
Protokół Wspólnego
 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

    Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1600  do
godz.  1750.  W  posiedzeniu  udział  wzięło   14  radnych  (  nieobecny  na  posiedzeniu  był
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin)  Na wstępie  Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy  Pan  Roman  Kopij  otworzył  posiedzenie  Komisji  i  przekazał  prowadzenie  obrad  dla
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Krzysztofa  Ptaka,   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. Dyskusja na temat zmiany nazw ulic w Tułowicach,
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
      zawarcia umowy dzierżawy,
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
      z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.
  6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r. 
  7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady 
      Gminy między Sesjami.
  8. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji,
  9. Sprawdzenie oświadczeń majątkowych, 
10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za).
Ad. 1. Dyskusja na temat zmiany nazw ulic w Tułowicach,
Sprawę  propozycji nazw ulic omówił Sołtys Tułowic Pan Andrzej Reszka.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji  zaproponowali aby Sołtys jeszcze raz skonsultował się z 
mieszkańcami ul. Świerczewskiego  i przedstawił im kilka  propozycji do wyboru. 
Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Pracownica Urzędu Gminy Pani Joanna Kalicińska omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   
Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 
udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. Przedstawiła także propozycję zmiany projektu uchwały 
w związku z potrzebą  zabezpieczenia  dodatkowych  środków na remont Przedszkola. 
Radni po przeprowadzeniu dyskusji  wyrazili zgodę na dołożenie środków  na remont  Przedszkola 
a do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   
Ad. 4. 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.   
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Wójt poinformował o inwestycjach jakie będą robione na odcinku linii kolejowej Opole – Nysa.
Radni dyskutowali także na temat  mających powstać przystanków PKP w Szydłowie i 
Goszczowicach.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r
Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska  omówiła  przedłożony projekt uchwały
Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.   
Ad.  6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r. 
Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska  omówił szczegółowo  przedłożone sprawozdanie
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy między Sesjami.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że był to okres gdzie  
przede wszystkim zajmowali się wraz z Panem Wójtem przygotowaniem obchodów  25 lecia 
Gminy, odbyła się uroczysta Sesja. Były Dni Tułowic połączone z  jubileuszem, były spotkania z  
gośćmi z Niemiec i z Czech. Radni byli także w Czechach w Beli pod Pradziadem. 
Ad. 8. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji,
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy 
wpłynęły następujące listy:
- Wojewody Opolskiego dot. obowiązku zmiany nazw  niektórych ulic do 2 września 2017 r.
- Wojewody Opolskiego dot. wsparcia starań Gminy o uzyskanie praw miejskich dla Tułowic,
- RIO dot. opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r. 
- zaproszenie na spotkanie  z Panem Schetyną w Opolu,
- Komisji Rewizyjnej – komplet dokumentów związanych z  sprawa udzielenia absolutorium dla 
  Wójta, 
- życzenia od różnych podmiotów z okazji 25- lecia Gminy,
- RIO – opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi za 2016 r. 
- radnej Małgorzaty Pasierbek – prośba o założenie  dwóch progów zwalniających na drodze w 
   kierunku poligonu,
- Sejmiku Województwa Opolskiego – rezolucja w sprawie organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki 
   w Opolu – Z-ca PRG odczytał pismo.
Ad. 9. Sprawdzenie oświadczeń majątkowych, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał  informacje  
Przewodniczącego Rady Gminy dot. uwag o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 
2016 r. 
Ad.10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Lesław Kałwa poruszył  sprawę remontu  budynku dla  rodziny,  której  spalił  się  dom w
Ligocie Tułowickiej – Wójt Gminy i Pani Skarbnik wyjaśnili sprawę. 
Radny Lesław Kałwa: - w zeszłym roku pisał wniosek o koszenie traw na terenie Gminy, do tej 
pory nie ma informacji jak ta sprawa wygląda.
Radny Michał Luty poinformował, że od soboty mamy w Tułowicach mistrza Polski w „Sztukach 
Walki” – został nim mieszkaniec Tułowic Pan Paweł Jakuszewski. Zaproponował aby zaprosić go 
na Sesję i mu pogratulować. 
Radny Józef Sukiennik:
 – aby zwrócić się do Poczty Polskiej o wydłużenie godzin pracy  Urzędu Pocztowego 
    w   Tułowicach , aby był czynny do godz.  17 lub 18, obecnie jest czynny do godz. 15.
- zapytał dlaczego na Pszok nie można wywozić trawy koszonej na działkach i  posesjach, jest w tej
   sprawie ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,
- koszenie traw przy torach , prosił o wystosowanie pisma  do PKP o wykoszenie tych traw.
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Radny Roman Suchodolski zapytał czy  Pan Ratuszny mógłby przedstawić  projekt remontu 
przedszkola. Radni stwierdzili, że projekt już był przedstawiany dla radnych.
Radny Krzysztof Kiraga – prośba o wykoszenie boiska  sportowego w Skarbiszowicach( koło
cmentarza)  jeszcze przed Dożynkami.
Wójt odpowiedział, że będzie to zrobione przed Dożynkami.
Radny Lesław Kałwa –  poruszył  sprawę przepustów na  ścieżce  rowerowej,  zapytał  czy  będą
robione.
Wójt odpowiedział , ze zlecił to dla ZGKiM,  w zakładzie w tej chwili są braki kadrowe, i to się
przeciąga.
Radny Józef Sukiennik jeszcze raz poruszył sprawę odnowienia  płotu w TOK, stwierdził, że na
Sesji była odpowiedź Pani Dyrektor TOK, że jeśli ten płot się ruszy, to się rozleci. Sprawdził, płot
jest w dobrym stanie, kątownik jest gruby i siatka tez jest gruba i można to wyczyścić i pomalować,
trzeba tylko trochę dobrych chęci. 
Ad. 11. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof
Ptak zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice.

  
           Protokołowała           
Teresa Cybuchowska - Balwierz                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Rewizyjnej
                                                                                                    Krzysztof  Ptak
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