
Protokół Nr XLVII 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 5 marca 2018 r.  

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

do godz.1900. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 13 radnych  

(nieobecny był radny Zbigniew Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona oraz radna 

Bernadeta Żytkiewicz – nieobecność usprawiedliwiona). Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 

Frèdèric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: 

Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja Wesołowskiego, radnych Rady Miejskiej w Tułowicach,  

Sekretarza Gminy,  kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, 

Radcę prawnego, sołtysów, wita też szczególnie zaproszonych gości: Pana Jarosława Bąk – 

Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie, Pana Tomasza Tęgosik – Dzielnicowego w 

gminie Tułowice, Pana Mieczysława Palak – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej Nr 3 w Niemodlinie, Pana Jerzego Imbiorskiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego 

Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Opolskiego, Pana Michała Lutego – Komendanta 

Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, Pana Grzegorza Nawrockiego- Prezesa OSP Goszczowice. 

Zaznaczył, że zaproszony na Sesje był też Pan Mirosław Tkacz – Prezes OSP Tułowice i Pan 

Paweł Sopata – Prezes OSP Szydłów – może jeszcze dojdą w trakcie Sesji. 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin zaznaczył, ze propozycje porządku obrad 

wraz z materiałami radni otrzymali  wraz z zaproszeniem na Sesje – 23 lutego 2018 r. a następnie 

zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał y porządek obrad Sesji. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia  

      2018 r.  

  5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych 

      działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Tułowice.  

  6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz gotowości  

      niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 

  7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice, 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Gminy Tułowice z  

      dnia 30 sierpnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia  Statutu Sołectwa Tułowice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  Rady Miejskiej  na 2018 r. 

11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

13. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

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

15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2018 r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół  został  wysłany  do  radnych e-

mailem.  Radni do protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLVI Sesji 

Rady Gminy głosowało 13 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się 

od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad.4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 29  

          stycznia 2018 r.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. został  wysłany  do  radnych  e-mailem.  Radni do 

protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, brak było 

głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od głosowania. Protokół  został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad. 5. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości  na terenie 

Gminy Tułowice.  

Pan Jarosław Bąk – Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie przedstawił prezentację o stanie 

ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających 

do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Tułowice – załącznik do protokołu..  

Zaznaczył, że w analizowanym okresie czasu czyli za rok 2017 na terenie Gminy Tułowice 

odnotowali 35 zdarzeń z czego 31 o charakterze kryminalnym i 4 dotyczące  nietrzeźwych 

kierujących pojazdami. Następnie przedstawił  jak te zdarzenia rozłożyły się w 

poszczególnych miejscowościach, najwięcej , bo 24 zdarzeń  miało miejsce na terenie 

Tułowic. Następnie przedstawił  te zdarzenia w rozbiciu na najistotniejsze kategorie zdarzeń i 

w jakiej ilości one występowały na terenie Tułowic  oraz pozostałych miejscowościach 

gminy. Najwięcej bo 8  zdarzeń to były kradzieże, było też 5 włamań, 5 przestępstw o 

alimentację, 3 zdarzenia dotyczące uszczerbku na zdrowiu. Stwierdził, że w porównaniu do 

roku poprzedniego widać wyraźny spadek zdarzeń dotyczących włamań oraz innych zdarzeń. 

Następnie przedstawił porównanie zdarzeń z okresu ostatnich pięciu lat.  Stwierdził, że widać 

wyraźny spadek odnotowanych zdarzeń.  

Przedstawił także porównanie odnotowanych wykroczeń w stosunku do lat ubiegłych. 

Następnie poinformował jak wygląda w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu  średni czas 

reakcji na zdarzenia. Policja kwalifikuje wszystkie interwencje jako pilne i zwykłe. Pilne to są 

te interwencję gdzie można komuś uratować życie, można na gorąco zatrzymać sprawcę lub 

zabezpieczyć mienie. 
Pan Jarosław Bąk poinformował także, że na terenie Gminy Tułowice w 20117 r. odnotowana 53 

zdarzenia drogowe z czego 9 to wypadki drogowe a 44 to kolizje drogowe. Poszkodowani w tych 

zdarzeniach to 1 ofiara śmiertelna , 13 osób rannych. 

