
Protokół Nr XLIV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 grudnia  2017 r.  

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

godz.1730. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 12 radnych  

(nieobecny był radny Zbigniew Paradowski, radny Roman Kopij, radny Michał Luty – 

nieobecność usprawiedliwiona). Przewodniczący Rady Gminy Frèdèric Coppin otworzył obrady i 

stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Gminy, radnych Rady 

Gminy,  Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, 

pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów, Radę Sołecką Tułowice w osobach Sołtys- 

Andrzej Reszka, Pani Magdalena Duda – Oleksy, Pani Halina Gąsior, Pani Barbara Feresztyn, 

Pani Urszula Kosińska –Bardon i Pan Norbert Werner.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, ze propozycje obrad radni otrzymali wraz z 

zaproszeniem na Sesje 18 grudnia br.  

Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. W związku z brakiem zgłoszonych wniosków 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  porządek obrad Sesji:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5.  Podziękowanie dla Sołtysa Andrzeja Reszka i Rady Sołeckiej Tułowice, 

6.  Uroczyste powieszenie tabla na ścianie w Sali posiedzeń Urzędu Gminy. 

7. Życzenia noworoczne od Wójta Gminy Tułowice i Przewodniczącego Rady Gminy  

        Tułowice. 

8. Zakończenie obrad. 

Ad. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że jak corocznie porządkują budżet a w 

tym roku maja trochę inna sytuację ze względu na to, ze mieli i maja braki w szkole jeśli 

chodzi o środki finansowe. Jak radni zauważą, to poszczególne pozycje a jest ich dwie, dość 

spore, są to środki przeniesione z Urzędu Gminy na wszystkich paragrafach jakie mieliśmy 

wolne do Szkoły. 

Następnie  poinformowała jakie kwoty zostały przeniesione zgodnie z przedłożonym 

projektem uchwały . 

Radny Krzysztof Ptak odczytał przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Tułowice na 2017 r. oraz wniosek o podjęcie uchwały. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 12 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku 

wstrzymujących się od głosowania  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIV/227/17.    

Ad.4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że ostatnia uchwałę w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej podejmowali 27 października.  W międzyczasie jak radni 

wiedzą, Wójt ma takie kompetencje, że wprowadza do budżetu dotacje, które otrzymują z 

Urzędu Wojewódzkiego, są to przede wszystkim dotacje na Ośrodek pomocy Społecznej i 

dotacje również na zadania, które my realizujemy. W uzasadnieniu do uchwały jest 9 pozycji, 

są to opisane zarządzenia jakimi Wójt wprowadzał poszczególne kwoty do budżetu, żeby ten 

budżet był zgodny z tym, co nasza uchwała budżetowa zawiera. Zmienili  Wieloletnią 

prognozę wraz z wykazem przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć nic się nie zmienia a 

WPF zawiera wszystkie dane, które zawiera budżet i jest zgodna z uchwałą budżetową.  

Radny Krzysztof Ptak odczytał przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  
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prognozy finansowej  oraz uzasadnienie do uchwały. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 12 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku 

wstrzymujących się od głosowania  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIV/228/17.    

Ad.5.  Podziękowanie dla Sołtysa Andrzeja Reszka i Rady Sołeckiej Tułowice, 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze ten punkt znalazł się w porządku obrad w 

związku ze zmianą statusu miejscowości Tułowice, które od 1 stycznia 2018 r. będzie miastem.  

Od 1 stycznia 2018 r. Rada Sołecka  Tułowice skończy swoja prace a w jej miejsce powstanie 

inna jednostka pomocnicza, zadecyduje już o tym Rada Miejska w jakiej to będzie formie. Jest 

to zadanie na następny rok. 

Następnie odczytał podziękowania dla Rady Sołeckiej Tułowice. 

Szlachetność, na którą składają się uczciwość, bezinteresowność, empatia, pracowitość i 

zaangażowanie, niewątpliwie towarzyszy pracy naszego Sołtysa każdego dnia.  Jego czynne 

uczestnictwo w sprawach lokalnej społeczności jednoczy mieszkańców i tworzy fundament dla 

rozwoju historycznego i kulturalnego naszej pięknej Gminy. Dzisiaj chcę serdecznie 

podziękować Andrzejowi Reszce  oraz całej Radzie Sołeckiej za determinację i trud włożony 

w ich pracę. Wszystkie Wasze sukcesy, zarówno te „małe” i te „duże”, na trwałe zapisały się 

w dziejach Tułowic . Andrzeju, jestem przekonany, że zawsze będziesz żył sprawami ludzi i 

angażował się w rozwój naszego przyszłego Miasta bo jesteś urodzonym społecznikiem. 

Pamiętaj, że my zawsze będziemy otwarci na Twoje propozycje i wdzięczni za każdą pomoc. 

