Protokół Wspólnego
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 5 kwietnia2018 r.
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i trwało od godz.1600
do godz. 1940. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny
Zbigniew Paradowski ) Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin otworzył
posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji GospodarczoBudżetowej Rady Miejskiej 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 działalności obiektu sportowego „ORLIK”,
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tułowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w
podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie
podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie
podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr IV/19/15 z dnia 26
lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości –
zmienionej uchwała Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku.
12. Podsumowanie spotkania z Prezesem Zarządu Kopalni Odkrywkowych Surowców
Drogowych S.A. (4.04.2018 o godz. 11). Pismo z dnia 28.03.2018 r.
13. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.
14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2017.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
18. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu.
20. Pismo Posła Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania
przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych do chwili podjęcia przez
Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14.02.1995 r. o izbach rolniczych – głosowanie.
21. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych za rok 2017.
22. Wstępne informacje o projekcie uchwały – Regulamin nadawania i pozbawiania tytułów
Honorowy Obywatel Gminy Tułowice i Zasłużony dla Gminy Tułowice.
23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski,
24. Zakończenie obrad,
Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za).
Ad. 1. Informacja o działalności obiektu sportowego „ORLIK”,
Informację o działalności obiektu sportowego „ORLIK” przekazał Specjalista do spraw sportu Pan
Wiesław Duraj.
Radni do przekazanych informacji nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku,
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Pan Władysław
Sikorski omówił przedłożone sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy
Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Nowak szczegółowo omówiła
przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pani Barbara Nowak omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na
zapytania radnych.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy
Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Pani Barbara Nowak omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania
radnych. Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Tułowice.
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Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania
radnych. Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i
informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji
w podatku od nieruchomości.
Kierownik Referatu Podatkowego Pani Beata Miękoś szczegółowo omówiła przedstawiony projekt
uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie
podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.
Przedstawiony projekt uchwały szczegółowo omówiła oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania
radnych dot. projektu uchwały Pani Beata Miękoś - Kierownik Referatu Podatkowego.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie
podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.
Przedstawiony projekt uchwały szczegółowo omówiła oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania
radnych dot. projektu uchwały Pani Beata Miękoś - Kierownik Referatu Podatkowego.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr IV/19/15 z dnia 26
lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości –
zmienionej uchwała Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r.
Przedłożony projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Beata Miękoś - Kierownik Referatu
Podatkowego.
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2018 roku.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Aleksandra Franciszków szczegółowo omówiła
przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.12. Podsumowanie spotkania z Prezesem Zarządu Kopalni Odkrywkowych Surowców
Drogowych S.A. (4.04.2018 o godz. 11). Pismo z dnia 28.03.2018 r.
Temat omówili: Pan Burmistrz Andrzej Wesołowski, pracownik Urzędu Pani Aleksandra
Franciszków, oraz radni: Pani Anna Sokulska, Pan Michał Luty i Pan Lesław Kałwa.
Pan Burmistrz opowiedział o wizji lokalnej na terenie Kopalni oraz przekazał informacje dotyczące
odbytego spotkania. Zaznaczył, że w chwili obecnej w Kopalni nic się jeszcze nie dzieje, żadne
popioły w tej chwili nie są składowane. Na zakończenie swojej wypowiedzi zapewnił, że w sprawie
planowanego składowania odpadów w Kopali nic nie zrobi wbrew woli mieszkańców.
Ad.13. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła
szczegółowo przedłożone sprawozdanie.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2017.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła
szczegółowo przedłożone sprawozdanie.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.

-4Ad.15. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła
szczegółowo przedłożoną ocenę zasobów Pomocy Społecznej .
Radni do przedłożonych dokumentów nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 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.17. 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.18. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożone sprawozdanie oraz
udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu.
Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski omówił przedstawiony projekt uchwały a także
wyjaśnił dlaczego zmniejszyła się ilość mandatów w tym okręgu.