Następnie przedstawił jak wyglądały zdarzenia drogowe na terenie Gminy Tułowice na 

przestrzeni ostatnich 5 lat. Liczba zdarzeń utrzymuje się na mniej więcej jednakowym 

poziomie. Następnie pokazał na jakich drogach występuje najwięcej zdarzeń drogowych. 

Poinformował także o działaniach jakie przeprowadziła Policja w 2017 r.  w celu poprawy 

bezpieczeństwa  na drogach oraz o programach profilaktycznych prowadzonych przez policję.  

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę przekraczania  prędkości przez pojazdy na drodze  

prowadzącej przez Szydłów do Opola, zaznaczył, że już kilkanaście razy zgłaszali tę sprawę. 

Zaznaczył, że przekraczanie prędkości najczęściej występuje w porach  kiedy  ludzie jadą do 

pracy i jak wracają z pracy. 
Pan Jarosław Bąk poinformował, że to przekraczanie prędkości w porach kiedy ludzie jadą do 

pracy i jak wracają z pracy występuje  we wszystkich miejscowościach i wszyscy chcą aby w tym 

czasie policjanci  byli na tych drogach  i to jest właśnie trudne do zrobienia ale starają się. 

Zaznaczył, że bardzo dobrym narzędziem w tym przypadku jest ta mapa zagrożeń bezpieczeństwa 

gdyż w tym uczestniczy też Ochrona Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, 

których podstawowym zadaniem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Myśli, że to odniesie 

lepszy skutek niż zgłoszenia telefoniczne.  

Radny  Krzysztof Kiraga poinformował, że po okolicy jeździ Pan samochodem z rejestracją 

niemiecką  i oferuje sprzedaż za bardzo małe pieniądze agregatów prądotwórczych, 
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zaznaczył, że chce przed tym przestrzec niektórych, bo agregaty mogą być  uszkodzone lub są 

niewiadomego pochodzenia.  
Pan Jarosław Bąk stwierdził, że to jest też taki typ oszustwa, najczęściej są to jakieś chińskie 

podróbki, prosił o informację jakby cos takiego się zdarzyło. 

Burmistrz Tułowic poinformował, że pomieszczenia na rewir dzielnicowych są już prawie 

gotowe i myśli, że niedługo zaproszą tam zarówno Komendanta Miejskiego Policji  jak i tutaj 

Komendantów i Dzielnicowych, będą tam dobre warunki do pracy a to bezpieczeństwo 

mieszkańców jeszcze bardziej się poprawi przez obecność na miejscu policjantów.  

Ad.6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz  

          gotowości niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej. 
Pan Mieczysław Palak – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w 

Niemodlinie przedstawił filmy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz nowych sposobów i 

metod gaszenia pożarów. 

Następnie przedstawił prezentację na temat stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na 

terenie Gminy oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku klęski żywiołowej –załączniki 

do protokołu.  

Nadmienił, że jeżeli chodzi o działalność kontrolno rozpoznawczą to w Gminie Tułowice od 

pięciu lat prowadzą  intensywne kontrole i musi się pochwalić, że praktycznie niewiele 

obiektów zostało do skontrolowania, jednym z nich jest budynek  Urzędu Miejskiego. 

Następnie poinformował jak przebiegają obecnie takie kontrole. Poinformował także jak 

jednostki są szkolone i przygotowywane do wykonywania swoich zadań w zakresie gaszenia 

pożarów oraz usuwania innych zagrożeń.  

Zapoznał zebranych z  zagrożeniami jakie mogą wystąpić  na terenie Gminy Tułowice oraz 

poinformował jakie działania  w ubiegłym  roku były prowadzone na terenie Gminy.  

 Ad. 7. Informacja o działalności OSP na terenie Gminy Tułowice. 
Pana Michał Luty – Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej stwierdził, że , jego 

przedmówca Pan Mieczysław Palak w zasadzie już wszystko powiedział ale  jeśli są jakieś 

pytania to chętnie odpowie.  

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski zaznaczył, że jakiś czas temu na spotkaniu 

Gminnym OSP ustalili, że będą się starać o ten samochód dla jednostki OSP Goszczowice, w 

taki czy inny sposób, byli już z Panem Nawrockim u Komendanta Wojewódzkiego, 

zauważono to, w ubiegłym tygodniu Pan Burmistrz był osobiście u Komendanta Miejskiego 

Pana Kielera. Jest taka nadzieja, że samochód, który będzie wycofywany trafi tutaj na teren 

naszej Gminy. Gdy Goszczowice dostana samochód, to samochód z OSP Goszczowice trafi 

do Szydłowa. Zaznaczył, że  jednostka w Szydłowie też jest bardzo potrzebna ze względu na 

położenie wsi. 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Tułowice, 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały został szeroko omówiony.. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVII/237/17.    

