
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 23 października 2017 r.  

 

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

do godz. 1920. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych.   Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Frèdèric Coppin 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. Sprawa strzelnicy, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia   

    31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  

    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Publiczną 

    Szkołę Podstawową w Tułowicach. 

4. Dyskusja o podatkach + głosowanie  nad wersjami projektów uchwał, 

5. Informacje ZGKiM, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z  

    organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust, 3 ustawy o  

    działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. „ 

7. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest  

    wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice  na 2017 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

10. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.  

11. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2018 r.  

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami do 23 .10.2017 r.  

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy między  

      Sesjami, 

14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się  z otrzymana korespondencją  z poprzedniej Sesji. 

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

16. Sesja zdjęciowa 25.10.2017 r.  

17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 

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

Ad.1. Pan Firsowicz - strzelnica 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Marta Kaleta przedstawiła  sprawę prowadzoną przez Urząd Gminy 

dotyczącą wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji w tej sprawie do złożonej informacji nie zgłosili zastrzeżeń.  

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy 

Tułowice z dnia  31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice. 

Pracownik Urzędu Gminy  Pani Barbara Nowak  omówiła przedłożony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  



Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do  projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół  

w Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach. 

Pracownik Urzędu Gminy  Pani Barbara Nowak  omówiła przedłożony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do  projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.4. Dyskusja o podatkach + głosowanie  nad wersjami projektów uchwał, 

Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Tułowice Pani Beata Miękoś przedstawiła  

radnym stawki podatku ogłoszone przez Ministra Finansów oraz przedstawiła symulacje dot. 

podniesienia stawek podatku. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji na temat podniesienia stawek podatków wybrali wersję 

podwyżki stawek podatków i ustalili, że na najbliższej Sesji podejmą uchwałę w sprawie ustalenia 

stawek podatku.    

Ad.5. Informacje ZGKiM, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski 

przedstawił informację o stanie ZGKiM. 

Radny Lesław Kałwa zapytał o możliwość wysypania frezowaną  drogi od boiska w Ligocie 

Tułowickiej do drogi głównej. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że nie jest drogowcem, jeśli ktoś powie jak to zrobić i czy to ma 

sens, czy jest opłacalne to można to zrobić. Zaznaczył, że na całą  drogę frezowiny nie mają.  

Radny Lesław Kałwa stwierdził, że wystarczy aby zasypać  dziury, nie koniecznie frezowiną , ale 

żeby te dziury załatać.  

Radni przeprowadzili dyskusję na temat sposobu naprawienia drogi. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz zapytała jak wygląda sprawa mieszkańca z ul. Przedszkolnej, czy coś 

się ruszyło.  

Dyrektor ZGKiM  wyjaśnił jak ta sprawa wygląda, stwierdził, że tam jest spór sąsiedzki i niewiele z 

tym można zrobić. Zaznaczył, że małymi krokami ale idą cały czas do przodu. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę drzewka – iglaka , który stoi  przy chodniku  przy ul. 

Ceramicznej. Zapytał czy można go ściąć bo przeszkadza mieszkańcom.. 

Dyrektor ZGKiM  odpowiedział, że nie będzie z tym problemu, dostanie na to pozwolenie. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył także sprawę kasztana stojącego przy Urzędzie Gminy, zapytał czy 

można go przyciąć, bo łamią się gałęzie i zagraża to mieszkańcom. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział jaka jest możliwość przycięcia tego drzewa. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył także sprawę hałasu na boisku szkolnym, pracownik szkoły  

sprzątając  teren wokół szkoły już od 6 rano  włącza maszyny co przeszkadza mieszkańcom 

stojącego obok bloku mieszkalnego. 

Ad.7. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie podmiotów, w których jest  

    wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski 

omówił otrzymaną informacje Prezesa Sądu i poinformował zebranych jak te prace są wykonywane 

w ZGKiM.  

Radni do wypowiedzi Dyrektora ZGKiM nie zgłosili uwag. 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust, 3 

ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. „ 

Sekretarz Gminy  Pan Wiesław Księski szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały oraz 

udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do  projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.8. Podjęcie 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.  

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

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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.10. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.  

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

szczegółowo omówiła przedłożoną Informację o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Tułowice za 

I półrocze 2017 r i jeśli radni maja pytania dotyczące tej informacji to chętnie na nie odpowie.  

Radni nie zgłosili pytań do przedłożonej informacji.   

Ad. 11. Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej wniosków do budżetu na 2018 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przedstawił i omówił wyniki ankiety dotyczącej 

wniosków do budżetu na 2018 r. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy przekazując  

informację  dotyczące możliwości pozyskania środków z programów na planowane inwestycje. 

Ad.12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami do 23 .10.2017 r.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że : 

- trzy tygodnie temu z PKP Wrocław przyszło zapytanie o wyrażenie zgody na budowę przystanku 

w miejscowości PKP w Goszczowicach. Wójt zgodę wyraził. W marcu przyszłego roku ma 

rozpocząć się rewitalizacja linii kolejowej. 

