
Protokół Nr XLIX 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 9 kwietnia 2018 r.  

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

do godz.1930. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych  

(nieobecny był radny Zbigniew Paradowski,– 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, Panią Skarbnik, kierowników i dyrektorów 

jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu, Radcę prawnego, sołtysów oraz mieszkańców.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin zaznaczył, że propozycję porządku obrad 

wraz z materiałami radni otrzymali  wraz z zaproszeniem na Sesję – 28 marca 2018 r. a następnie 

zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał y porządek obrad Sesji. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2018 r.  

   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego  

      2018 r.  

  6. Informacja o działalności obiektu sportowego „Orlik” 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9. 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.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie  

      podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie 

      podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.  

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 

16. 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 
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      terenie Gminy Tułowice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

      oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Tułowice w 2018 roku.   

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu  

      wyborczego do Rady Powiatu. 

19. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.  

20. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017. 

21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2017. 

22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  

      Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku. 

23. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku  „FERIADA 2018”. 

24. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych  za rok 2017. 

25. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

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

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

29. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

30. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

 Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2018 r.  

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

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

Rady Miejskiej głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

 Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2018 r.  

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

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

Rady Miejskiej głosowało 14 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących 

się 

od głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

 Ad. 5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 26 

lutego  2018 r.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2018 r.  został  wysłany  do  radnych  e-mailem.  Radni do 

protokołu nie wnieśli  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, brak było 

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

jednogłośnie 

Ad.  6. Informacja o działalności obiektu sportowego „Orlik” 

Przewodniczący  Rady  Pan Frèdèric Coppin przypomniał, że pracownik Urzędu Miejskiego 

Pan Wiesław Duraj był na wspólnym posiedzeniu Komisji i przedstawił Informację o 

działalności obiektu sportowego „Orlik”. Była taka jego prośba aby w następnym budżecie 

pomyśleć o środkach na pomalowanie hal sportowych. 

 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik 

przedłożony projekt uchwały szeroko omówiła.. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  
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głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/242/18.    

Ad.  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik omówiła 

przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/243/18.    

Ad.  9. 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.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  Kierownik Referatu 

Podatkowego Pani Beata Miękoś omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/244/18.    

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w 

sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  Kierownik Referatu 

Podatkowego Pani Beata Miękoś omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/245/18.    

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w 

sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  Kierownik Referatu 

Podatkowego Pani Beata Miękoś omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/246/18.    

Ad.12. 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.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  Kierownik Referatu 

Podatkowego Pani Beata Miękoś omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/247/18.    

Ad.13. 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. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu Pani 

Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały . 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/248/18.    

Ad.14. 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. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu Pani 

Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/249/18.    

Ad.15. 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 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu Pani 

Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/250/18.    

Ad.16. 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. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu Pani 

Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/251/18.    

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Tułowice w 

2018 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu Pani 

Aleksandra  Franciszków omówiła przedłożony projekt uchwały . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od 

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/252/18.    

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia 

okręgu wyborczego do Rady Powiatu. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij przypomniał, że chodzi tu o te 

nowe okręgi wyborcze z tego względu, ze jest 23 mandaty po połączeniu Opola, tak, ze mamy 

z 25 mandatów zmniejszenie na 23 mandaty. Jest propozycja Starostwa dot. okręgów i w tej 

propozycji Gmina Tułowice jest w jednym okręgu z Gminą Niemodlin , natomiast Gmina 

Dąbrowa odchodzi do Komprachcic i Prószkowa. Wcześniej Gmina Dąbrowa była w okręgu  



- 5 – 

razem z Gmina Niemodlin i Gmina Tułowice, teraz maja zostać tylko dwie Gminy. Z tego 

względu, ze ograniczyłoby to możliwość uzyskania mandatów dla Gminy Tułowice to 

proponują  wydać opinię negatywną, bo chcą aby Gmina Dąbrowa była nadal w tym naszym 

okręgu wyborczym. Następnie  Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał przygotowany 

projekt uchwały w tej sprawie. 

Pani Helena Wojtasik zaznaczyła, że zanim radni podejmą decyzję, to chciała zwrócić uw3agę 

na taka sytuację, że ta sama sytuacja jakby dla jednego społeczeństwa jest dobra a  dla drugiego  

zł. Bo to jak Państwo czytają w piśmie Starosty, Starosta pyta o opinię, nie ma żadnych kar, 

wniosków i tak dalej, tylko pyta nas czy ta sytuacja będzie dla nas dobra. Stwierdziła, ze każda 

gmina, która jest w większym okręgu wyborczym, w którym jest więce3j mandatów, to jest to 

większe prawdopodobieństwo żeby ta gmina, to środowisko uzyskało swojego przedstawiciela 

w powiecie, bo jeżeli będziemy w małej społeczności, to większą społeczność nas po prostu 

stłamsi a taka sytuacja nas czeka z Niemodlinem, bo jest tam po prostu więcej mieszkańców i 

tam więce3j ludzi pójdzie do wyborów niż u nas i automatycznie możemy stracić chociaż 

jednego kandydata na radnego. To mieszkańcy będą na siebie głosowali i tutaj musimy zrobić 

wszystko, żeby Ci, którzy nie byli u urn wyborczych 4 lata temu, żeby poszli do wyborów. 

Zwróciła się z prośba do radnych aby tak zagłosowali aby ta opinia była korzystna dla Gminy 

Tułowice, żeby byli w większym okręgu mandatowym. 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 

głosowanie, w wyniku którego przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku 

wstrzymujących się od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XLIX/253/18.    

Ad.19. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji 

Pani Skarbnik wyjaśniła jak radni maja czytać ten dokument aby przygotować się na podjęcie 

uchwały absolutoryjnej w maju br. Prosił o zapoznanie się z tym dokumentem. 

Ad.20. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji 

Pani Kierownik OPS przedstawiła dokument i szczegółowo go omówiła. 

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 

2017. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji 

Pani Kierownik OPS także przedstawiła ten dokument. 

Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji   

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.23. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku  „FERIADA 2018”. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, ze jak zwykle każdego roku Ośrodek 

Kultury przygotowuje ferie dla dzieci. Są to zajęcia dla grup wiekowych i w tym roku została 

wykorzystana kwota około 3 tysięcy złotych. Była to taka działalność czterogodzinna 

dwutygodniowa, odbywały się zajęcia, warsztaty, wyjazdy, wycieczki. Odbyła się wycieczka 

na lodowisko w Opolu, w tej wycieczce wzięło udział 36 osób, korzystali również z basenu w 

Krapkowicach, pojechało tam 42 osoby. Zakupiono bilety do Sali zabaw w Nysie i była to  
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wycieczka na którą pojechało 46 osób. Dzieci były tez w kinie. W czasie poza tymi 

wycieczkami  odbywały się zajęcia w „Zaczarowanej Bibliotece”, dzieci mogły tez nagrać 

sobie własny przebój w studiu nagrań. Dzieci w czasie ferii trzy razy w tygodniu spotykały się 

na warsztatach pisankarskich, chodziły tez na zajęcia ruchowe na sale widowiskową.  

Przez te dwa tygodnie ferii przez TOK przewinęło się 370 dzieci, które były  w Tułowicach na 

feriach i były mieszkańcami .  

Na te wszystkie działania wydali 3.474 zł. 80 groszy że środków z dotacji na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi.  