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Gminy  

          Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

          Tułowice. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji przedłożony projekt 

uchwały także został szeroko omówiony.. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVII/238/17.    

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy  Rady Miejskiej  na 2018 r. 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie, w 

wyniku którego przy 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się 

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLVII/239/17.    

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że  2 lutego br. odbyła się kolejna 

wizytacja remizy w Tułowicach, byli tam przedstawiciele z Gminy Skoroszyce – Pani Wójt ze 

strażakami. 

Pan Burmistrz spotkał się także w Stacji Caritas z Panią Teresą Sulikowską w sprawie gabinetu 

rehabilitacyjnego. Poinformował, że od stycznia br. gabinet rehabilitacyjny  świadczy usługi  

tylko dla mieszkańców Gminy Tułowice.  

Pan Burmistrz spotkał się: 

- z deweloperem, który wybudował budynek wielorodzinny przy ul. Szpitalnej. Nabył następną 

działkę i chce stawiać kolejne budynki wielorodzinne. 

- z Marszałkiem Ogłazą w Opolu – 7 mają być rozpoczęte prace przy linii kolejowej Opole  

   Nysa. Pan Burmistrz nadmienił, że miały być remontowane trzy linie kolejowe ale  

   najprawdopodobniej z przyczyn finansowych będzie remontowana tylko ta jedna linia. 

- z szefem Honorowych Dawców Krwi, w tym roku przypada dwudziestolecie a tak się składa, 

że  mieszkaniec Goszczowic Pan Kretowicz jest działaczem tego Związku. Burmistrz 

zaznaczył, że przy szkole jest mobilny punkt pobierania krwi, można tam oddać krew, na 

terenie Tułowic też jest określona data poboru krwi. Chcą aby taki punkt spotkań dla dawców 

z naszej Gminy był na terenie Tułowic. 

Pan Burmistrz poinformował, że wraz z kilkoma rolnikami z terenu naszej Gminy  brał udział 

w Żędowie w takim dorocznym spotkaniu Izby Rolniczej,  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie, było to takie spotkanie podsumowująco szkoleniowe. Na terenie Gminy mamy kilku 

takich większych rolników, którzy korzystają ze środków zewnętrznych. Zaznaczył, ze jako 

najmniejsza Gmina jednak nie jesteśmy na końcu jeśli chodzi o  ilość składanych wniosków i 

otrzymywanych dofinansowań. 

Pan Burmistrz był w Komendzie Wojewódzkiej z nowym Komendantem Straży Pożarnej 

rozmawiali na temat pozyskania samochodu strażackiego dla Goszczowic. Jeśli się cos zwolni 

to mamy szanse na ten samochód dla jednostki w Goszczowicach a ten  z jednostki 

Goszczowice Jelcz poszedłby do jednostki w Szydłowie.  

Pan Burmistrz poinformował także, że trwają prace projektowe dotyczące przyłączenia gazu 

do następnego  osiedla czyli do Willi 5, 5A i 5B. Jest szansa, że do końca roku gaz będzie 

przyłączony. 

Pan Burmistrz odwiedził także Panią Konserwator zabytków w sprawie  zabytkowego młyna i 

sąsiednich zabudowań, budynków folwarcznych oraz remizy. Pani Konserwator zorientowana 

była w tej sprawie. Pewne czynności w tych sprawach już zostały wszczęte i być może w 

najbliższej przyszłości pojawia się jakieś kary dla właścicieli tych włości. 

Pan Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z Panem Prezesem Kopalni, z Panem 

Przewodniczącym Rady, z Panem Zaszepcą Przewodniczącego Rady oraz z Panem Gerberem 

i jego studentkami z jego kółka  w sprawie takiego konkursu na koncepcję zagospodarowania 

centrum Tułowic. Politechnika Wrocławska taki projekt będzie realizowała, dostali już mapy, 

całą topografie Tułowic z wykazem tych inwestycji, które w tej chwili będą robione na drogach 

i nie tylko. W najbliższym czasie przyjedzie 20 osobowa grupa studentów, Pani Dyrektor TOK 

oprowadzi ich po Tułowicach , pokaże te miejsca, które są do zagospodarowania  w ramach  



- 5 - 

terenów gminnych i w oparciu o to może powstaną jakieś ciekawe prace. Być może oni pokażą 

coś, co nam się wydaje na co dzień chodzącym po Tułowicach, po duktach pasażach ulicach, 

troszeczkę z innej strony. 

