Radę Sołecką . 



Obecnie trwa zakończenie budowy wiato- altany za świetlicą wiejską. Wiata budowana jest 

przez druhów OSP Goszczowice oraz mieszkańców Goszczowic. Materiały na wiatę zostały 

zakupione z funduszu soleckiego w ubiegłym roku. 

 

- Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka poinformowała, że  w I kwartale 2017 r. 

zorganizowana została zabawa karnawałowa.  

Poinformował też o tym, że 6 maja będzie szczepienie psów, prosił mieszkańców aby przyszli 

ze swoimi psami na to szczepienie. 

 

Ad.23. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2017 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił informację z 

działalności Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2017 r. . – informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił 

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

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała sprawozdanie z 

działalności Komisji Społecznej za I kwartał 2017 r. – informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 24. Informacja Rady Gminy za I kwartał 2017 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przedstawił prezentację dotyczącą 

sprawozdania z działalności Rady Gminy za I kwartał 2017 r. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.25. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że prawie codziennie monitoruje prace 

na budowie remizy, która jest już na ukończeniu. Myśli, że wizualnie całe otoczenie nabrało 

już ogłady, przybędzie tam kolejne ładne, estetyczne miejsce. Sala na piętrze w remizie 

będzie wyposażona ze środków Aglomeracji i będzie służyła na wypadek jakichś zdarzeń 

losowych. Stwierdził, że mimo tego, ,że nie grożą nam zalewiska i inne ale życie, sami 

widzimy pisze swój scenariusz. 

Wójt poinformował, że wraz z panem Przewodniczącym miał przyjemność spotkać się z 

Panią Ludwikowską-Barcic, stwierdził, że poprzednie dwie kadencje zasiadał tutaj jako 

radny, Pani była zapraszana ale nigdy nie przyjechała. Wójt poinformował, że jak na Sesji był 

Pan Michał Barcic – syn Pan Ludwikowskiej –Barcic, to Wójt w kuluarach  przekazał 

zaproszenie dla Pani Ludwikowskiej, odzew był natychmiastowy. Pani Ludwikowska do  

dzisiaj bardzo miło wspomina Tułowice i trzeba tez przyznać, że Ci więksi inwestorzy w 

Tułowicach to też jej zasługa, bo przyczyniła się do tego, że oni się tutaj zjawili. 

Wójt poinformował, że z Panem Dyrektorem ZGKiM mieli spotkanie na ogrodach 

działkowych, żeby usankcjonować śmieci z ogrodów i wokół ogrodów, bo trochę się to 

rozeszło w sezonie, gdzie nagle wszyscy zaczęli wycinać krzewy, krzaczki i zrzucać je w 

różne miejsca, nawet jak się na oczyszczalnie jedzie, w lewo, małe drobne krzaczki ale to nie 

jest miejsce aby je tam wrzucać. W tej sprawie dogadali się z Panią Prezes Ogrodów 

Działkowych. 

Wójt poinformował, że spotkał się z sołtysami w sprawie przejazdów kolejowych, 

poinformował, że biorą to na siebie, przejmują te przejazdy. Stwierdził, że są tak trochę 

przymuszeni do podjęcia takiej decyzji, tym bardziej, że wizja remontu tej trasy też pewne 



rzeczy tu narzuca z góry, jak już wiadomo  w marcu przyszłego roku ma ruszyć rewitalizacja 

odcinka kolejowego Opole Zachód – Nysa. W ramach rewitalizacji zostanie także cofnięty 

przystanek w Szydłowie i powstanie przystanek w Goszczowicach. 

Wójt poinformował, że brał udział w spotkaniu z Panem Wojewodą w Urzędzie 

Wojewódzkim, z rozmowy z Panem Wojewoda dowiedział się, że decyzja Wojewody w 

sprawie wniosku o prawa miejskie dla Tułowic będzie pozytywna. 

Wójt poinformował, że w Świetlicy w Skarbiszowicach została odnowiona podłoga i schody. 

Poinformował, że w czasie uroczystej Sesji w maju będzie wyświetlony film o Tułowicach, 

nakręcony z lotu ptaka. 

Następnie Pan Wójt poinformował, że spotkał się z lokalnym przedsiębiorcą Panem 

Wojtaszkiem w sprawie zrobienia porządku z kanalizowaniem na „Starym Porcelicie”. 

Wójt poinformował też, że w szkole skończył się projekt i firma , która projekt  obsługiwała 

zaproponowała dalsze usługi ale już odpłatnie. Zaznaczył, że  w przyszłym roku w budżecie 

trzeba będzie znaleźć na to środki. Zostanie podpisana umowa na rok, bo trudno cofać się i 

przechodzić z dzienników elektronicznych i innych rzeczy robionych w formie elektronicznej, 

chociażby świadectwa do formy papierowej.  