Ad.24. 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.25. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

Pan Burmistrz poinformował, że było spotkanie 7 marca w Nadleśnictwie w Opolu, tam 

zazwyczaj odbywają się spotkania grupy Rybackiej Opolszczyzna, tam walnym uczestnikiem 

jest Pan Suchodolski ze względu też na przynależność. Oprócz tych stawów, na które 

dostaliśmy na rewitalizację stawów w Goszczowicach i w Skarbiszowicach, te 300 tysięcy, 

chcieliśmy więcej środków na Szkutnik dostać ale dostaliśmy 155 tysięcy, to wystarczy na 1 

etap, będziemy chcieli zrobić molo, ten pomost i ta marinę tam pod oczyszczalnia ścieków, tam 

gdzie te łódki są zacumowane, natomiast ten odcinek pieszy, myślę , że to będzie kolejny etap, 

tylko takie środki nam przeznaczono. 

10 i 11 marca Pan Burmistrz był na spotkaniu w dwóch sołectwach: w Skarbiszowicach i w 

Ligocie Tułowickiej na „Dniach Kobiet” – podziękował za zaproszenie. 

Burmistrz poinformował, że mamy już legalnie działający oddział Honorowych dawców krwi, 

jest to Oddział Tułowicko-Łambinowicki, legalny, bo poprzednio tutaj nasz mieszkaniec, który 

jest szefem Pan Kretowicz sformalizował to, że Oddział  działa  z pieczątka na terenie dwóch 

gmin. W weekend pod Ośrodkiem Zdrowia stał krwiobus, można było krew oddać, są kolejne 

akcje na terenie naszej Gminy. 

W Urzędzie miejskim były dwie siódme klasy w ramach lekcji o samorządzie, były to klasy 

VIIa i VIIb, młodzież miała możliwość obejrzenia funkcjonowania samorządu. 

18 marca odbyła się kolejna Opolska pisanka, był Pan Starosta, który też wręczał nagrody dla 

zwycięzców. 

 19 marca Pan Burmistrz wraz z trójką Sołtysów byli na Gali Marszałka  w Filharmonii , dwóch 

Sołtysów zostało tam wyróżnionych, otrzymali nagrody. Burmistrz stwierdził, że trzeba 

docenić pracę sołtysów, że im się jeszcze chce coś robić. Stwierdził, że chyli czoła tutaj przed 

naszymi Sołtysami, którzy ciągną te Sołectwa, podkreślił, że może nie jest ważniejszy od 

radnego ale taki „Sołtys na zagrodzie jest równy Wojewodzie” to jest mniejszy wójt, burmistrz 

w terenie. Podziękował Sołtysom. 

Pan Burmistrz poinformował, że wspólnie z Prezes Ogrodów Działkowych Panią Haliną Kopij 

byli w Sidzinie, była tam taka uroczystość i został zaproszony na gotowanie kwaśnicy, było 

dziewięć zespołów dwuosobowych, wylosowali nr 1 stolika, to było wszystko na żywo, 

wszyscy byli zwycięzcami. Burmistrz stwierdził, że  jeśli ktoś może podpytać się Pani Haliny 

Kopij to On nie tylko obierał cebulę, ale tez  boczek kroił, próbował. 

Pan Burmistrz poinformował, że 26 marca był na spotkaniu pożegnalnym, na emeryturę odszedł 

Pan Nadleśniczy, było spotkanie w Technikum Leśnym. Poinformował, ze nowym 

Nadleśniczym jest mieszkaniec Tułowic Pan Skrzypek. 

Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Popielowie, zostały środki 300 tys. zł. po jednej 

gminie, która nie skorzystała z tego prawa zrobienia czegoś na terenie swojej Gminy, chętnych 

na te pieniądze było dużo ale się domówili pomiędzy tymi uczestnikami, którzy byli w  
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Popielowie, 5 gmin, instytucji zainteresowanych i myśli, ze dla nas jako dla Gminy też 

przypadnie, ktoś może powiedzieć, że kwota niewielka bo 60 tys. zł. ale zrobimy wspólnie z 

TOK-iem taki projekt zagospodarowania, adaptacji i wyposażenia kuchni w  świetlicy TOK.  

Kto z tej kuchni korzystał, to wie, ze tam czas się zatrzymał. Zaznaczył, że te pieniądze będą 

pieniędzmi znaczonymi na wyposażenie tej kuchni w TOK. 

Pan Burmistrz poinformował, ze spotkał się z Paniami Dyrektorkami Szkoły i Przedszkola, 

przypomniał, że dwa lata temu przenosili dzieci sześcioletnie do zerówki w szkole aby uwolnić 

trochę miejsca w Przedszkolu dla młodszych dzieci, jest trochę więcej dzieci, to jest pozytywny 

objaw że tutaj mieszkańcy chcą mieszkać.  Dzieci sześcioletnich jest więcej niż na dwa oddziały 

i padła taka decyzja z Jego strony, że będą trzy oddziały w szkole, żadne dzieci 6-letnie nie 

zostają w Przedszkolu. Jutro będzie spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich, dzieci 

sześcioletnie nie zostają w Przedszkolu, po to robili to Przedszkole nowe, do Przedszkola Pani 

Dyrektor ma przyjmować wszystkie dzieci 2,5 letnie, te które są samodzielne. Stwierdził, że to 

tez jest w jakimś zakresie polityka prorodzinna samorządu w kierunku tego żeby osoby, które 

chcą wrócić do pracy mogły jak najszybciej dzieci oddać do Przedszkola. 

Pan Burmistrz poinformował, że na ul. Gruszkowej została rozpoczęta budowa żłobka – 

oddziału żłobkowego na 24 miejsca, inicjatywę taką podjął podmiot prywatny. 

Pan Burmistrz poinformował, że 4 kwietnia na jego pisemna prośbę wraz z pracownicą Urzędu 

i grupą radnych : Panem Przewodniczącym Rady Frèdèricem Coppin, Michałem Luty, Anną 

Sokulska i Lesławem Kałwa spotkał się  z Panem Prezesem Kopalni  na terenie Kopalni  Ligota 

– Rutki. Mieli możliwość obejrzenia i myśli, że  potwierdzenia, że na dzień dzisiejszy na terenie 

Kopalni nic się nie dzieje. Zaznaczył, że mieli możliwość obejrzenia terenu z góry, byli też na 

samym dole, gdzie jest ta niecka i nic tam  więcej nie ma. Przebieg spotkania zostanie 

omówiony później. 

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poinformował, że w większości będą się 

powielać z Panem Burmistrzem, bo w sumie te wszystkie sprawy wspólnie załatwiali  

Mieli wspólne spotkania z Przewodniczącym, z Panem Burmistrzem na temat przygotowania 

posiedzeń Sesji i Komisji. Tak jak Pan Burmistrz wspomniał prowadzili pokazowa Sesje dla 

uczniów klas VII-ych.  Młodzież bardzo chętnie zadawała pytania, słuchała co się dzieje na 

takich Sesjach. Stwierdził, że musi przyznać, że pierwszy raz widzieli film o Tułowicach czyli 

młodzież nie zagląda na stronę Gminy. 

Ad. 27. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin poinformował, że rejestr listów dostarczył 

emailem 6 kwietnia, kopia jest tez w segregatorze w pokoju Rady.  

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij odczytał list  Firmy Koreańskiej  - dotyczący 

podatku. 

Pan Burmistrz poinformował, że omawiana Firma  jest tutaj największym podatnikiem,  

płatnikiem na terenie Tułowic i całej Gminy. W związku z tym, że Pan Prezes Firmy stwierdził, 

że oni na części firmy nie prowadzą działalności i wyliczyli sobie za ten teren trochę inną 

stawkę. To są dosyć duże pieniądze jak na realia naszej Gminy. Poszło trzecie upomnienie do 

nich, że mają wyliczyć pieniądze taj jakby tam faktycznie była prowadzona działalność.  