Został ogłoszony nabór na ul. Szkolną, dwie firmy są zainteresowane, zadają pytania co do 

jakości materiałów i ilości. Myśli, że ktoś  chętny się tutaj znajdzie. 

Kolejne zadania to są stawy i ścieżka pieszo – rowerowa, natomiast co do stawu w 

Skarbiszowicach, to ktoś zgłosił do Ochrony Środowiska, że tam jest traszka, chroniony 

gatunek, należy przeprowadzić prace, trzeba zbadać czy faktycznie taki gatunek tam występuje. 

Jeśli występuje, to muszą być prace chronione, które będą na stawie wykonane. 

Pan Burmistrz poinformował, że w Urzędzie była przedstawicielka Remondisu w sprawie 

odpadów komunalnych, mieliśmy od lutego do końca lipca jak mamy tą umowę obowiązującą, 

już  płacić 20% więcej ale dali spokój. Poinformował, że w Domaszkowicach Spółka EKOM, 

która jest spółką zależną od miasta  podniosła opłaty za składowanie o 40% . Gminy nie 

zgodziły się na podwyżkę i wspólnie występują na drogę sądową. Burmistrz dodał, ze gminy 

nie zgadzają się gdyż spółka nie chce przedstawić pewnych kosztów, które są kosztami 

ogólnymi, co wchodzi w skład tych kosztów. 

Pan  Burmistrz stwierdził, że na pewno przy nowym przetargu nie unikniemy tego i jakaś 

podwyżka będzie musiała być. Przypomniał także, że jak było budowane wysypisko w 

Domaszkowicach, to Gminy przystąpiły do konsorcjum po to ,  aby utworzona spółka EKOM 

dostała  dofinansowanie w wysokości 20 mln. zł. na budowę tego wysypiska. W tej chwili 

gminy nie maja wpływu na nic co tam się dzieje. 

Pan Burmistrz  poinformował, że w ubiegłym tygodniu Urząd odwiedzili uczniowie  klasy VII 

Sz.P.  a za dwa tygodnie  będą  gościć w Urzędzie także uczniowie drugiej klasy VII SZ.P w 

ramach lekcji o samorządzie. 

Pan Burmistrz  poinformował też, że oglądał dzisiaj pomieszczenia przeznaczone na Rewir 

Dzielnicowych, poinformował, że prace tam są już na ukończeniu.  

Pan Burmistrz  poinformował, że jeden z przedsiębiorców z terenu naszej Gminy zwrócił się z 

wnioskiem o zakup działki w Szydłowie obok budynku po byłej szkole – dokup działki. 

Burmistrz zaznaczył, że tam prace są już w budynku dosyć zaawansowane przy hotelu i 

restauracji. Prace  posuwają się w szybkim tempie bo ten podmiot otrzymał dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych. 

Ad.12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady  

            Miejskie między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował, że będzie się trochę powtarzał, bo 

szereg prac wykonywali wspólnie z panem Burmistrzem. Odnośnie śmieci, to myśli, że nie 

unikniemy podwyżki, będzie ona nieuchronna, ale to było chyba w zamiarze naszego państwa 

żeby zrobić  tak, ze mamy na rynku dwóch czy trzech potentatów śmieciowych. Cała  baza , 

która była, z której korzystaliśmy wcześniej, to już praktycznie nie istnieje. 

Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady w tym 

okresie zajmowali się przygotowaniem wszystkich materiałów do obrad Komisji i Sesji, 

dwukrotnie spotkali się z Panem Prezesem Kopalni oraz z firmą powiązaną czyli z 

Elektrociepłownią Opole , bo to wspólna była taka wizyta. 

Byli obecni na  Festiwalu Piosenki w TOK , było wręczenie nagród. Spotkali się także z 

uczniami szkoły podstawowej z klasy VII w Urzędzie Miejskim, zaczynają młodzież edukować 

w sprawie samorządności, bo na pewno rosną tam przyszli ich następcy.  

