
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

 

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

godz. 1730. W posiedzeniu udział wzięło  12 radnych ( nieobecny na posiedzeniu byli: radny Lesław 

Kałwa, radny Zbigniew Paradowski, , radna Bernadeta Żytkiewicz) Radny Krzysztof Mróz spóźnił 

się na obrady.  Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic 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. Informacja o kosztach „Dni Tułowic”, 

  2. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

      przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice  

      Przedszkolach Publicznych. 

  3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 marca 2008 r.  w sprawie zasad korzystania ze stołówki.   

  4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice. 

  6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady  

      Gminy między Sesjami. 

  7. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji, 

      - lista Pana Firsowicz, 

      - list Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opinia rady Gminy Tułowice), 

      - pismo Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. dot. rozwoju sieci dróg krajowych  

        na terenie województwa Opolskiego, 

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

 9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

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

Ad. 1. Informacja o kosztach „Dni Tułowic”, 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że tegoroczne Dni Tułowic były połączone z 

obchodami 25-lecia naszej Gminy i te koszty, które przedstawi należałoby połączyć z kosztami 

projektu, który został na ten czas przygotowany. Projekt był realizowany w ramach przyjaźni 

polsko-czeskiej z naszą partnerską Gminą Bela pod Pradziadem. 

Następnie omówiła  wydatki poniesione na organizację imprezy, zestawienie wydatków zostało 

przesłane radnym e- mailem. 

Radni do przedstawionych informacji nie zgłosili zastrzeżeń.  

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

      przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice  

      Przedszkolach Publicznych. 

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak  omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  
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Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice  

      z dnia 26 marca 2008 r.  w sprawie zasad korzystania ze stołówki.   

Pracownica Urzędu Gminy Pani Barbara Nowak  omówiła szczegółowo  przedłożony projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski  omówił szczegółowo  przedłożony projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem.  

Radni po przeprowadzeniu na ten temat dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli 

zastrzeżeń.  

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Pan Roman Kopij poinformował, że wg. ustawy  

zachodzi konieczność  zmiany nazw czterech ulic w Tułowicach. Dla trzech ulic nazwy już zostały 

wybrane  przez mieszkańców co do czwartej ulicy tj. ul. Świerczewskiego nie ma jeszcze decyzji. 

Mieszkańcy zaproponowali trzy nazwy i teraz prosił radnych aby w wyniku głosowania tajnego 

wybrali nazwę dla tej ulicy. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że został zmieniony projekt uchwały z uwagi 

na konieczność wykreślenia paragrafu 5 oraz zmiany zapisów w paragrafach 1-4 dlatego radnym 

został przedłożony nowy, poprawiony  projekt uchwały. 

Następnie wyjaśnił dlaczego takie zmiany należy nanieść. Radni do zmiany projektu nie wnieśli 

zastrzeżeń. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował także Pana radnego Romana Suchodolskiego, 

że zgodnie z obowiązującymi przepisami jego propozycja dot. nazwy ul. Świerczewskiego ulicą 

Kościuszki i zmiana numeracji budynków przy tej ulicy nie jest możliwa. 

Na obrady przybył radny Krzysztof Mróz.  

Następnie Pan Krzysztof Mróz zarządził głosowanie: 

( Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dwóch nieobecnych radnych przekazało mu 

zaklejone koperty z wyborem nazwy ulicy i wrzucił je do urny) 

W wyniku głosowania  6 radnych głosowało za  zmianą nazwy ul. Świerczewskiego na ul. 

Porcelanowa, 5 radnych na ul. Schlegelmilchów a 3 radnych  na ul. Lipowa. 

Wybrana została nazwa ul. Porcelanowa. 

Radni dyskutowali także na temat oddzielenia z ul. Świerczewskiego ( 5,5a,5b, i 7) nowej ulicy o 

nazwie „ul. Willowa”. 

Wójt poinformował, że sprawa możliwości wydzielenia ulicy zostanie  rozpoznana i do Sesji  

zostanie udzielona na ten temat odpowiedź.  