Zaznaczył, że to nie jest naszą winą, że na części powierzchni  firma nie prowadzi działalności, 

to są puste hale, puste pomieszczenia a tutaj co najmniej jest dwóch przedsiębiorców naszych, 

na Sesji radnych, którzy w pewnym momencie też chcieli skorzystać z dzierżawy tych 

pomieszczeń,  tylko stawki były chyba dosyć takie zaporowe. Burmistrz stwierdził, że uważa, 

że lepiej wziąć niewielkie pieniądze i  chociażby mieć na ten podatek. 
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Burmistrz stwierdził, że z pismem Firmy się nie zgadzamy i stoimy na stanowisku, że to my 

mamy rację a poszło już  trzecie upomnienie, już ostatnie do Firmy o sprostowanie deklaracji 

na podatek. Oni wyliczyli, że tylko w części prowadzą faktycznie działalność a od reszty nie. 

Niestety ustawa tu nakazuje, że skoro jest wszystko zrobione, mają wszystkie budynki, 

budowle, to musza niestety płacić. 

Zaznaczył, że tutaj samorząd, Rada  i tak pomogła i pomagała tej Firmie. 

Następnie Pan Burmistrz przypomniał, że  był tutaj przedstawiciel Opolskiej Organizacji 

Turystycznej, przedstawił swoją ofertę, radni wyrazili zgodę, że na majowej Sesji  Rada 

Miejska podejmie uchwałę o przystąpieniu do tej organizacji, będzie to dodatkowa promocja 

dla całej Gminy. Od przyszłego półrocza będą opłacane składki za przynależność, jest to 

symboliczna kwota, około 25 groszy od 1 mieszkańca za cały rok. 

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij poinformował, że radni otrzymali emailem  

protokół ze spotkania w Kopalni, o którym wcześniej mówiono. 

Poinformował także, że do rady wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Opolu dotyczące  

prośby o wydanie opinii na temat propozycji utworzenia okręgów wyborczych. 

Zaznaczył, że jako odpowiedz na to pismo Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii. 

Pan Roman Kopij zapoznał także zebranych z odpowiedzią jaka przekazano dla radnego 

Romana Suchodolskiego na złożony wniosek o nadanie tytułów Honorowy Obywatel Gminy. 

Pan Roman Kopij poinformował, że do Rady wpłynęło także 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. 

Następnie zapoznał zebranych z otrzymanym emailem Państwa Agaty i Wojciecha 

Gałczyńskich  dotyczącym budowy oświetlenia i nawierzchni drogi, przy której mieszkają.  

Zaznaczył, że rozmawiali już o tym piśmie i z tego co wie, to Państwo zostali już 

poinformowani, że w tym roku jest przewidziany projekt oświetlenia tej ulicy a jak będą już 

wszystkie media to wtedy będą myśleć o nawierzchni. Zaznaczył, że nie wie, dlaczego akurat 

teraz Państwo o tym napisali skoro wiedzą, że ta procedura jest już rozpoczęta. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij poinformował o 

otrzymanym piśmie Pana Posła  Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego 

wstrzymania przekazywania  naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych.  

Przypomniał, że radni rozmawiali już o tym na posiedzeniu Komisji i uznali, że nie będą się 

zajmować tą sprawą, pismo pozostawiają bez odpowiedzi, Pan Poseł inną droga powinien 

załatwiać to wstrzymanie przekazywania środków, Gmina nie może łamać prawa i robić tego 

co Pan Poseł by chciał.  

Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał także: 

-  odpowiedź na pismo rodziców uzdolnionego muzycznie dziecka  w sprawie możliwości 

dofinansowania zakupu instrumentu muzycznego. Odpowiedź  jest negatywna z uwagi na to, 

że Gmina nie ma możliwości  dofinansowania takiego zakupu.  

- odpowiedź dla radnego Krzysztofa Ptaka na pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na  

ulicy  Ceramicznej  - wjazd na ul.  Opolską. 

Burmistrz poinformował, że na ul. Ceramicznej na dole, jak się zjeżdża koło przepompowni 

będzie poszerzona droga po prawej stronie do ogrodzenia, cały ten łuk. Burmistrz 

poinformował, że firma oglądała ten teren i można to poszerzyć.  

- pismo do Pana Prezesa  Kopalni  dotyczące  prośby o spotkanie, spotkanie się już odbyło. 

Pan Burmistrz napisał pismo do Pana Prezesa Kopalni o umożliwienie  sprawdzenia co się 

dzieje na terenie Kopalni – chodzi o pisma  wywieszone na drzewach w sprawie składowania 

popiołów  w wyrobisku. 

- pisma – sprawozdania  dot. działalności OPS. 
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- życzenia świąteczne dla Rady od Szkoły Podstawowej w Tułowicach, Pana Burmistrza, 

Przedszkola, Starosty Opolskiego. 

- pismo poparte 984 podpisami mieszkańców Tułowic w sprawie zaniepokojenia i protestu 

przeciwko  planowanej inwestycji na terenie Kopalni  dot. budowy infrastruktury dla potrzeb 

transportu i rozładunku popiołów lotnych i żużli paleniskowych w ramach rekultywacji 

wyrobiska Rutki w Kopali Bazaltu Rutki – Ligota na terenie Kopalni Odkrywkowych 

Surowców Drogowych w Niemodlinie. 

- pismo radnego Lesława Kałwy poparte podpisami mieszkańców dot. sprzeciwu w sprawie  

przewożenia i składowania popiołów do Kopali w Rutkach ,co dodatkowo spowoduje też  

zwiększenie już i tak  uciążliwego ruchu samochodów ciężarowych o ponad 50% 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski:  Drodzy Państwo, to, że Kopalnia od iluś tam lat 

już wydobywa ten kamień, to jak byliśmy na spotkaniu to też słyszeliśmy, że to trzeba w jakiś 

sposób zrekultywować. Pierwsza część Kopalnia zrekultywowała  w mniejszym zakresie, tam 

chyba było około  5 ha, nasypami, zwałami ziemi, które pozyskano z tych wyrobisk, z tej części 

górnej. To zostało zasypane, w tej chwili tam już jest las. Kolejny odcinek po wyrobisku, ten , 

który widzieli podczas spotkania, ma być rekultywowany miedzy innymi tymi pyłami i żużlami 

z elektrowni. Poinformował, że 4 kwietnia byli tam na miejscu i widzieli wyrobisko, 5 kwietnia 

Rada Miejska miała wspólne posiedzenie Komisji, miedzy innymi ten temat tez był poruszany.  

Poinformował, że oprócz odczytanych pism do niego wpłynęły jeszcze trzy pism, od 

właściciela gruntów nabytych po firmie włoskiej – ok. 30 do 40 ha. Oraz właścicieli gruntów  

sąsiadujących bezpośrednio z terenem Kopalni. 

Burmistrz zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji wypowiedział te znamienne słowa, że ani 

Urząd ani radni nigdy nie byli , nigdy nie będą przeciwko mieszkańcom i społeczeństwu. 

Jeśli, radny, mieszkaniec, wójt, burmistrz, prezydent stanie po drugiej stronie, to w żargonie 

sportowym mówi się, że dostaje żółtą kartkę, a druga żółta kartka w konsekwencji jest ta kartką 

czerwoną. Jego pytania, które są w protokole pokłosiem tego spotkania w Kopalni też było, czy 

Kopalnia nie zastanawiała się tez nad innym kierunkiem zagospodarowania, zrekultywowania 

tych terenów. Trzeba tez pamiętać o jednym, że Kopalnia, teren Kopalni też jest dla nas dużym, 

dobrym podatnikiem, płatnikiem i firmą, która zatrudnia też naszych rodzimych mieszkańców. 