Wójt poinformował, że w Lokalnej Grupie Rybackiej ruszają szybciej nabory , mamy tam 

dwa zadania, jednym jest Staw Hutnik ze spacerniakiem a drugim zadaniem są stawy w 

Skarbiszowicach i w Goszczowicach. Nabór wniosków będzie na przełomie maja i czerwca. 

Wójt poinformował, że brał udział w ogólnokrajowej akcji „Tysiąc drzew na minutę”, 

przedstawiciele władz  z tych terenów, które nasze Nadleśnictwo obsługuje brali udział w tej 

akcji. Akcja miała na celu pokazać, że lasy to nie tylko wycinka drzew ale także ich  

nasadzanie. 

Wójt poinformował, że jeśli będzie miał informacje na temat opinii w sprawie wniosku o 

nadanie praw miejskich dla Tułowic, to postara się ja jak najszybciej przekazać dla Pana 

Przewodniczącego. 28 kwietnia mija termin dla wydania takiej opinii przez Wojewodę.  

Poinformował, że wierzy, iż będzie taka informacja, że nasz wniosek jest pozytywnie 

zaopiniowany i zostanie przesłany do Warszawy a w lipcu będzie rozporządzenie, które  jest 

wydawane raz do roku  dotyczące zmian na mapie administracyjnej kraju w którym się też 

pojawimy i będziemy mieć od 1 stycznia przyszłego roku  status gminy miejsko- wiejskiej a 

Tułowice będą mieli status miasta. 

 

Ad.26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij także poinformował, że także 

wraz z Panem Przewodniczącym Rady Gminy brali udział w ogólnokrajowej akcji „Tysiąc 

drzew na minutę”. Pokazał kilka zdjęć z tej akcji. 

Następnie poinformował, że na pełnione przez Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcę 

Przewodniczącego dyżury nikt nie przychodzi i dlatego będą rozważać czy takie dyżury są 

potrzebne czy zorganizować to w inny sposób aby wyjść do społeczeństwa. 

 

Ad.27. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że  dostarczył dla wszystkich 

rejestr listów zaktualizowany emailem, kopia jest w segregatorze. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że do Urzędu 

wpłynęły następujące listy: 

- mieszkańców ul. Kościuszki z prośbą o dokonanie  rozbiórki budynku – stodoły – pismo 

zostało odczytane, 



 24 kwietnia br. Pan Wójt udzielił  odpowiedzi na ww. pismo. – odpowiedź na pismo została  

 odczytana.  

- pismo mieszkańców ul. Bocznej dot. złego stanu drogi i braku oświetlenia – odczytał 

odpowiedz Pana Wójta na otrzymane pismo. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wpłynęło także 

kilka apeli z innych gmin odnośnie nowego ustroju samorządów, przypomniał, że radni 

podjęli decyzje, ze na razie wstrzymają się z podjęciem w tej sprawie uchwały. 

Wpłynęło pismo mieszkanki z ul. Sportowej o zakup siłowni napowietrznej – pismo   

mieszkanki i odpowiedź Wójta na pismo zostały odczytane. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał pismo 

Nadleśnictwa Tułowice informujące o otrzymaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach na realizacje w bieżącym roku wspólnie z Urzędem Gminy 

Tułowice zadania inwestycyjnego pod nazwa „Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w 

Tułowicach.” 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że radni: Pan Roman Suchodolski i 

Pan Krzysztof Mróz otrzymali pisma od Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie złożonych 

przez nich wniosków do Kapituły o nadanie odznaczeń. Wnioski zostały poprawione , z 

decyzja Kapituły radni zapoznają się w najbliższym czasie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytał pismo Pani Urszuli Głębockiej dot. spraw 

związanych z jej posesją.   

Radny Roman Kopij poinformował, ze do rady Gminy wpłynęły także sprawozdania z OPS 

oraz z ZGKiM.  

Następnie  zapoznał radnych z otrzymanymi życzeniami świątecznymi. 

 

Ad.28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej, 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Copin poinformował, że dostarczył dla wszystkich 

emailem zaktualizowany rejestr pytań, kopia jest w segregatorze.  

Poinformował, że były różne pytania od Pana radnego Józefa Sukiennika dotyczące 

możliwości podłączenia gazu. Cała sprawę wyjaśnił Dyrektor ZGKiM na posiedzeniu 

Komisji. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz poruszyła sprawę potrzeby zamontowania progów 

zwalniających i luster na ul. Poprzecznej i Dworcowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że cześć odpowiedzi było w gazecie, na ul. 

Dworcowej już progi są a na ul. Poprzecznej to jeszcze nie ma ale o tym nie zapomną.  

Sołtys Tułowic Małych Pani Halina Krawczyk przekazała prośbę Pana Zdaniewicza i Pana 

Wajsa o zajecie się drogą obok ich budynków prowadząca do lasu. 

Wójt odpowiedział, że w tym roku naprawą drogi zajmie się Nadleśnictwo. 