Pani Helena Wojtasik – obecna radna Rady Powiatu Opolskiego uzupełniła wypowiedź Pana
Burmistrza i udzieliła dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie oraz przedstawiła pewne symulacje
statystyczne. Zaznaczyła, że okręg wyborczy z większą liczbą mandatów daje Tułowicom
przedstawicielstwo w Radzie Powiatu, jeżeli jednak Rada Miejska w Tułowicach zgodzi się na
mniejszą ilość mandatów to będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że Tułowice uzyskają mandat
w Radzie Powiatu.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji zdecydowali jednogłośnie o wyrażeniu w tej sprawie opinii
negatywnej.
Ad.20. Pismo Posła Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego
wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych do chwili
podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14.02.1995 r. o izbach rolniczych –
głosowanie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z
pismem Posła Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania
przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska wyjaśniła, że jest ustawa i jest obowiązek nałożony na Gmine,
ze ma odprowadzić 2% ściągniętego podatku rolnego plus odsetki mają to przekazywać raz na
kwartał, stwierdziła, że nie wie czego Pan Poseł chce, czy tego żeby Gmina łamała prawo, jeżeli
wstrzyma przekazanie środków dla Izby Rolniczej to potem będzie musiała przekazać je wraz z
odsetkami.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji zdecydowali jednogłośnie, że nie będą się zajmować tą
sprawą.
Ad.21. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych za rok 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia oraz prosił o zastosowanie się do uwag Urzędu Skarbowego z
2017 r. przy wypełnianiu oświadczeń.
Ad.22. Wstępne informacje o projekcie uchwały – Regulamin nadawania i pozbawiania
tytułów Honorowy Obywatel Gminy Tułowice i Zasłużony dla Gminy Tułowice.
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pozbawiania tytułów Honorowy Obywatel Gminy Tułowice i Zasłużony dla Gminy Tułowice,
prosił radnych o zapoznanie się z nim . Zaznaczył, że o projekcie będą dyskutować na majowym
posiedzeniu komisji.
Ad. 23 . Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Józef Sukiennik poruszył następujące sprawy:
- lampa na ul. Przedszkolnej koło budynku „Straszny Dwór” za późno się wyłącza, jak jest już
całkiem widno,
- potrzeba odnowienia pasów parkingowych na ul. Elsnera na parkingu,
- Pan Radca Prawny zobowiązał się rozeznać sprawę dotyczącą wywózki gruzu po byłej rzeźni, co
w tej sprawie zrobiono, czy nic nie zrobiono
Radny Krzysztof Mróz zapytał :
- pytanie do Pana Burmistrza jaki jest wynik rozmów ze Starostą i Dyrektorem Dziatkiewiczem w
sprawie chodnika w Szydłowie, podobno miało być takie spotkanie,
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeszcze spotkania nie było, nie chce się tutaj wcinać dla Pani
Heleny ale Pani Helena Wojtasik po tej informacji której udzieliła podeszła do Niego i powiedziała,
że realizują takie spotkanie , żeby jechać jeszcze raz ekstra, aby nie denerwować Starosty, nie było
jeszcze tego spotkania.
- kiedy rozpoczynają montaż oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sosnowej i ul. Sportowej zgodnie z
harmonogramem Komisji Budżetowej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że był harmonogram Komisji Budżetowej ale tam chyba nie było
wskazanej daty, zaznaczył, że dodają na to dodatkowe pieniądze bo oprócz wskazanych miejsc
potrzeby pojawiły się jeszcze w innych miejscach. Odpowie na to pytanie na Sesji.
Radna Anna Sokulska poinformowała, że podpina się pod pytanie o oświetlenie na ul. Ogrodowej
w Tułowicach.
Pan Burmistrz odpowiedział, że ul. Ogrodowej nie było w tym wykazie.
Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze jako Komisja spotykają się w ciągu roku, pytają się radnych
, dają propozycje. W trakcie roku projekty, które miały być wykonane w zeszłym roku dalej nie
zostały wykonane, powielali te propozycje, wchodzą projekty o których Komisja nawet nie ma
pojęcia odnośnie punktów świetlnych. Jeżeli nawet miały być pewne punkty świetlne, to Komisja
Gospodarcza chciałaby chociaż o tym wiedzieć o co konkretnie chodzi, a Komisja się dowiaduje
czasami już po wykonaniu danych inwestycji. Te inwestycje, które były wcześniej zaproponowane,
jest Komisja Budżetowa, która jeździ a później się dowiadują, że zostały dwa inne punkty zrobione
a te dalej kolejne nie, tak, że tu maja troszeczkę tak niedograne. Wiadomą rzeczą jest, że na pewno
nie wszystkie zostaną zrealizowane ale chcą wiedzieć jeżeli powstają nowe punkty do montażu.
Radny Krzysztof Mróz dodał, że te punkty świetlne o których wcześniej powiedział one były
planowane na 2017 r. i na wniosek Pana Burmistrza zgodzili się na przesuniecie tego terminu.
Pan Burmistrz poinformował, że odpowie na to na Sesji a w międzyczasie Pani radna wywołała
tutaj ulicę, która nie znalazła się w harmonogramie, jest w Tułowicach ulica Boczna – w sprawie tej
ulicy otrzymali emaila. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał treść
otrzymanego emaila mieszkańców tej ulicy o budowę oświetlenia i nawierzchni.
Radny Roman Kopij przypomniał, że w tym roku ma być wykonany projekt na te ulice a Państwo,
którzy pisali tego emaila chyba są niedoinformowani w tej sprawie. Pan Burmistrz stwierdził, że
Państwo otrzymali w tej sprawie informacje, są doinformowani.
Radny Krzysztof Ptak zapytał czy w Tułowicach ma być posterunek policji czy rewir
dzielnicowych. Pan Burmistrz poinformował, że to ma być rewir dzielnicowych.
Radny Krzysztof Ptak podziękował za pismo , które otrzymał od Pana Burmistrza, jest to
odpowiedź na wniosek dotyczący znaku zmieniającego kierunek ruchu na ulicy Ceramicznej.
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przebiegał ruch. Na dzisiaj wedle regulacji ruchu tam będzie wskazane aby z jednej strony była
droga z pierwszeństwem dla tych, którzy z dołu będą jechali.
Pan Krzysztof Ptak stwierdził, że to jest dalej zagrożenie i to nie podlega dyskusji. Zapytał kto
wchodzi w skład tej komisji dotyczącej ustawiania znaków, bo to jest bardzo istotne, jest
przekonany, że gdyby zobaczyli jakie tam jest potężne zagrożenie, to by taki znak o jaki prosił,
powstał. Stwierdził, że z ul. Opolskiej można by wjeżdżać do Tułowic ul. Tysiąclecia.
Radni przeprowadzili dyskusję na temat zagrożenia na ul. Ceramicznej i ul. Tysiąclecia - wjazdy z
ul. Opolskiej.
Radny Krzysztof Kiraga poruszył sprawę przejeżdżających przez Skarbiszowice samochodów
ciężarowych, poinformował, że dzwonił kilka razy na Policję w tej sprawie ale nic z tym nie robią.
Prosił aby może zadzwonić z Urzędu w tej sprawie, to może będzie jakiś efekt.
Radna Anna Sokulska prosiła o możliwość przedstawienie na Sesji dokumentów i możliwość
zapoznania się z nim, dotyczących wywozu popiołów.
Radny Roman Kopij zapytał o sprawę przyłącza gazu do Ligoty Tułowickiej.
Radny Krzysztof Mróz zapytał o możliwość przyłącza gazu do Szydłowa.
Pan Burmistrz poinformował, że w poniedziałek będzie miał jakąś wiedzę w tej sprawie.
Ad. 24. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej
Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w
Tułowicach.