Przypomniał, że w czwartek na Komisji powiedział, że wystosuje pismo do Prezesa Kopalni, 

co też się stało. Odczytał pismo, jakie przekazał dla Prezesa Kopalni z prośbą o rozważenie  

zastosowania innego kierunku rekultywacji np.  bazy rekreacyjno- wypoczynkowej  

Pan Gerber przedstawił przygotowaną prezentację na temat walorów przyrodniczych Tułowic, 

oraz zagrożenia jakie stworzą  przywożone pyły. 

Następnie pokazał przykłady co można zrobić w takich wyrobiskach. Zaznaczył, że 

Kamieniołom w Ligocie jest zabytkiem przyrody, on pracuje od XIX wieku i trwają 

przygotowania do wpisania go do zabytków przyrody.  

Następnie przytoczył fragmenty z Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2010. 

 następnie prosił radnych o przegłosowanie kwestii „ Kto jest za wyrażeniem zgody na 

rekultywacje terenu Kamieniołomu w Ligocie Tułowickiej poprzez zasypanie wyrobiska 

popiołami i innymi przemysłowymi odpadami”. Zaznaczył, że wie, że nie może wnosić o takie 

głosowanie ale to jest taka propozycja.  

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski:  Drodzy Państwo, Ja tutaj z Panem Gerberem się 

dawno nie widziałem, chyba miesiąc temu jak Pan Gerber był ze studentami. Zapytał mnie Pan 

czy gdzieś z góry nie widać rynku, ale to też jest pomysł Drodzy Państwo na Tułowice. Trzeba 

mieć jakąś wizję rozwoju, to te zapisy w Strategii Rozwoju i tak dalej. W tym piśmie moim, w 

którym prosimy Pana Prezesa, bo teraz tylko tyle można, trzeba wiedzieć, że jest to teren 

prywatny całkowicie.  Zgody środowiskowe w międzyczasie instytucje typu Starostwo, nowy  
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twór jak Wody Polskie wydają, jedynie Ochrona Środowiska prosi o ten raport szczegółowy, 

ale uważam, że takim głosem to jest zawsze taki głos ludu, myślę, że tutaj obraz innego 

zagospodarowania tego terenu, rekultywacji, Drodzy Państwo zarówno w tym piśmie, które 

spoczęło na rękach Prezesa jak i tutaj na tych obrazach mogliśmy zobaczyć, natomiast rola 

wójta, burmistrza, prezydenta tutaj jest rolą wykonawczą. Natomiast uchwałodawcza tutaj jest 

Państwa i Rada też ma Drodzy Państwo, Państwo Radni wiecie i tu wszyscy zgromadzeni też 

oręż w postaci procedur, uchwał, opinii, tak jakby chociażby tej opinii, która była – czy 

jesteśmy za tym aby Dabrowa tutaj przy Powiecie była czy nie. Drodzy Państwo te prawie 1000 

podpisów plus tutaj  jeszcze z Ligoty, chociaż ja tutaj w drzwiach otrzymałem te z Ligoty 

wnioski a tutaj przejrzałem czy nie powtarzają się te podpisy, to nieważne Drodzy Państwo to 

jest głos ludu, mieszkańców. My namawiamy tutaj ludzi, żeby przyjechać, kilka rodzin wróciło 

już zza granicy do Tułowic, bo tu warto mieszkać, chociażby ten film promujący Tułowice, to 

ostatnie słowo na koniec filmu znamienne – „ Tu warto mieszkać, tu warto żyć”. Myślę, że się 

pod tym podpisuję i wierze, że Państwo zgromadzeni tutaj , też.  

Mieszkanka Tułowic: padło tu takie pytanie ze strony tego Pana czy ktoś jest za, żeby właśnie 

tam składować te odpady. Wpłynęły też listy, podpisy mieszkańców, to żadna tajemnica, którzy 

mówią, że są przeciwko temu, wiec jak Ci, którzy są przeciwko temu, nie boja się tego, 

ujawniają to, no to może się wypowiedzą Ci, którzy są właśnie za tym. 

Radny Krzysztof Ptak: Ja wypowiadam się oczywiście w swoim imieniu, oczywiście jestem 

przeciwny temu i to co przedstawił Pan gerber jest rewelacyjnym rozwiązaniem, któreś z tych 

rozwiązań by się nam tutaj śniło. Moja prośba jest Panie Przewodniczący do  Pana Mecenasa, 

żeby może przedstawił obecnym gościom, bo nie wszyscy uczestniczyli na Sesji, jak wygląda 

uchwałodawcza droga, tak nie możemy sobie podnieść rękę w tym momencie i podjąć uchwałę. 

Radca Prawny Pan Tomasz Surma: może powiem, bo kwestia jest taka, że inicjatywę  mają 

tylko radni wyłącznie i burmistrz w tym zakresie i dlatego nie może ktoś przyjść sobie z ulicy 

i powiedzieć,  uchwałę taką czy inną trzeba przygotować pod względem merytorycznym, na 

piśmie, dać podstawy prawne. Jeżeli będzie taka wola, to macie swoich przedstawicieli jako 

radnych i możecie powiedzieć żeby to oni albo burmistrz przedstawili taką uchwałę intencyjną 

w tym zakresie, na przykład Rada popiera jakiś taki projekt, czy cos takiego. Ten temat może 

być na następna Sesję spokojnie przygotowany, chyba żebyście się uparli i stworzyli cos na 

gwałt szybkiego, ale tak na szybko to może być  pod względem prawnym czy merytorycznym 

niezbyt dobrze skonstruowane. Trzeba do tego podejść na spokojnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Frèdèric Coppin poinformował, że już wpisał, 7 maja mają 

posiedzenie Komisji, to będzie wniosek do Pana Radcy Prawnego żeby przygotować taki 

projekt uchwały i będą o tym rozmawiać 7 maja a podjęcie uchwały będzie 11 maja. 

Mieszkanka Tułowic: czy Państwo dowiedzieli się skąd dokładnie będą składowane te odpady, 

jakie to będą odpady, w jakich ilościach np. miesięcznie albo rocznie, ile faktycznie tych 

ciężarówek będzie przez naszą miejscowość przejeżdżać, jak to będzie faktycznie wyglądało, 

my jako mieszkańcy jesteśmy bardzo tego ciekawi, ciekawi takich szczegółów , które będą 

dotyczyć , no ewentualnie planowanej inwestycji. 

Mieszkaniec Tułowic; w szczególności jesteśmy zainteresowani nie ilością tego ale jakością, 

bo skoro przez tyle lat był eksploatowany surowiec to dlaczego nie uzupełnić teraz tego jakąś 

glebą z nadwyżki, ludzie się budują, mają też nadwyżki.  

Burmistrz Tułowic: na spotkaniu była tez przedstawicielka firmy EPORE, Pani która zajmuje 

się tymi certyfikatami, oni maja wszystkie certyfikaty o nieszkodliwości i tak dalej. Natomiast 

uciążliwość też Drodzy Państwo, ten transport samochodowy Drodzy Państwo. Nie bez kozery 

były pokazane te zniszczone drogi Drodzy Państwo, ja się cieszę bardzo, że udało się w 

przeciągu dwóch lat  ażeby do Tułowic przyjechała droga. Trzy i pół roku temu jako  
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mieszkańcy, jako Komitet dwa hasła chcieliśmy, drogę dojazdową do Tułowic i przystanek 

kolejowy w miejscowości Goszczowice. Drogę mamy i przypilnujmy to i szanujmy, bo  w tej 

chwili do Tułowic wjeżdża się naprawdę można z głowa podniesioną, nawet podczas deszczu. 

W tej chwili ważną rzeczą będzie to, że  z tych danych, które otrzymaliśmy tutaj i wiedzę mamy 

po spotkaniu też w Kopalni, że tam, tak jak Pan radny z Ligoty Pan Kałwa Leszek w tym piśmie 

powiedział, że natężenie samochodów może sięgnąć 50%. 