 Ad.6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego  

            Rady Gminy między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że w czasie od 8 do 26 

czerwca wraz z Panem Przewodniczącym odbyli spotkanie z Panią Sołtys Ligoty Tułowickiej w 

sprawie organizacji dzisiejszej Sesji, uczestniczyli w obchodach „Dnia Dziecka’ w Tułowicach 

Małych, wspólnie z Panem Wójtem ustalali porządek posiedzenia Komisji i Sesji. Uczestniczyli w 

zakończeniu roku szkolnego , w Family Cup w Skarbiszowicach oraz zawodach strażackich. 

Ad.7. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymana korespondencją od poprzedniej Sesji, 

      - lista Pana Firsowicz, 

      - list Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opinia Rady Gminy Tułowice), 

      - pismo Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. dot. rozwoju sieci dróg krajowych  

        na terenie województwa Opolskiego, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismem  Pana 

Firsowicza  do Pana Wójta o wydanie stanowiska dot. usytuowania strzelnicy. 
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Radni po przeprowadzeniu dyskusji uznali, że decyzja dot. wydania stanowiska  należy do Pana 

Wójta, prosili Pana Wójta o poinformowaniu radnych o sposobie załatwienia sprawy. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Pan Roman Kopij poinformował, że oświadczenia  

złożone przez radnych zostały przesłane do II Urzędu Skarbowego w Opolu. 

Następnie Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z apelem Związku Gmin Śląska Opolskiego dot.  

Sprzeciwu wobec rozszerzenia granic Opola  oraz pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 

2017 r. dot. rozwoju sieci dróg krajowych  na terenie województwa Opolskiego dot. zjazdu z 

autostrady i obwodnicy. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował o spotkaniu z Panem Marszałkiem  Antonim 

Konopka  w sprawie ustawy antysmogowej, ma przyjechać na Sesję  i udzielić w tej sprawie 

informacji.   

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że otrzymali bardzo dużo 

wniosków  jeśli chodzi o postawienie znaków drogowych, zakazu parkowania – od radnych i 

innych osób. 

Poinformował, że jest taka propozycja, żeby Komisja Gospodarczo – Budżetowa spotkała się w 

jesieni, zgrupowała te wnioski i zrobiła z tego jeden wniosek do Pana Wójta. 

Poinformował, że był wniosek radnego Krzysztofa Ptaka do Pana Wójta aby zwrócić się z pismem 

do Komendanta Miejskiego Policji w Opolu o to aby z rana ( godz. 5-6 rano) auto z fotoradarem 

ruchu drogowego przejechało na trasie Tułowice, Szydłów, Komprachcice do Opola , w ten sposób 

poprawi się bezpieczeństwo ruchu na tej drodze. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Panem Wójtem , będzie 

to załatwione tylko Pan Ptak musi  w tej sprawie przedstawić wniosek na piśmie. Ten wniosek 

będzie podstawą, żeby wnioskować do Komendanta Policji.  

Pytanie radnego Lesława Kałwy: - w zeszłym roku pisał wniosek o koszenie traw na terenie Gminy, 

do tej pory nie ma informacji jak ta sprawa wygląda. 

Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem ZGKiM, w tej chwili Dyrektor ma 

trudności kadrowe, 2 pracowników jest na zwolnieniu lekarskim, jest sezon urlopowy, niemniej 

Dyrektor obiecał, że  postara się to załatwić. Wójt dodał, ze w każdej wiosce jest jakiś pracownik w 

wymiarze iluś godzin. Może być akcyjność jednego dnia – trzech, czterech pracowników ale trzeba 

będzie wskazać konkretne ulice,  miejsca, bo nie wysprząta się całej wioski. 

Informacja Radnego Michała Lutego, 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.  

Pan Michał luty poinformował, że była na ten temat rozmowa z Panem Wójtem, będzie coś 

przygotowane. 

Wniosek radnego Józefa Sukiennika – 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. 