Dziękuję. Aż łatwo się nas nie pozbędziesz, potrzebujemy Cię! I nie ukrywaj się, znajdziemy 

Cię bo nie sposób Cię nie zauważyć. Dziękuję za wszystko 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski podziękował w imieniu mieszkańców, bo w całym 

sołectwie się działo, tak jak Pan Fryderyk może rąbek tajemnicy tutaj ukazał, że w nowym 

Statucie, który będzie dopiero procedowany na styczniowej Sesji, tam jest możliwość tworzenia 

tak zwanych rad dzielnic, to dałoby możliwość utworzenia takiej jednostki pomocniczej – rady 

soleckiej, rady dzielnic a le to jest dopiero w przyszłym roku. 

Wójt zaznaczył, że chce podziękować wszystkim członkom Rady Sołeckiej za zaangażowanie 

jeśli chodzi o organizację imprez oraz za współpracę z innymi jednostkami Gminy. 

Złożył na ręce Pana Andrzeja  Reszki życzenia. Stwierdził, ze wszystko jeszcze przed nim, a 

praca w firmie jakby zależnej od Urzędu Gminy też zobowiązuje, widać pracę, widać 

pracowników tutaj ZGKiM, nie przez pryzmat, ta praca jest doceniana przez mieszkańców 

Tułowic i całej Gminy. 

Wójt życzył wszystkiego dobrego w nowym nadchodzącym roku, bo to jest taki rok szczególny 

dla naszej miejscowości, stwierdził, że to wszyscy przyczynili się do tego, pierwsze spotkanie 

było 14 kwietnia 2016 r. na tej Sali w obecności zaproszonej Pani Burmistrz Prószkowa Pani 

Róży Malik i Przewodniczącego, Sekretarza, byłego Przewodniczącego  Miasta i Gminy z 

Korfantowa. Oni opowiadali jak to wyglądało to wejście, bardzo szybko, bo niespełna rok czasu 

trwało przygotowanie, ale to radnych decyzja tutaj o tym spotkaniu, uchwała intencyjna rady 

Gminy. Jeszcze raz podziękował radnym. Później były konsultacje, zebrania, złożenie 

dokumentów na ręce Wojewody, opinia pozytywna Wojewody no i rozporządzenie w 

dzienniku Ustaw, które się ukazało w lipcu 2017 r. , że od 1 stycznia 2018 r. status Tułowic 

zmienia się na miasto. Wójt stwierdził, ze jest przekonany, że my tylko na tym zyskamy, spełnia 

się marzenie też wielu osób, poprzedników, byłych właścicieli dóbr ziemskich ale myśli, że też 

włodarzy poprzednich, bo hasło  „ Tułowice miastem” przejawiało się chociażby na tym 

słynnym plakacie sprzed 27 już lat Pana Stanisława Dembiczaka, który odręcznie pisał o 

zebraniu sołeckim w sprawie utworzenia samodzielnej gminy lub miasta, to można było 

zobaczyć na 25-leciu. Jest to ten plakat odręcznie pisany, te spotkania , które były i spełniły się 

marzenia wszystkich mieszkańców. Jest to szansa na rozwój, większe możliwości, nic nie  
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tracimy tylko możemy zyskać, położenie, skomunikowanie. Myśli, że widać w przyszłym roku 

inwestycje, które tez przyjeżdżają, przychodzą do gminy Tułowice i będą w dalszym ciągu 

świadczyły o tym rozwoju. Stwierdził, ze my nie uciekniemy do Opola, bliskość   aglomeracji, 

skomunikowanie, za chwilę rewitalizacja linii to jest to, ze warto tutaj mieszkać i warto być.  

Pani Dyrektor zapraszała w święta na łamach radia do Przedszkola, są wolne miejsca, za chwilę 

powstanie tutaj  oddział żłobkowy na około 30 osób, to jest taka polityka tez prorodzinna dla 

młodych ludzi, żeby tutaj zachęcić do zamieszkania w Tułowicach i życia tutaj. 

Wójt na ręce  Pana Andrzeja Reszki złożył podziękowania dla całej Rady Sołeckiej. 

Pan Andrzej reszka podziękował wszystkim , Panu Wójtowi a przyszłemu Burmistrzowi, Panu 

Plewie, który też z nim współpracował, tamtej Radzie Gminy, tej obecnej Radzie Gminy, 

pracownikom , Pani Skarbnik, która zawsze bardzo pilnuje wszystkiego, Pani Joannie 

Kalicińskiej, która zawsze im pomagała, Ośrodkowi Kultury, Zakładowi Komunalnemu, 

Sołtysom, bardzo wszystkim dziękuje i życzy powodzenia i zdrowia. 

Sołtys Tułowic Małych pani Halina Krawczyk w imieniu własnym i pozostałych sołtysów 

podziękowała Panu Andrzejowi reszce i Radzie Soleckiej z Tułowic za współpracę a w razie 

potrzeby za pomoc. Myśli, że w razie potrzeby nadal będzie można na nich liczyć.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał podziękowanie dla Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

które następnie wraz z Panem Wójtem wręczyli członkom Rady Sołeckiej.  