Wyegzekwowanie w Ligocie połatania kawałka dziury graniczy dzisiaj z cudem, żeby tam 

przyjechali i cokolwiek zrobili. My jako Gmina, jako samorząd podnieśliśmy tutaj, 

wyregulowaliśmy 17 studzienek od wjazdu od Korfantowa, trzy zostały odbudowane. Już nie 

jedzie się tak źle, to też za nasze pieniądze, bo udowodniono nam, że kanalizacja jest gminna. 

Jest lepiej, my dbamy o ta infrastrukturę ale trzeba Drodzy Państwo wiedzieć, że jeżeli my nie 

zadbamy, to kto. My mieszkańcy, nam najbardziej tutaj  chyba na tym wszystkim zależy. Atesty 

będą na te popioły, bo tam padło hasło, że gorsza chemia wydobywa się podczas kruszenia niż 

z tych popiołów, one maja być w takiej masie suspensji tam przywożone według tych założeń, 

natomiast trzeba dorzucić około 50% zwiększenie ruchu taboru samochodowego, gdzie w tej 

chwili przy tym wydobyciu do Kopalni jeździ 80 do 90 samochodów dziennie. Jeśli dodamy 

jeszcze około 50 to się robi rząd około 140. Ruch będzie i tak większy, bo jeśli obwodnica 

Niemodlina, jest zaklepana obwodnicą, finansowanie ma, no to trudno upatrywać, że na 

podbudowę tej warstwy spodniej drogi będą ciągnąć ze Strzelina, Strzegomia czy skądś, tu jest 

podwalina pod budowę obwodnicy, a to są ilości rzędu wielkiego. My Drodzy Państwo, nikt 

nie narusza tutaj Kopalni, Kopalnia będzie produkowała, będzie zbyt dla Kopalni, natomiast , 

zarówno myślę, że tu prośba tak samo jak i radnych, jak Ja swój głos już zabrałem odnośnie 

zmiany,  zastosowania innego kierunku rekultywacji, a wydaje misie, że można. 

Pracownica Urzędu Pani Aleksandra Franciszków: w informacji którą nam EPORE przekazało 

to są popioły i żużle, na dzień dzisiejszy taki jest projekt rekultywacji. Pan Burmistrz teraz 

napisał pismo o zmianę rekultywacji, zobaczymy jak oni do tego podejdą, bo tak naprawdę 

musimy po prostu przyjąć informację, że my tak naprawdę nie mamy wpływu na to w jaki 

sposób rekultywowany będzie teren. Oni maja obowiązek rekultywować, my nie możemy im 

jako Urząd Miejski narzucić kierunku rekultywacji. My możemy grzecznościowo prosić o 

zmianę kierunku rekultywacji, absolutnie nie możemy im narzucać kierunku rekultywacji 

biorąc pod uwagę też, że teren jest prywatny. 

Radny Krzysztof Mróz: chyba nie ulega wątpliwości, że nikt z nas tutaj nie jest za tym, żeby tu 

nam coś wożono i wysypywano, to jest oczywiste i tutaj wszyscy musimy sobie zdać z tego 

sprawę, natomiast chciałem  zapytać jakie są możliwości prawne zablokowania tego typu 

inwestycji ponieważ, to po  pierwsze, teren jest prywatny, droga jest wojewódzka, częściowo 

powiatowa. My sobie możemy tu różne uchwały podejmować ale jaki to ma wpływ na decyzje 

tego organu, który dysponuje tą Kopalnią. 

Radny Lesław Kałwa: Ja chciałem powiedzieć, jak tu Pani wspomniała o tej rekultywacji, to 

Kopalnia na tej rekultywacji będzie zarabiała dodatkowo, bo oni wydobywając kamień robią 

odkrywkę i pozyskują jakaś warstwę ziemi, oni tej ziemi nie przeznaczają na rekultywację 

tylko, wcześniej na przykład częściowo ja sprzedawali. Teraz wożąc te popioły to Kopalnia 

będzie na tej rekultywacji zarabiała dodatkowo, tak, ze tu jest jeszcze dodatkowy aspekt, że oni 

będą mieli dodatkowe pieniądze za to,  a mieli od początku wydobycia obowiązek wyrobiska 

zasypywać i rekultywować. 

Radny Roman Kopij: nie ukrywam, że myśmy tu, na ten temat bardzo gorąco dyskutowali i 

mamy tutaj spory, nie natury tej, że my chcemy ten popiół, żebyście Państwo nie myśleli, że 

naszą intencją jest tu ‘ a proszę wóźcie , co chcecie”, problem jest innej natury, bo my nie 

chcieliśmy żeby w ocenie naszych mieszkańców Tułowic było tak, że Rada Gminy czy  
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Burmistrz w ogóle się tym tematem nie interesuje, bo zaczęliśmy od niefortunnych pism na 

drzewie, coś się wywołało, my chcieliśmy tylko uspokoić Państwa, że naprawdę ten temat Pan 

Burmistrz pilotuje, jest Pani która zajmuje się ochrona środowiska i to nie jest tak, że po to 

powołał Komisje, pojechali radni tam do Kopalni, żeby stwierdzić, czy to jest prawdą, ze już 

tam się coś działo bez naszej wiedzy a jesteśmy stroną, graniczymy z tą Kopalnią. Problem jest 

natury innej, że oni jak gdyby maja w swoim zapisie rekultywację tego terenu i to mają 

ustawowo, decyzją, że mają teren zrekultywować. Myśmy zaprosili Pana prezesa, byliśmy tutaj 

na spotkaniu z Panem Burmistrzem razem, była ta firma EPORA, oni mają wszystkie 

certyfikaty dopuszczające, zajmują się tymi popiołami w skali kraju, i teraz tak, my mamy 

dylemat, bo my bardzo byśmy chcieli, nawet prosiliśmy Pana Gerbera żeby włączył się w ten 

program przy pomocy swoich studentów może my jakiś projekt zrobimy, umówimy się na 

spotkanie z Panem Prezesem, aczkolwiek było tylko telefoniczne, no nie było może tak 

jakbyśmy chcieli, ale to nie jest istotne, bo temat jest rozwojowy, nam zależało tylko na tym, 

żeby była ta dyskusja i bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście, że chcemy swoją opinię 

wyrazić, że możemy na ten temat podyskutować normalnie, otwarcie jak cywilizowani ludzie 

a nie jakieś plotki tutaj chodzą, ze aż boje się je przytaczać , jakieś pyły na cmentarzu, to już  

jakaś fantazja ułańska tutaj niektórych poniosła. Byli radni, stwierdzili, że nic takiego nie ma, 

jest tam glina, która się ujawniła z tej geologii, no bo, fenomenem tej geologii jest to, że były 

badania geologiczne, zaczęli kopać, okazało się, że nie ma kamienia tylko jest glina, no i to jest 

efekt badań geologicznych. Z tym, że Urząd Górniczy jak gdyby wydał ekspertyzę, najwyższy 

Urząd w tym kraju, który dopuszcza, że ta niecka nadaje się, że jest szczelna, że nie będzie 

przenikania do wód. My rozmawialiśmy z Panem Prezesem na ten temat, że mamy te wizje 

taką, żeby ten teren służył dla społeczeństwa, żeby był jakimś obiektem wycieczkowym jakimś 

rekreacyjnym, teraz tylko problem taki, jak Gmina ma zrobić tam cokolwiek skoro nie jest tego 

właścicielem. Zgodnie z ustawą Gmina nie może tam gwoździa wbić bo to nie jest teren Gminy, 

jest to  własność Kopalni. 

