
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 24 kwietnia 2017 r.  

 

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

do godz. 2030. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych ( spóźniła się na posiedzenia radna Justyna 

Paszkowska) Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył posiedzenie 

Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej 

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 wyrażenia zgody na użytkowanie herbu Gminy Tułowice jako 

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

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych w 2016 r. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Tułowice na lata 2017 – 2020”. 

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

2017. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna, 

6. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz 

zasad jego ustalania 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. Gminy Tułowice 

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 2016 rok. 

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

finansowo gospodarcza ZGKiM, 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu na remont drogi w Tułowicach, ul. 1-

Maja, 

13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 

14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, 

15. Oświadczenie majątkowe do końca 04 2017, 

16. Ustawa o zmianie nazw ulic ( dyskusja o rodzaje załatwienia sprawy)  

17. Informacja o kapitulach, 

18. Informacji dot sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz 

wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw  

wobec zapowiedzi Posła -Lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności 

liczonej wstecz. + Glosowanie czy rada popiera apel czy nie. 

19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za). 

 

 

 



Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użytkowanie herbu Gminy Tułowice 

jako elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenia prawa ochronnego na znak  

towarowy,  

 

Pani Radca Prawny omówiła szczegółowo przedłożony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

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

 

Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2016 r. 

 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Saga omówił szczegółowo przedłożone sprawozdanie 

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  

Na obrady przybyła radna Justyna Paszkowska. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020” 

 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski omówił przedłożony projekt uchwały. 

Radni zastanawiali się nad możliwościami prawnymi zapobiegania dewastacji i niszczeniu 

zabytków gminnych będących w posiadaniu osób prywatnych. 

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

 

Ad. 4. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2017 i przedstawienie oferty programowej Dni 

Tułowic 2017. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik szczegółowo omówiła koszty organizacji imprezy oraz 

przedstawiła ofertę programową Dni Tułowic. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji na temat organizacji imprezy nie zgłosili zastrzeżeń do 

przedstawionej oferty. 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego 

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

 

Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka - Bień szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

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

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 

opiekuna oraz  zasad jego ustalania. 

 

Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka - Bień szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 

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

 

Ad. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. Gminy Tułowice i Ad. 8. Sprawozdanie z 

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 2016 rok. 

 

Kierownik OPS Pani Ewa Ziubrzycka - Bień szczegółowo omówiła przedłożoną ocenę zasobów 

pomocy społecznej Gminy Tułowice i sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

2016 rok. 

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Kierownik OPS i przeprowadzeniu dyskusji  do 

przedłożonych dokumentów nie wnieśli zastrzeżeń. 



Ad. 9. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych + prezentacja ZGKIM i informacja  

finansowo gospodarcza ZGKiM, 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski 

przedstawił prezentację na temat sytuacji finansowo – gospodarczej ZGKiM oraz o problemach 

mieszkaniowych ZGKiM. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej prezentacji. 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

 

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.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska  omówiła także przedłożony projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu na remont drogi w 

Tułowicach, ul. 1-Maja, 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Wójt poinformował jakie inwestycje i remonty w Gminie Tułowice będą prowadzone w tym roku 

wspólnie z powiatem. 

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

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW, 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

uzasadniła potrzebę podjęcia takiej uchwały. 

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

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

uzasadniła potrzebę podjęcia takiej uchwały. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń 

 

Ad. 15. Oświadczenie majątkowe do końca 04 2017, 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przypomniał zebranym o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego do końca kwietnia 2017 r. 

 

 

 

 

 



Ad. 16. Ustawa o zmianie nazw ulic ( dyskusja o rodzaje załatwienia sprawy) 

 

Sprawę omówił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski, który przedstawił kilka propozycji 

załatwienia tematu. Radni po przeprowadzeniu dyskusji ustalili, że propozycje nazw ulic poda rada 

Sołecka.  

Ad. 17. Informacja o kapitulach, 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij omówił sprawy związane z 

procedurami nadania tytułów Honorowy Obywatel Gminy Tułowice i Zasłużony dla Gminy 

Tułowice. 

Radni dyskutowali nad sprawą zmiany regulaminu nadawania tytułów. 

 

Ad. 18. Informacji dot sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w 

Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska  Związku Gmin Śląska Opolskiego 

wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi Posła -Lidera Prawa i Sprawiedliwości 

wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. + Glosowanie czy rada popiera apel 

czy nie. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij omówił sprawy związane z 

przygotowaniem takiej uchwały . Radni dyskutowali na temat potrzeby podjęcia takiej uchwały 

oraz terminu przygotowania projektu uchwały. 

Radni jednogłośnie ustalili, że na sesji nie będzie punktu dot. podjęcia takiej uchwały. 

Ad. 19. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. – punkt został przeniesiony na Sesję.  

Ad. 20. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji  Gospodarczo - Budżetowej  

Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

Protokołowała    Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof Kiraga 