- 3 października odbyło się ponowne spotkanie w sprawie dalszego funkcjonowania gabinetu 

rehabilitacyjnego, zaznaczył, że z naszego gabinetu korzystali także mieszkańcy ościennych gmin. 

W tej chwili od października do końca roku gabinet będzie funkcjonował ale przyjmowani będą 

tylko mieszkańcy naszej Gminy. W przyszłym roku także trzeba będzie dołożyć środki aby taki 

gabinet utrzymać dla naszych mieszkańców. 

- 3 października Pan Wójt złożył uzupełnienie do „schetynówek”, wstępna ocena ma być 27 

października, 

- 5 października podpisano umowę na drogę 405 dot. odcinka drogi z Tułowic Małych do Tułowic  

jest to  ok. 1,5 km. Wójt poinformował jaki zakres prac będzie wykonany.  

- Wójt był na uroczystościach pod pomnikiem w Łambinowicach  w rocznicę pierwszego transportu 

powstańców  warszawskich, 

- Wójt spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych, 

- Wójt uczestniczył w uroczystościach z okazji „Dnia nauczyciela” w Przedszkolu oraz w szkole. 

- Wójt był wraz z Panem Prezesem Kopalni w jednym z oddziałów w Braciszowie w celu wybrania 

głazów, które będą ustawione na terenie Gminy. 

- Wójt uczestniczył w nabożeństwie pod krzyżem w Skarbiszowicach, 

- Wójt uczestniczył w zebraniu wędkarzy w Tułowicach Małych,  były też zawody, 

- Wójt poinformował, że 16 października podpisali akt notarialny w sprawie przejęcia drogi od 

PKP. 

- Wójt uczestniczył także w pasowaniu uczniów klas pierwszych. 

- Wójt spotkał się z Panem Dyrektorem Dziatkiewiczem i jego zastępcą, byli w Skarbiszowicach i 

w Goszczowicach , sprawa dotyczyła wybudowanej drogi i chodnika. Mieszkańcy dostali pisma i 

mają się do nich ustosunkować. W tej chwili to nie będzie remont tylko większe zadanie, musi też 

być zrobione odwodnienie. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał dlaczego mieszkańcy nie zostali zaproszeni na to spotkanie skoro 

to oni napisali pismo do Zarządu Dróg. Następnie poinformował jaki  problem mają mieszkańcy z  

ta drogą, woda z drogi spływa na posesję, powinien przynajmniej być krawężnik aby trochę 

zatrzymać wodę. 



- 20 października zaprosił biskupa Andrzeja Czaję na mszę. 7 stycznia  biskup będzie celebrował 

mszę w Tułowicach z okazji powstania miasta.. 

- Wójt poinformował, że był na otwarciu „Art.- Mixu” w Tułowicach. Zaznaczył, że wystawa 

jeszcze jest otwarta, zaprosił do jej odwiedzenia. 

Ad.13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

między Sesjami, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że w okresie między 

Sesjami Pan Przewodniczący był z Panem radnym na „Alei Dębowej”, obejrzeli te drogę ale na ten 

rok  wniosek o remont tej drogi nie przeszedł.  

Wraz z Panem Wójtem i Panią radna z Goszczowic byli na wizji lokalnej u mieszkanki Goszczowic 

w związku z jej pismem. 

Kilkakrotnie spotkali się z Panem Przewodniczącym w sprawie  organizacji „Burzy mózgów”, 

przygotowania do Sesji. 

Było spotkanie z Sołtysami, Pani Dyrektor TOK opowie o tym na Sesji. 

Przewodniczący Rady był na uroczystości przy krzyżu w Skarbiszowicach. 

Było spotkanie w Goszczowicach  z Panią radną i Sołtysem na temat Sesji, która odbędzie się w 

piątek. 

Był tez Art.-Mix, Pan Wójt już o tym mówił. Zaznaczył, że w ubiegłym roku z Panem 

Przewodniczącym obsłużyli ta imprezę, byli na wręczeniu dyplomów i wyróżnień dla twórców. 

Ad. 14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się  z otrzymana korespondencją  z poprzedniej 

Sesji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że jest pismo  dot.  

strzelnicy, Pani Kaleta opowiedziała już  o co chodzi. Odczytał pismo. 

Wpłynęły także pisma: 

 -  Komendy Miejskiej w Opolu o dofinansowanie zakupu radiowozu. 