Z kolei, żeby unieść ciężar tej rekultywacji, to też Gmina w swoim budżecie , a po piśmie  

naszego potencjalnego i największego podatnika jakim są xxxxx, mówiąc kolokwialnie, już nie 

płacą, to Gmina będzie miała problemy w ogóle, żeby utrzymać się w tej formie w jakiej my 

jesteśmy a już nie mówię o inwestycji. Są możliwe programy, możemy tutaj dojść do 

porozumienia, jeżeli Pan Prezes będzie skłonny, żeby wejść w taki program z Gminą, 

zaangażować jeszcze inne środowiska, żebyśmy mogli zrobić coś takiego, abyśmy to mogli 

pięknie zagospodarować jak na filmie tutaj widzieliśmy. Bardzo chętnie, my byśmy tak chcieli, 

żeby tam tak było, żeby były oczka wodne, żeby było fajnie, bo tam ta woda non stop podchodzi 

i nie robiąc nic, to samo się wypełni wodą, tylko będzie znowu zupełnie inny problem, 

zabezpieczenia, utrzymania, oby nic tam złego nikogo nie spotkało ale nie daj Bóg to kogoś 

spotka, ktoś się utopi, będzie  problem, kto ma tym wszystkim zawiadywać skoro to nie jest 

naszą własnością. Jak Gmina ma przejąć ten obiekt, no bo dla nas to jest dylemat, nie to, ze my 

nie chcemy Proszę Państwa, bo takie odczucie było, że radni tu pewnie, tak puszczą, ok, niech 

jadą i z głowy, nie, to tak nie jest, my chcieliśmy normalnej dyskusji, nie po drzewach tylko 

tutaj normalnie na Sali i proszę bardzo, niech się każdy z nas wypowie, jeśli każdy ma, a jest w 

Tułowicach wiele osób, które gdzieś pracują, maja doświadczenie, niech się tą wiedzą podzielą. 

Możemy wejść w takie programy unijne, bardzo chętnie, tylko teraz musimy, strona jest 

Kopalnia, jeżeli Kopalnia wyrazi dobra wolę, będzie chciała zrekultywować ten teren inaczej, 

tak jak Pan Burmistrz do nich napisał, to bardzo chętnie, my też będziemy partycypowali w 

kosztach, możemy wspólnie zrobić jakiś program, ustalić swoje działania, bo Kopalnia cały 

czas jest czynna, tam  cały czas idzie wydobycie, tam nie ma pośpiechu, że trzeba już to 

zagospodarowywać, Regionalna Dyrekcja wstrzymała generalnie wszystko, bo wstrzymała  
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wszystkie te pozwolenia, które mają, a to nie jest zgoda, że już można to sypać, oni nie mogą 

tam jeszcze niczego sypać, ta procedura będzie trwała. Może trwać rok, dwa, nie wiadomo 

jeszcze ile zanim oni dostana tą zgodę, i dopiero jeśli będzie jakaś procedura, może być  RDOŚu 

decyzja, że nie wolno, no i tyle i będzie w ogóle po rozmowie, bo nie dopuszczą, że te pyły tam 

trafiać nie mogą. Ale to mało tego, te pyły to ssą jednym z elementów, to nie jest tak, że tylko 

pyły, bo tam problem jeszcze jest innej natury, że oni maja to wyrobisko zrekultywować. Na 

tej starej części gdzie radni byli powstał las, tak samo oni maja to w swojej decyzji, że maja to 

zrekultywować i posadzić tam las, po prostu. Mówiąc krótko jeżeli nie będą wozili popiołów 

to kto wie, co oni tam będą wozić. Kto wie, oni mogą gruz, inne rzeczy, mają dopuszczenie na 

wszystko, a w tym gruzie może być nie wiadomo co jeszcze, co tam może za syf trafiać. Nikt 

z nas nie ma tam prawa w ogóle wstępu na ta Kopalnie, to dobra wola Prezesa, że wpuścił 

naszych radnych, że mogliśmy zobaczyć to co tam się dzieje. Dobrze, że ta dyskusja jest, może 

te osoby, które się podpisały nie do końca wszystko dobrze zrozumiały, że tu radni są przeciwko 

Tułowicom, jak usłyszałem takie plotki, to chciało mnie cos trafić, bo my tu naprawdę z Panem 

Gerberem rozmawialiśmy dość dawno, bo tą informację posiedliśmy na spotkaniu i  Pan 

Burmistrz zaczął działać, to nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje, bo są drogi administracyjne 

i my ich nie przeskoczymy, procedura musi być. Pan Burmistrz czuwa, żebyście  Państwo nie 

myśleli, że to tak sobie idzie na jakiś żywioł i tylko tyle, bo myśmy chcieli normalnej dyskusji, 

prawdziwej. Teraz wiemy, mamy kartę przetargową, są podpisy, to nie jest tak, że one trafia do 

kosza, tylko będziemy mieli. Będzie obwieszczenie Pana Burmistrza, że w tej sprawie możemy 

się wypowiadać, Pan Burmistrz ma na stole te podpisy, ktoś nas musi przekonać do tego, ze te 

obawy są nieuzasadnione a po drugie jeżeli znajdzie się dobra wola i finanse, bo to jest 

podstawa żeby to zrekultywować, to my na pewno się podpiszemy tu wszyscy pod tym, żeby 

tam coś fajnego powstało. Żeby to odczucie tego spotkania było takie, że my chcemy cos z tym 

zrobić, tylko nie pokątnie, nie plotkami, tylko normalna rozmowa, na tym to polega. To jest 

opinia mam nadzieje naszej Rady i my chcemy Państwa uspokoić, że będziemy nad tym 

tematem na pewno czuwać. 

Mieszkanka Tułowic: skoro władze już działały w tym kierunku, to dlaczego musiało dojść aż 

do tego, że jakieś tam ogłoszenia na tych drzewach i dopiero się zrobiło głośno, po co te 

wszystkie plotki, czy nie można było wcześniej zrobić jakieś zebranie ogólne i zawiadomić po 

prostu społeczeństwo o tym, co się dzieje, a tak, no to tak wygląda, taki ma wygląd jak ma w 

obecnej chwili. 

Pan Gerber: Panie Przewodniczący, dziękuje Panu za te dobre słowa, one są ważne, że Rada 

jest za, rozumiem, że jest to bezdyskusyjne, że chcemy aby było czysto, że popiół w Tułowicach 

to jest głupi pomysł, ciężarówki w Tułowicach na potęgę to jest głupi pomysł, musimy zrobić 

wszystko żeby tak nie było. Teraz byłaby prośba czy my jako tutaj goście możemy Państwa 

prosić o taka deklarację, ze zrobicie wszystko żeby tak nie było. Tu naprawdę czas nagli 

dlatego, że ja byłem u Pana prezesa na spotkaniu, dziękuję, ze umówiliście mnie Państwo, i on 

powiedział tak: wszystko już załatwione, nie wozimy bo jest most w remoncie. Na temat 

konkursu jak zagospodarować ten obiekt  powiedział, że bardzo chętnie, to jest świetny pomysł 

ale jak zasypią, to wtedy zrobimy konkurs. Wydaje mi się, że czas tu bardzo gra rolę, bo jak 

most zostanie wyremontowany a trwa praca, to te samochody zaczną jeździć, dlatego, że 

wszystko jest przygotowane według słów Pana Prezesa do tego żeby zapełnić ten kamieniołom. 