Przewodniczący Rady przekazał wydrukowane ze strony internetowej godziny otwarcia placówki 

poczty w Tułowicach. Poczta otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 8 do 15,30 , w 

piątki do 17 a w soboty od 8 do 12.  

Wniosek radnego Józefa Sukiennika - zapytał dlaczego na Pszok nie można wywozić trawy 

koszonej na działkach i  posesjach, jest w tej  sprawie ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, 

Pan Wójt poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Panią Prezes Ogrodów Działkowych, która 

prosiła aby Pan Sukiennik się z nią skontaktował.  

Radny Józef Sukiennik poinformował, że kontaktował się z tą Panią tylko, że jego pytanie zostało 

przekręcone w treści. Stwierdził, że „ mnie chodziło o to, że na tablicy ogłoszeń jest napisane, że 

wszystko przyjmują, segregowane i tak dalej, tylko trawa, nie tego, a ja mówię, że pytanie moje  
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było takie, że każdy ma kompostownik  ale ilość trawy jest tak duża żebym ja musiał na pól działki 

przysłowiowo robić ten kompostownik, no bo kilka razy trzeba kosić i tak dalej, to jedną sprawa a 

druga maja przecież ludzie domy jednorodzinne i tez kilka razy koszą  i co z tą trawą, no a później 

są pretensje, ze ludzie wywożą tam gdzie nie trzeba no i jest bałagan. Ja uważam, że pszok 

budowany był po to i z pieniędzy mieszkańców ażeby tam wywozić. Ja tam parę razy woziłem ale 

teraz jak nie można –takie pytanie było. Co zrobić z ta nadwyżką, bo to jest dużo tego. 

Druga sprawa, to Panie Wójcie Pan nas informował, że pismo odpisał ten właściciel, tam gdzie była 

rzeźnia, że z chwilą wiosny to on to uporządkuje ten gruz tam się znajdujący. No i nie 

uporządkował, jest jak jest, jest coraz gorzej.” 

Wójt odpowiedział, że „ tam „jest jak jest” od wielu lat. Jest to teren prywatny, podobnie jest z 

remizą, niewiele możemy. Poinformował, że na stronie dróg wojewódzkich zostało ogłoszone 

postepowanie na przebudowę tej drogi od Tułowic Małych do Tułowic. Jak będzie wyglądała ta 

zatoka, chodniczki koło „babci”, które będą przerabiane w kontekście tego grajdołu co się znajduje 

za przystankiem. Ta działka została za śmieszne pieniądze sprzedana dla kogoś, kto nie ma pomysłu 

na nią. Rozmawiał z panem, też deklarował się bo dostał pismo, ten Pan co ma ten skład rzeczy 

różnych, po prawej stronie za przystankiem. Tam już jest wszystko. Powiedział, że do końca 

czerwca, do wakacji  postawi tam myjnię. Dostanie kolejne pismo z upomnieniem i 

prawdopodobnie – rozmawiał z prawnikiem, są kary za nieutrzymanie porządku. Jest to zarośnięte, 

a jest to centrum, za chwilę będzie tam bardzo duża inwestycja. 

Wniosek radnego Lesława Kałwy – poruszył sprawę przepustów na ścieżce rowerowej, zapytał czy 

będą robione. 

Wójt odpowiedział, ze rozmawiał z Panem Dyrektorem, częściowo przepust został odkryty, tam jest 

różnica poziomów. W przyszłym tygodniu ma tutaj być przedstawiciel Oddziału Grodkowskiego 

Dróg Powiatowych, nie jesteśmy w stanie żeby tam przez trzy, cztery dni komunalka coś robiła, 

tam musi być mała koparka, to nie jest nasze i prawdopodobnie to się skończy, ze będzie prośba, 

żeby to powiat zrobił, to jest skala trochę większa i myśli, że jak będzie potrzeba to Pan Dyretkor 

ZGKiM opowie jak to wygląda.  