Protokołowała
Teresa Cybuchowska - Balwierz
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hałdy ziemi czy szlaki, która leży na terenie pomiędzy pasażami handlowymi a torami, uważa, że
trzeba to rozplantować, bo nie jest to wizytówką Tułowic, stwierdził, że w przyszłości to można by
ten plac wybrukować. Druga sprawa jaka poruszył, to sprawa braku toalet w Tułowicach,
należałoby pomyśleć aby postawić taką miejską toaletę.
Radny Krzysztof Mróz zapytał o kod pocztowy, czy się zmienił, bo w korespondencji, która do
niego przychodzi na kopercie jest skreślony kod 49-130 i jest napisane 49-100 – jest to kod
Niemodlina. Nie wie teraz na jaki adres ma kierować korespondencje do siebie. Pan Burmistrz
przypomniał jak wyglądała sprawa utrzymania Poczty w Tułowicach i zaznaczył, że obecnie poczta
jest sortowana w Niemodlinie a bez względu jaki kod zostanie napisany na kopercie czy to będzie
49-130 czy 49-100 to korespondencja dojdzie. Wójt zaznaczył, że w tej chwili gmina wynajmuje
pomieszczenia dla Poczty a ukłonem ze strony poczty jest to, że na prośbę mieszkańców Poczta
jest czynna także w soboty. Pan Burmistrz odpowiedział także, na pytanie dotyczące hałdy ziemi,
obiecał, że dowie się czyje to jest i postara się aby to usunąć. Odnośnie toalet w Tułowicach, to jest
to problem choćby tych handlarzy, którzy tam handlują . Wie, że jest to bolączką, bo osoby które
tutaj u nas handlują grzecznościowo korzystają z toalety w pobliskim zakładzie. Przypomniał, że
jakiś czas temu w Tułowicach była postawiona toaleta „toy-toy” ale były z tym tylko kłopoty,
niektórym to przeszkadzało. Myśli, że jest to bezwzględnie potrzebne i to jest taki minus, bo w
różnym wieku różne potrzeby są ale niema jeszcze takiego miejsca.
Radny Krzysztof Mróz zapytał o zdjęcia z tablo , radni mieli dostać takie zdjęcia.
Przewodniczący Rady poinformował, że zdjęcia będą. Sekretarz Gminy poinformował, że obecnie
są czynione starania o wykonanie albumów nawiązujących do sprawy otrzymania praw miejskich
– udokumentowanie osób, które się zajmowały sprawą starania się o prawa miejskie..
Radny Krzysztof Kiraga zapytał czy powiat ma jakieś plany napraw i remontów dróg na terenie
naszej Gminy. Poruszył także sprawę sprzątania po ściętych drzewach, stwierdził, że firmy
ścinające drzewa nie sprzątają po sobie, prosił aby zgłosić to do Powiatu.
Radny Józef Sukiennik poruszył jeszcze raz sprawę robienia zastrzyków w Ośrodku Zdrowia w
soboty i niedziele, zapytał na jakim etapie jest ta sprawa. Pan Burmistrz odpowiedział, że
rozmawiał z Dyrektorem Ośrodka Zdrowia oraz z Panią Pielęgniarką, ich stanowisko jest takie, że
jest to podyktowane bezpieczeństwem pracowników i nie wrócą już do tego.
Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej zaapelował do radnych
aby nie obiecywali mieszkańcom czegoś, co nie jest w kompetencji Rady czy Przewodniczącego
Rady Miejskiej ale udzielali mieszkańcom wskazówek gdzie może swoje prywatne sprawy
załatwić, do jakich instytucji powinien się udać. Zaznaczył, że nawet w Urzędzie Miejskim raz w
tygodniu jest prawnik, który bezpłatnie udziela porad prawnych i do niego należy kierować takie
osoby.

Ad. 7. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej
Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w
Tułowicach.
Protokołowała
Teresa Cybuchowska – Balwierz
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