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Tułowicach o dofinansowanie  ich działalności, 

- pismo przewoźników drogowych dot. apelu o niepodwyższanie podatków od środków  

  transportowych, 

- notatka służbowa spisana w Goszczowicach z przeprowadzonej wizji lokalnej – odczytał notatkę, 

- Zakładu Socjologii o wypełnienie ankiety, 

- właściciela  Odlewni Żeliwa w Tułowicach Małych  -  odpowiedź na pismo Pana Wójta w sprawie  

   uporządkowania terenu wokół zakładu – odczytał pismo,  

- odpowiedź Pana Wójta do mieszkanki Goszczowic – dot. przeprowadzonej wizji  lokalnej –  

  odczytał pismo, radni przeprowadzili dyskusję na temat sposobu załatwienia sprawy, 

- Informacja Prezesa Sadu Rejonowego w Opolu dot. wykonywania w sprawie podmiotów, w  

   których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tułowicach  dot. prośby o zwiększenie budżetu szkoły o  

  brakującą do funkcjonowania szkoły kwotę , 

- pismo  mieszkańców Tułowic Małych – prośba o możliwość ustawienia garażu blaszanego – Pan 

Wójt odpowiedział, że na obecną chwile nie ma  takiego miejsca  na terenie Tułowic Małych gdzie 

taki garaż można by postawić,  

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że jest już dużo odpowiedzi. 

Na Sesji było pytanie o możliwość postawienia garaży – przed chwilą Zastępca Przewodniczącego 

odczytał odpowiedź.  

Było pytanie na Sesji o remont kapliczki, był to temat omawiany na „Burzy mózgów”. Wniosek 

został poparty przez radnych. Rada Sołecka również przeznaczyła na ten cel pieniądze. 

Jeżeli chodzi o odwodnienie , było pytanie radnego Krzysztofa Kiragi, to dzisiaj Pan Wójt 

odpowiedział, że poszło pismo. 

Droga w Skarbiszowicach , to sprawa tez była omawiana na „Burzy mózgów”. 



Była sprawa zgłoszona przez radnego Krzysztofa Kiragę dot. wystających betonowych czterech 

prętów zbrojeniowych z zapory na słup przy wjeździe na boisko w Skarbiszowicach, które trzeba 

uciąć.  

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że  pręty są już ucięte, straż z Tułowic to zrobiła zaraz  po 

zgłoszeniu problemu.. 

Ad.16. Sesja zdjęciowa 25.10.2017 r.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że wraz z Panem 

Wójtem i Panem Sekretarzem ustalili, że ze względu na to, że jest to Rada przełomowa, która 

będzie ze wsi przechodziła w miasto, chcą zrobić jakieś takie historyczne wydanie i „tablo”, każdy 

radny dostanie na pamiątkę taki mały folder w którym będą wszystkie zdjęcia radnych i komitetu 

założycielskiego, wszystkie te elementy historyczne łącznie z ta serwetką słynną, na której Pan 

Wójt zapisał. Jak również wszystkie Rady Sołeckie i Sołtysi, które na terenie naszej Gminy 

działają, bo też się w tej sprawie udzielały. 

Chcą zrobić sesje zdjęciową , żeby wydać „tablo”, które będzie jakby początkiem historii tego 

miasta. Zaznaczył, że jeżeli będą kultywowane te ich początki, to każda przyszła rada takie „tablo” 

sobie też wykona. Następnie podał termin Sesji zdjęciowej. 

Wypowiedź  Pana Romana Kopija uzupełnił Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski wyjaśniając jak 

to ‘tablo”  i foldery mają wyglądać.  

Ad.17. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, ze podczas wichur  przy drodze z Tułowic do Skarbiszowic 

został zwalony dąb. Prosił aby to zgłosić do właściciela drogi.  

Radny Józef Sukiennik przypomniał, ze prawnicy gminni zobowiązali się do wystosowania pisma 

do właściciela byłej rzeźni w Tułowicach  - prośbę o wywiezienie gruzu z tej posesji, zapytał jak ta 

sprawa wygląda.  

Wójt odpowiedział, że pismo było wysłane i była odpowiedź właściciela posesji, Gmina nic  więcej 

w tej sprawie nie może zrobić, bo jest to teren prywatny.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał czy wpłynęła odpowiedź na pismo dotyczące byłej świetlicy w 

Szydłowie. Wójt odpowiedział, że nie wpłynęła. 

Radny Krzysztof Mróz zaproponował aby może właścicieli postraszyć nadzorem budowlanym, bo 

budynek leży w granicy drogi i zagraża przechodzącym tamtędy mieszkańcom. 

Zastępca przewodniczącego rady Gminy Pan Roman Kopij poinformował, że przy przejeździe 

kolejowym w Goszczowicach od dłuższego czasu świeci się światło.  

Pan Wójt odpowiedział, że było to dwa tygodnie temu zgłoszone do kolei, odpowiedź była, że mają 

dużo pracy ale o tym pamiętają.  

Radny Roman Suchodolski zapytał czy wpłynęła odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków odnośnie młyna w Tułowicach. 

Wójt odpowiedział,  że pracownik Urzędu Gminy osobiście rozmawiał z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków Panią Molak, Pani zna temat, jest też zmiana ustawy o ochronie 

zabytków i myśli, że tutaj będzie się coś w tej sprawie działo. 

Ad. 18. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Ptak zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Krzysztof Ptak 