W sumie w całym tym okresie nie było wiele takich ważnych spraw, to co Pan Burmistrz 

omawiał, to razem w tym zakresie  współpracowali. 
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Ad.13. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował, że są listy, które wcześniej 

omawiali, są też dwa wnioski, które do Rady złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Krzysztof Ptak – dotyczące: 

- umiejscowienia znaku „zakaz wjazdu”  z ul. Opolskiej na Ceramiczną ( odczytał wniosek),  

Zastępca Przewodniczącego poddał pod rozwagę sprawę  poszerzeniem w tym miejscu łuku, 

-postawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju  za wyjątkiem dni wolnych od pracy 

wzdłuż bloku przy ul.  Elsnera 1 w Tułowicach ( odczytał wniosek). 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że jest to prośba mieszkańców, parkowane tam 

samochody utrudniają poruszanie się mieszkańców  . 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że tam problem jest taki, że parking 

obok jest zapełniony. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że parking obok jest cały czas wolny, parkuje tam codziennie 

i widzi jak tam jest. 

Dyrektor ZGKiM stwierdził, że bardzo często jeździ tam około godz. 22 i nie ma gdzie 

zaparkować.  

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Miejskie Pan Frèdèric Coppin poinformował, że: 

-  było pytanie radnego Józefa Sukiennika – chodziło o zlikwidowane dyżury pielęgniarek w 

Ośrodku Zdrowia w Tułowicach. 

Pan Burmistrz poinformował, że dwukrotnie rozmawiał z  Dyrektorem NZOS Panem Józefem 

Murawski, rozmawiał tez z Panią Murawską w tej sprawie. Jest to prywatny podmiot i nie ma 

obowiązku świadczenia takich dyżurów, oni to utrzymywali ale  że względu jak tłumaczyli na 

bezpieczeństwo pracownicy pełniącej takie dyżury zostały one zlikwidowane.  

Argumentowali to także tym, że te zastrzyki, które były wykonywane , nie są zagrożeniem dla 

życia jeśli pacjent nie dostanie ich przez te dni wolne natomiast jeśli pacjent ma skierowanie 

na zastrzyki, które musza bezwzględnie być podane, ratowałyby życie to one takie by miały. 

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości powrotu dyżurów dla tych weekendowych zastrzyków. 

Przewodniczący Rady Miejskie Pan Frèdèric Coppin poinformował, że drugie pytanie było: 

- Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Niemodlinie przetarg wygrała firma Komunalnik i prosił aby 

radni zgłaszali swoje uwagi co do systemu wywozu odpadów. Stwierdził, że dzisiaj jest ostatni 

dzień na zgłaszanie uwag i zapytał czy ktoś ma uwagi do tego systemu, czy to jest w porządku. 

Uwag nie ma.  

Burmistrz poinformował, że otrzymał takie sprawozdanie, że jesteśmy gminą, w której wyrzuca 

się bardzo dużo śmieci, nam statystycznie  wychodzi, ze wyrzucamy 440 kg. rocznie na 1 

mieszkańca. Dużo frakcji jest jeśli chodzi o gruz, statystycznie każdy mieszkaniec, który złożył 

deklarację śmieciową  wyrzucił 54,4 kg. gruzu. Rozmawiali z Dyrektorem ZGKiM i będą 

chcieli to w jakiś sposób jeszcze usankcjonować, myśli, że radni poprzedniej kadencji 

pamiętają, że były takie rozmowy tutaj poprzedniego Pana Wójta, który mówił, że gruz to tylko 

tak jakiś drobny remont, taka kolebę nie więcej niż 1m2, natomiast trzeba będzie to 

usankcjonować bo pod przykrywką gruzu są robione duże i bardzo duże remonty i tu trzeba ten 

gruz złapać, usankcjonować.  

 b Przewodniczący Rady Miejskie Pan Frèdèric Coppin poinformował, że było pytanie radnego 

Krzysztofa Mróz dotyczące budowy chodnika w Szydłowie, wyjaśnił, że dzwonił do Pani 

Heleny Wojtasik, która ma na ten temat informację.  