Ad.6.Uroczyste powieszenie tabla na ścianie w Sali posiedzeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 1 stycznia 2018 roku rozpocznie się nowy etap 

dziejów Tułowic- zyskają status Miasta. Jestem dumny, że wraz z Wójtem, Radą i 

mieszkańcami zaczniemy tworzyć nową historię naszej małej Ojczyzny. Dla upamiętnienia 

tego wydarzenia stworzyliśmy tablo, które będzie przypominać ten przełomowy moment. 

Zawiśnie ono na ścianie Sali Posiedzeń Rady Gminy, a niebawem Rady Miejskiej, 

rozpoczynając nową tradycję w historii Miasta Tułowice. Mam nadzieję,  że nowy zwyczaj z 

pokolenia na pokolenie kontynuować będą nasi następcy. O zawieszenie tabla proszę Pana 

Józefa Sukiennik, jako najstarszego członka Rady Gminy.  

Następnie Pan Józef Sukiennik przystąpił do powieszenia tabla.  

Ad.7.Życzenia noworoczne od Wójta Gminy Tułowice i Przewodniczącego Rady Gminy 

Tułowice. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski : stwierdził, że tych życzeń było i jeszcze będzie. 

Zaznaczył, że  za te kilka dni będzie dla nas taki czas wyjątkowy, przełomowy. Życzył aby ten 

rok był dla nas wszystkich takim rokiem pełnym optymizmu, radości, słońca i uśmiechu. Dodał, 

że wszyscy wiedzą, że jak człowiek troszkę się uśmiechnie to jest lżej. Życzył wszystkim 

optymizmu, spokoju, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz spełnienia  wszystkich 

marzeń.  

Zaznaczył, że zawsze się mówi, że ten nowy rok będzie lepszym rokiem a ten stary niech idzie 

w zapomnienie ale ten rok, który jeszcze trwa jest dla nas szczególnym i był szczególnym, bo 

właśnie w miesiącu wakacyjnym, w lipcu przyszła informacja, że jest zgoda na to aby Tułowice 

były miastem. To są marzenia tych pokoleń, tutaj nas mieszkańców ale i też poprzedników tutaj 

tych włości ziemskich zarówno Falkenbergów jak i właścicieli fabryki Porcelitu 

Szlegelmilchów. To im się tez marzyło, o tym tez trzeba pamiętać, żeby Tułowice były takim 

miasteczkiem. To za nich ściągano tutaj różnych modelarzy żeby tutaj w tej fabryce piękną 

porcelanę, szczególnie w tym okresie przedwojennym produkować, bo nie ma zakątka na 

świecie, gdzie ta filiżanka, spodek, cukierniczka czy jakaś waza sygnowana właśnie, że została 

wyprodukowana w fabryce w Tułowicach – były różne sygnatury na przestrzeni lat. Jest ten 

element wszędzie i tutaj tez Rada Gminy wyraziła chociażby zgodę na to, żeby jedna firma, 

która produkowała, też jest Fabryka Porcelitu Tułowice – logo wykorzystywane, bo to tez w tej 

chwili idzie na cały świat i jest się czym szczycić, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy  
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tułowiczanami, mieszkańcami tej Gminy i wierzy, ze ten czas od 1 stycznia 2018 r. czas 

szczególny dla nas, to jest czas dalszego rozwoju, rozkwitu. Myśli, że tutaj Państwo rani 

wiedzą, sołtysi też, że też przekraczamy w przyszłym roku barierę  ta magiczną  jeśli chodzi o 

budżet – 20 milionów, a jeszcze kilka lat temu to było 10, 12 milionów, to świadczy też o 

dynamice naszej Gminy.  

Wójt jeszcze raz życzył wszystkim  wszystkiego dobrego, dużo , dużo zdrowia. 

Przewodniczący rady Gminy złożył następujące życzenia: Z okazji nadchodzącego Nowego 

Roku 2018, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, a przede wszystkim 

zdrowia, abyśmy mogli spotkać się w tym samym gronie za rok. Nowy Rok niech każdemu z 

Was przyniesie wiele miłości i ogrom pozytywnych zdarzeń. W noc Sylwestrową szampańskiej 

zabawy do samego rana! Do zobaczenia na miejskim Rynku w 2018 Roku!  ;) 

Radny Jan Bojkowski poinformował, że w porządku obrad Sesji , która odbędzie się 6 stycznia 

2018 r. będzie punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Tułowice. Dzisiaj wszyscy radni dostali projekt  uchwały i prosił aby wszyscy się z nim 

zapoznali do Sesji aby nie było potem potrzeby czytania projektu. 

Wójt poinformował, że dostał informację, że od 3 stycznia na drodze wojewódzkiej znowu będą 

utrudnienia przejazdu przez drogę wojewódzką. Będzie dojazd do firm, i zakładów. Prosił o 

wyrozumiałość, bo jeśli chcemy mieć ładna drogę to trzeba uzbroić się w cierpliwość.  

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał kilka informacji organizacyjnych – termin następnej 

Sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

obrady XLIV Sesji Rady Gminy. 
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