Ad. 9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Wójt obiecał, że wyśle  do właściciela  byłej rzeźni kolejne pismo o przypomnieniu, że jest wiosna. 

Zaznaczył, że podobna sprawa jest z Panią w Szydłowie, po wysłaniu pisma  Pani coś zaczęła robić 

ale chyba ją to przerosło. 

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że teraz tam jest wysoka trawa i nie widać już tego. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że zaproponował dla Pana Wójta 

aby przeznaczyć do sprzedaży ten pasek terenu, który jest wzdłuż ogrodów, gdzie jego pracownicy 

parkują samochody. Zaznaczył, że on jako Fredericv Coppin by to kupił, na pewno byłoby to 

ogłoszone do sprzedaży. Jest to pytanie do Pana Wójta czy może to być do sprzedania. Zaznaczył, 

że jeśliby to kupił, to byłby tam parking dla jego pracowników w godz. od 600 do 1400 a po tych 

godzinach byłby ogólnodostępny. Poinformował, że w tej sprawie przedłoży wniosek na piśmie. 

Radni dyskutowali na temat możliwości posadzenia tui aby zasłonić widok omawianego terenu na 

przy za przystankiem autobusowym. 

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę budynku młyna. Zapytał czy jest odpowiedź na pismo 

Wójta, które wysłał  do Starostwa do osoby, która zajmuje się ochrona zabytków odnośnie młyna w 

Tułowicach. Zaznaczył, że zawaliła się tam już 1/10 dachu.  

Wójt odpowiedział, że żadna odpowiedź nie przyszła. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił się do pana Wójta że ”kiedyś już była mowa i obiecał Pan, a ja 

trzymam za słowo, że na ul. Świerczewskiego jeszcze nr 7, ażeby tam zrobić chodnik po jednej 

stronie tej wąskiej ulicy, no bo tam ludzie chodzą i skoro to  ma  być centrum tutaj, przy wjeździe 

ładnie by to wyglądało. Kiedy by ewentualnie mogło coś takiego powstać.”  

Wójt odpowiedział, że to jest pytanie, które zadała mieszkanka, jedna z najstarszych mieszkanek  
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siódemki na Świerczewskiego. Jest to taki dosyć spory od zakrętu odcinek, jeśli radni wskażą w 

budżecie pieniądze to to wykonają. Zaznaczył, że są zdeponowane płytki używane.  

Radny Józef Sukiennik odpowiedział, że można by też.   

Radny  Krzysztof Kiraga stwierdził, ,że jak będzie budowa nowego chodnika to nikt nie zechce do 

tego używać starych płytek, to już nie jest ten czas, bo estetyki nie będzie żadnej, jeżeli już, to teraz 

jest ładna i niekiedy tania kostka. Zaznaczył, ,że stare płytki można przeznaczyć na łatanie  jakichś 

chodników a robiąc nowy chodnik to trzeba już do porządku aby tego za chwile nie rozbierać.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał na jakim etapie są sprawy związane z ulicą Kolejową w Szydłowie. 

Wójt odpowiedział, ze otrzymane  dokumenty po zapoznaniu się z nimi  zostały przekazane do 

kolei, myśli, że do końca wakacji powinna być sprawa załatwiona. Zaznaczył, że już powiedział, że 

ta ulica zostanie połatana jeśli będą mieli już umowę podpisaną.  

Radna Małgorzata Pasierbek poruszyła sprawę potrzeby wycięcia resztek drzew przy drodze  za 

wyjazdem z Tułowic  w kierunku  Goszczowic. Stoją tam suche kikuty drzew i zagrażają 

bezpieczeństwu na drodze. 

Wójt odpowiedział, że drogówka miała to zrobić zeszłego roku ale nie było środków a teraz jest już 

połowa roku, coś tam wycięli ale reszta stoi. 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej 

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

 

   

           Protokołowała                

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                          Przewodniczący Komisji 

                                                                                             Gospodarczo - Budżetowej 

                                                                                                    Krzysztof  Kiraga 