Pani Helena Wojtasik poinformowała, że jak  radni pamiętają chodnik był wybudowany z 

takich zaoszczędzonych środków z dużych inwestycji. Zostało jeszcze ok. 500 metrów 

chodnika do zrobienia, jest na to kosztorys na 855 tys. zł. Jest aktualne pozwolenie na budowę,  
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które jest wydane na gminę , jeśli powiat chciałby to robić to musi je przepisać na siebie. Tego 

rodzaju inwestycje były planowane w takich remontach za pieniądze, które zostały z dużych 

inwestycji i w związku z tym, ze została ustalona lista rankingowa i ta lista tak naprawdę cały 

czas obowiązuje i Gmina Tułowice z inwestycja dotyczącą tego chodnika jest na 11 miejscu. 

W długoterminowej prognozie nie ma tej inwestycji i ona się pojawi w projekcie w 

odpowiednim momencie. W tej chwili powiat kończy inwestycje w Graczach i kończy podobny 

chodnik w Raszowej czyli już jesteśmy jakby na 9 pozycji. Zaznaczyła, ze tak jak jeździli z 

Panem Wójtem w ubiegłym roku do Pana Starosty to musza tak dalej do Pana Starosty jeździć 

i Go naciskać, żeby z tej kolejki po prostu nie wypaść. Zaznaczyła, że jeszcze raz dzisiaj 

dzwoniła do Pana Dyrektora i jeszcze raz potwierdziła te informacje ale Pan Dyrektor zapytał 

ją, bo tak naprawdę to on nie wie co ma w tej chwili robić, bo jak radni pamiętają to 

interweniowała u Dyrektora w sprawie tego krawężnika w Skarbiszowicach, żeby nie 

przelewała się tam woda i tak naprawdę to tych remontów jeszcze nie wiadomo, jeszcze się nie 

odbyły żadne przetargi, duży przetarg został odwołany z powodów takich, że kwoty są teraz 

takie, ze ten kosztorys inwestorski jest obliczony ale cena poszła 20% do góry wiec tych 

pieniędzy nie mają gminy, nie maja powiaty, nie maja województwa w budżecie i po prostu 

jest chwilowy zastój ale należy na to też inaczej spojrzeć, bo przecież firmy też się muszą z 

czegoś utrzymywać, jak będą tak pięli z cenami do góry to przecież, a mają wszystko w 

leasingach, więc w tej chwili już coś drgnęło, że  prawdopodobnie ta sytuacja się jakoś 

ustabilizuje ale wracając do naszej sprawy to jeszcze mamy sprawę drogi w Ligocie 

Tułowickiej, tak że w tej chwili na tapecie są trzy inwestycje w powiecie. My mamy jak gdyby 

oczekiwania do powiatu, że aż tyle działań chcemy żeby w tym roku się wydarzyło. To jest 

rzeczą niemożliwą i zapytano ją tak naprawdę to jaki priorytet by dała. Stwierdziła, że wraz z 

Panem Burmistrzem musza się znowu wybrać do pana Starosty i naciskać.   

Pan Burmistrz poinformował, że z radnym Krzysztofem Mrozem i z pracownikiem Urzędu byli 

u Pana Starosty, jesienią poszło tez pismo o drogę w Skarbiszowicach, nie ma jeszcze 

odpowiedzi ale słyszał, że to ma być w ramach remontu. Zaznaczył, że nie było zimy więc 

Starostwo też ma oszczędności, ale nie usłyszał konkretnie czy będzie to zrobione. Pan 

Burmistrz poinformował , że nosi się z zamiarem pojechania na Sesję powiatu, bo chce 

powiedzieć, że jest taka gmina w powiecie opolskim. To, że są na miejscu, to jeśli chodzi o 

zadania duże inwestycyjne, priorytetowe, tam jest ranking, tak jak droga ta szydłowiecka w 

kierunku Komprachcic, to tam jest ranking , natomiast w ramach remontów powiat, bo 

rozmowa z dyrektorem tutaj tak, owszem, co wy chcecie. Problemem jest chociażby pozbierać 

te drzewa po drodze gdzie Zarząd Dróg Powiatowych ma ta ekipę taka budowlaną i oni tez 

takie rzeczy powinni robić. Zaznaczył, że w takim momencie wybiera się na Sesję Rady  

Powiatu i zada to pytanie, bo wydaje mu się, już jest marzec, co będzie robione jeśli chodzi o 

infrastrukturę pieszo – drogowa na terenie naszej Gminy. Myśli, że taki plan mają, bo my jako 

Gmina, jako radni wiemy jakie mamy duże zadania i co będziemy robić a resztę to jak coś tam 

zostanie to parę lamp, parę dziur połatamy, natomiast duże zadania to wiemy już tutaj co 

będziemy robić i myśli, że Powiat też wie. 