Siedem lat, ileś tam ton, nie zanotowałem sobie, siedem lat jeżdżenia samochodów, na dowód 

tego mam od niego projekt jak to ma wyglądać, że już jak się tę przestrzeń zapełni, to posadzi 

się las. Na takiej bombie ekologicznej, to zdajecie sobie Państwo sprawę, wodę mamy spod 

ziemi, nie wiem  czy ktoś jest w stanie tu położyć głowę  tu na tym stole i powiedzieć, że nic 

się nie stanie, ze nie będzie tąpnięć, nie będzie pęknięć, to nie przeniknie do wody, a wtedy  
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będziemy mieli większy wydatek, bo budowa nowych wodociągów to jest dużo , dużo drożej 

niż zrobienie ładnej kładki, ładnego lustra wody. A teraz pytanie: jak to zrobić, myślę, że mamy 

Pana Prawnika i myślę, że można by było poprosić go aby na następne zebranie przygotował  

drogę jaka prawnie można działać, bo rzeczywiście druga strona jest przygotowana do tego, ma 

wszystkie zgody, ma wszystkie opinie, faktem jest, że badania te nie są dostępne, ja napisałem 

takie pismo do Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w formule zapytania publicznego : 

przeczytał zapytanie: Proszę o przedstawienie wyników badań wykonanych przez niezależnych 

ekspertów, badań biorących pod uwagę wpływ zaplanowanego na wiele lat procesu 

zasypywania kamieniołomu pyłami z elektrociepłowni na czystość powietrza, czystość wody 

powierzchniowej, podskórnej oraz głębinowej  (Tułowice pobierają wodę z głębinowych 

odwiertów) oraz stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Tułowice, utrzymanie 

stanowisk rzadkich zwierząt. 

Wydaje mi się, że naprawdę sytuacja wymaga bardzo szybkiego działania, oczywiście 

prawnego działania, to byłaby bardzo ważna opinia co można zrobić, czy w ogóle Gmina może 

coś zrobić, bo jeżeli nic nie może zrobić no to będziemy świadkami, że koło naszych domów 

się robi po prostu tragedia, bo to jest naprawdę, to jest tragedia, co nam się szykuje, absolutnie 

mówię to z ręką na sercu. Niech ktoś powie, że z wodą  się nic nie stanie przez najbliższe lata. 

Kto potrafi taką decyzję wydać, że tak olbrzymie ciążenie jakie tu będzie, bo ten popiół będzie 

zalewany wodą, więc to będzie wypełnione wodą , więc będzie olbrzymia presja na to dno i na 

boki, że to nie pęknie i nie dostanie się do wody. Jeżeli znacie kogoś, kto położy tu głowę, to 

ja się nie odzywam. 

Mieszkaniec Tułowic: pozyskiwanie wpływów do budżetu jest mile widziane, bo wiemy jaka 

Gmina jest, a to że popioły są  szkodliwe to wiem, bo pracowałem na elektrowni. Jednak to, ze 

teren jest prywatny i właściciel może sobie tam robić co chce, to nie jest tak do końca. 

Burmistrz Tułowic: mamy tutaj obrany Leśno – wodny kierunek zagospodarowania, nie bez 

kozery w piśmie, prośbie  do Pana Prezesa proszę o ten wodny kierunek zagospodarowania. Bo 

jeśli tu jest leśno – wodny, to woda, te oczka stanowią  tylko 5% tej całej niecki. Jeśli chodzi o 

administracyjne postepowanie, na ta chwilę 13 marca, bo te dokumenty, Gmina na razie jest 

taka instytucją gdzie te kopania pomiędzy tymi wnioskodawcami, podkreślam Wody Polskie 

wyraziło pozytywną opinie dla budowy infrastruktury. Jeśli w tej chwili wstrzymana decyzja a 

Kopalnia poprzez firmę EPORE dostanie pozytywną opinię od RDOŚ-u, Drodzy Państwo za 

kilka miesięcy, za dwa lata, to wszystko trafi tutaj na ręce Urzędu Miejskiego. Organem 

właściwym  do wydanie zezwolenia na przetwarzanie  jest Marszałek Województwa 

Opolskiego ale właściwym tutaj ze względu na rejon jest burmistrz, prezydent. Drodzy Państwo 

moja decyzja za dwa, trzy miesiące, rok, dwa jeśli Bóg da zdrowie i społeczeństwo to jest 

drodzy Państwo na nie, nie kierunek zagospodarowania w kierunku pyłów, infrastruktury. 

Drodzy Państwo obiecać nam można dużo, firma wyjedzie, pojedzie, my zostaniemy z drogami, 

bez infrastruktury a moja obawa jako włodarza na ta chwile całej Gminy, że ludzie przestana 

tutaj przyjeżdżać mimo lasów, borów, mimo pięknych terenów, skomunikowania, mimo temu, 

ze za chwilę rusza rewitalizacja linii Opole Zachód – Nysa, mimo tego, że na terenie naszej 

Gminy przybędą dwa nowe przystanki, bo w Szydłowie będzie też drugi w centrum, do 

zatrzymywania i wsiadania, przystanek w Goszczowicach, a to jest zarówno zawarte tutaj w 

Państwa piśmie, piśmie Sołectwa jak i Drodzy Państwo w moim. Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi 

o legislację, to taki dokument, Ja się nie chcę wypowiadać, bo tutaj  Pan Przewodniczący na 

następną Sesję Drodzy Państwo powinien się znaleźć. Ja tez wierzę, jestem przekonany, że 

Kopalnia jako właściciel tych terenów, gruntów, też, chociażby po tym piśmie, które zostało 

złożone na ręce Prezesa, który jest Szefem tego zakładu, tez usiądzie do rozmów, jako partnerzy 

będziemy się traktować i Drodzy Państwo myślę, że tutaj będzie możliwość skorzystania 

poglądowo z tego materiału, który przed chwilą mogliśmy obejrzeć jeśli chodzi o kierunki  
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zagospodarowania, bo tam są  Drodzy Państwo cenne podpowiedzi, cenne uwagi, nie tylko 

budowanie wielkiej infrastruktury ale jeśli byliśmy na dole tam w Kopalni na tym wyrobisku, 

tam Drodzy Państwo woda wybija a tu na jednym z tych terenów zagospodarowanych były 

pokazane te siatki maskujące, oczywiście to jest wszystko bezpiecznie i być może. Wierzę 

Drodzy Państwo, że siadamy, usiądziemy do zmiany kierunku zagospodarowania tego terenu, 

wyrobiska. Drodzy Państwo nie ma to nic sprzecznego z tym, że Kopalnia dalej będzie 

funkcjonowała, będzie się odbywało tam wydobycie. Dziękuje bardzo. 

Pracownik Urzędu Pani Aleksandra Franciszków: odnosząc się do tego co Pan Burmistrz 

powiedział chciałam uspokoić tutaj  Pana i wszystkich obecnych, jeżeli chodzi o postepowanie. 

Społeczeństwo nie mogło być na razie powiadomione dlatego, że postępowanie nie jest jawne, 

na razie o postępowaniu wiedziały tylko strony  do momentu kiedy raport będzie przedstawiony 

przez firmę EPORE, wtedy społeczeństwo jest już obwieszczeniem po prostu wprowadzone do 

postepowania. Do tego momentu postepowanie jest zawieszone, czekamy na raport. 

Postepowanie jest wstrzymane dlatego, że taka jest procedura, czekamy na  raport, który będzie 

umożliwiał nam ocenę  oddziaływania na środowisko. Do tej pory zanim raport do nas wpłynie 

postepowanie jest zawieszone i może być zawieszone do trzech lat. Jeżeli w ciągu trzech lat 

raport do nas nie wpłynie, umarzamy postepowanie. 