 

Ad.29. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zapytała kiedy pracownik Gminy przybije filc na 

krzesłach w Sali posiedzeń.  

Wójt poinformował, że w ZGKiM od paru dni leży frezowina ( jest to zdarty asfalt, który 

można jeszcze wykorzystać), stwierdził, ze jest to lepsze niż kamień.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zwróciła także uwagę na parkujące na ul. Szkolnej obok 

gabinetu stomatologicznego  samochody. Poddała radnym pod rozwagę sprawę postawienia 

tam znaku „ zakaz parkowania”. 



Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana Wójta czy jest określony jakiś termin zabierania eternitu, 

poinformował, że zgłaszali już te problemy i dokumenty zostały zgłoszone do Urzędu. 

Poinformował, że składał dokumenty na odbiór eternitu z kościoła i mieszkańcy chcieliby się 

przygotować do wymiany dachu, zamówić blachę. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił uwagę na zaniedbana posesje w Skarbiszowicach. 

Poinformował, że właściciel posesji zmarł i ktoś to przejął ale o to nie dba, płot ogradzający 

posesję rozpada się, na posesji rośnie wysoka trawa, która już kilkakrotnie została podpalona, 

obawia się, że będzie to stwarzać zagrożenie. Zaproponował aby znaleźć właściciela tej 

posesji i przypomnieć mu o obowiązku dbania o posesję. Zaznaczył, że jadąc z góry ( od 

strony Michałówka) jest to pierwsza posesja po prawej stronie. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zwalonego murku przy budynku stacji PKP w 

Tułowicach który trzeba rozebrać. 

Zwrócił także uwagę na zły stan płotu ( ramy są zardzewiałe) ogradzającego TOK od strony 

EKO, zapytał czy nie można by go wyczyścić i pomalować.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że płot jest tak skorodowany, że gdyby 

zaczęli go czyścić szczotkami to wszystko by się rozleciało. Zaznaczyła, że sprawa tego 

ogrodzenia jest już zgłaszana od kilku lat. Dzisiaj jest problem muru oporowego od strony 

Pani Brzeziny i Pani Karkowskiej, tam mur się całkiem chyli od strony Caritasu. Stwierdziła, 

że czekają aż Tułowice staną się miastem i może wtedy znajda pieniądze na infrastrukturę tak 

zwana  społeczną. Zaznaczyła, ze na pewno jeśli zostaniemy miastem, to w tym momencie 

całe otoczenie Ośrodka Kultury i placów istniejących obok zmieni się.  

Wójt poinformował, że chodzi o całe otoczenie Ośrodka i jest to właśnie w ramach tej 

szeroko pojętej rewitalizacji. 

Radny Michał Luty stwierdził, że był tutaj podnoszony temat remizy, był tam wielokrotnie z 

Panem Wójtem, zamontowali już syrenę, która już niedługo zacznie wyć, ma nadzieję, że jak 

najmniej będzie wyła. Myśli, że Pani Skarbnik też ma taką nadzieję. Stwierdził, że na 

oficjalne podziękowania jeszcze będzie czas ale tak patrząc na całość tego obiektu, jak to 

wygląda, jak to wygląda w środku, to chciałby już podziękować Wysokiej Radzie i Panu 

Wójtowi oraz osobom, które były za budowa remizy, Pani Skarbnik, bo też bez niej by się to 

nie udało. Zaznaczył, że strażacy są zadowoleni bo obiekt jest piękny i ma nadzieję, że będzie 

służył długo. Zaznaczył, że data otwarcia obiektu jeszcze nie jest ustalona ale myśli, że będzie 

to w czerwcu. 

Wójt poinformował, że na dniach Tułowic, to byłoby za mało czasu, bo byłoby to tylko 

przejście, to będzie sobota w czerwcu, zapraszają wszystkich mieszkańców na symboliczny 

poczęstunek. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik zaprosiła wszystkich na uroczystość, która się odbędzie 

jak co roku  pod pomnikiem w dniu 3 maja .  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że w dokumentach, które radni dzisiaj 

otrzymali jest też sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał , prosiła radnych o 

zapoznanie się ze sprawozdaniem a jeśli radni  będą mieli pytania to na następnej Sesji na nie 

odpowie. 

Radny Roman Suchodolski zapytał czy Pan Wójt już złożył wniosek o oświetlenie drogi na 

baraki. 

Wójt odpowiedział, że było w tej sprawie odczytane pismo, sprawa jest w toku, projekt jest 

po stronie Gminy, wykonawstwo po stronie Lasów – Generalnej Dyrekcji, będzie to na ich 

stanie natomiast Gmina będzie ponosić opłaty za oświetlenie. 

 

 

 

 



Ad.30. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gniny zaprosił wszystkich radnych na uroczystości 3 maja oraz na Dni 

Tułowic 20 i 21 maja. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XXXV Sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Frédéric Coppin 