Radny Krzysztof Mróz poinformował, że byli wraz z Panem Burmistrzem u Pana Dyrektora 

Dziatkiewicza, mieli już określone w jaki sposób będą realizować tę inwestycję. Zaznaczył, że 

zdają sobie sprawę, że tak ogromnych pieniędzy nie dostana nie będąc w planie budżetowym 

ale mieli to tak rozłożone jak sobie przypomina na trzy lata, w tym roku robią przepusty, w 

następnym robią drenaż  a w trzecim robią cos tam. Za trzy lata kończą ta inwestycję. Minęło 

już trochę czasu od tamtego spotkania i nie tknięto nic palcem, zdaje sobie sprawę, że 

powiększenie Opola wpłynęło na zmianę budżetu powiatu i tych pieniędzy na drogi jest na 

pewno zdecydowanie mniej ale żeby choć trochę zrobić. Prosił Pana Burmistrza aby jeszcze 

raz wybrać się do powiatu. 
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Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jeździ ta droga codziennie i to, że tam nie doszło jeszcze 

do nieszczęścia to naprawdę jest cud. Myśli, że ten chodnik tam jest priorytetem. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że uważa to za inwestycję niedokończoną , bo chodnik  

kończy się w połowie wioski, myśli, ze trzeba to potraktować jako dokończenie tej inwestycji 

a po drugie gdyby tam stanęli z radarem o godz. 5 czy 6 to połowa kierowców przejeżdżających 

tamtędy już nie ma prawa jazdy.  

Radny Krzysztof Kiraga  zaznaczył, że tam jest trochę tych dzieci ale też wiele osób starszych 

i jeżeli chodnik nie będzie dokończony to będzie duże zagrożenie wypadkowe. Uważa, że są 

pewne priorytety . 

Przewodniczący Rady Miejskie Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że była prośba radnego Pana 

Krzysztofa Kiragi o ponowne wywieszenie kartek dotyczących zamykania  psów. 

Odpowiedział, że jest ogłoszenie w tej sprawie w internecie.  

Przewodniczący Rady Miejskie przypomniał, że było takie pytanie radnego Józefa Sukiennika 

na posiedzeniu Komisji dotyczące hałdy ziemi czy szlaki przy torach, to już wszystko zostało 

zrobione. 

Była sprawa dotycząca braku toalet w Tułowicach, będzie toaleta w budynku dworca ale nie 

wiadomo jeszcze kiedy. 

Była poruszana sprawa koszy i było tez pytanie radnej Bernadety Żytkiewicz dotyczące sprawy 

Pana W.  z ul. Przedszkolnej. 

Dyrektor ZGKiM poinformował,, że są cztery kosze  na psie odchody w następujących 

miejscach: 

- obok ul. Ogrodowej  niedaleko tablicy ogłoszeniowej za Kościołem, 

- obok skrzyżowania ul. 1, Maja, 

- na osiedlu miedzy blokiem Elsnera1 i Elsnera 3, 

- obok Domu Kultury obok tablicy ogłoszeniowej, 

Sprawa Pana W.  ciągnie się od lat, są to zwady sąsiedzkie, chodzi o szopki, jest tam totalny 

‘misz-masz’, Pan po każdej interwencji Nadzoru Budowlanego i  Inspektora budowlanego coś 

robi, tak, że oni za każdym razem muszą wszczynać kolejne postepowanie. 

Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Burmistrz Tułowic stwierdził, że ten spór trwa od dwudziestu kilku lat, teczka tego Pana została 

do ZGKiM przekazana jeszcze z Porcelitu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej pokazał zdjęcia budynku „ stary biurowiec” aby pokazać na 

jakim etapie jest remont tego budynku. 

Pan Burmistrz poinformował, ze tam w czerwcu odbędzie się konferencja dot. wizualizacji 

zagospodarowania centrum Tułowic. 

Ad.16.Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych– terminy Sesji 19.03.2018 

r., 5 kwietnia wsp. Pos. Kom. 9 kwietnia – Sesja marcowa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady XLVII 

Sesji Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Frédéric Coppin 