Mieszkanka Tułowic: na ile wiarygodny jest ten raport, czy to zleca EPORA wewnętrznie jako 

Spółka sobie czy to będzie robiła jednostka organizacyjna z zewnątrz, jakaś, która nie jest 

związana z tą Spółką, ponieważ jeśli to będzie Spółka sobie robiła, to wiarygodność będzie dla 

nas troszeczkę … . 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski: Proszę Państwa myślę, że nie jestem 

odosobniony chyba w sądzie, że jak tu siedzimy,   literalnie Drodzy Państwo wyraziliśmy chyba 

w którym kierunku tu jako mieszkańcy czy współmieszkańcy chcemy iść.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska: Proszę Państwa ja, tak jak mówiłam, już się kręcę po tej 

Gminie 24 lata, tworzyłam ją i co mogę powiedzieć o Kopalni, o Prezesie, który akurat tam 

działa, musimy przede wszystkim się dogadać, bo jak tu Państwo słyszycie, że w pewnym 

momencie wszystkie instytucje, które będą wydawały nam te opinie, mogą wydać po prostu 

tak, że te popioły będą dopuszczalne ale Proszę Państwa kwestia dogadania się z szefostwem 

to zawsze jest kwestia władz naszych i po prostu spokoju. Myśmy nigdy nie ogłaszali, ani 

Państwu, że coś takiego jest ze względu na to, że dopiero wpłynął wniosek. Teraz wszystkie 

instytucje, jakie by tam ich nie pozbierał, musza wydać swoje opinie i końcowy etap to będzie 

taki, bo Proszę Państwa, to ma iść w kierunku leśnym a czym wypełnią ten dół, znaczy wodno-

leśnym, a czym wypełnią ten dół, no można by było piaskiem, można by ziemią, ale skąd ją 

wsiąść i tak transport będzie i tak transport będzie. Proszę Państwa ja uważam, że na dzień 

dzisiejszy to wszystko tak jak tu Pani z Ochrony Środowiska przedstawiła, to zostało 

zawieszone. Kopalnia ma przedstawić ten raport i dopiero RDOŚ oceni czy to ma wpływ na 

środowisko czy nie. Proszę Państwa jak będzie decyzja pozytywna to i tak nam zostanie 

dogadywać się z właścicielem tych gruntów i na spokojnie Proszę Państwa doprowadzić do 

końca, żeby Państwo byli zadowoleni i my i ta Kopalnia. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, 

ta Kopalnia Proszę Państwa nawet pół godziny nie spóźniła się nigdy z opłatami a tych opłat 

jest rocznie Proszę Państwa 800 tysięcy, tak że ja uważam, ja nie będę kładła głowy ani żeby 

mi ją obcinali ani tak dalej ale ja mam zaufanie do tego człowieka, który prowadzi tą firmę. Nie 

było prolongaty, nie było odroczenia a podatek jest dość wysoki, bo kiedyś był jeszcze wyższy 

Proszę Państwa, bo to wydobycie było wyższe, na dzień dzisiejszy to wydobycie zamyka się w 

300 tysiącach i w tej chwili, bo były tez takie pomówienia, że tam się wozi, Proszę Państwa jak 

jeżdżą te wywrotki, to wożą nam pieniądze, wożą kamień na dzień dzisiejszy. Byli radni, był 

Szef, widzieli wszystko, nie ma na razie nic wywiezionego i proszę uspokoić społeczeństwo, 

bo to jest mi się wydaje na dzień dzisiejszy takie troszkę zamieszanie niepotrzebne. 
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Pan Gerber: tak Kopalnie ma obowiązek rekultywacji, to jest zapisane, teren Kopalni to jest tak 

naprawdę teren Państwa, który dzierżawi Kopalnia. Jest obowiązek rekultywacji i oczywiście 

najprostszym obowiązkiem jest wziąć pieniądze i sypać tam, co ludzie dadzą. Tworzymy tu 

muzeum, wiem ile ostatnio zapłaciliśmy za 7m3- 3500 zł. za wywóz gruzu, wiec to są naprawdę 

olbrzymie pieniądze. Oczywiście rozumiem Pana Prezesa, on musi dbać o interes swojego 

przedsiębiorstwa  i to jest zrozumiałe i będzie trudno go przekonać do tego, żeby  porzucił ten 

pomysł dlatego to jest bardzo ważne żebyśmy występowali razem, byli zwarci, bo wtedy tylko 

go przekonamy do tego żeby porzucił pomysł. No słuchajcie, każdy z nas jakby prowadził 

przedsiębiorstwo i ma do tego albo zarobić albo nie, to wybierze wiadomo którą opcję, dlatego 

musi być rozsądek, Pan Prezes jest bardzo rozsądnym człowiekiem, ta rozmowa, która była, 

była na bardzo dobrym poziomie, kwestia po prostu negocjacji, zgadzam się z Panią Skarbnik 

to jest absolutnie, to co Pani powiedziała bardzo ważne i po prostu trzeba rozmawiać, bo to jest 

najlepsza droga, bo oczywiście trzeba mieć wizję prawna ale przede wszystkim rozmawiać, tu 

jest niezbędna rozmowa bezpośrednie z , no bo kto decyduje tutaj czy będą wozić czy nie Prezes 

tej Spółki,  nikt więcej, ta jedna osoba decyduje o tym, że my tu siedzimy przy tym stole i 

tracimy swój wieczór, prawda? Jak Ona powie nie, no to nie ma problemu, jak powie, ze tak, 

to będziemy siedzieć tu jeszcze nie raz. W związku z tym wydaje mi się jest bardzo ważne żeby 

się z Nim spotkać i przedyskutować ale tu bardzo ważny jest jeden głos, po prostu my tego nie 

chcemy, jeszcze Pani Skarbnik powiedziała tak, to nie jest tak żeby coś wetknąć w te dziurę i 

posadzić las, to jest bomba ekologiczna to co się dzieje pod spodem, też słyszeliście Państwo 

jak palą się takie wysypiska. Mamy powiedziane co do końca będzie, przynajmniej w 

dokumentach Firmy nie jest powiedziane co do końca będzie wrzucane. Jak się czyta Statut tej 

Firmy, jej zadania, to jest to bardzo pisane luźno. W związku z tym nie mamy tej pewności, 

nikt z nas tam nie będzie stał na straży by to pilnować. Proszę Państwa nie straćmy tej szansy, 

którą mamy, mamy obiekt, który ma historię, którego przyroda zrobiła z powrotem, wciągnęła 

do siebie gdzie przyleciały, przyszły tam zwierzęta, chcemy się ich pozbyć,  ale za co, za co, 

powiedzcie, co macie za to. Ja tego nie rozumiem, że jest w ogóle jakiś problem, problem jest 

jak zrobić, żeby przekonać tych, którzy maja taki pomysł, żeby tego nie robić. Drugi oczywiście 

temat to jak dogadać się, przecież Gmina może przejąć ten teren lub nie musi przejąć, można 

wymusić pewne formuły rekultywacji, to nie jest do końca teren prywatny, to jest teren 

dzierżawiony od Skarbu Państwa, dlatego Skarb Państwa narzuca pewne zasady, to, ze trzeba 

zrekultywować, jest wiele sposobów rekultywacji, nie tylko posadzenie na śmieciach lasu  i to 

co Pan Burmistrz tutaj absolutnie jestem za nim, bo to co mówi, to jest tak, chcemy mieć, jest 

tam po drodze Ligota, coś tam, coś tam, Tułowice, ,śmietnisko, przystanek tramwajowy czy ten 

szynobusowy, kto przyjedzie tu do nas, przecież to się rozejdzie, to zostanie tutaj na wiele lat 

Tułowice – śmietnisko. Naprawdę to zostanie. Ludzie pamiętają i ta cała Wasza ciężka praca i 

to święto, które było niedawno, że jesteśmy miastem, zmarnuje się. Mi się wydaje, ze naprawdę 

potrzeba dobrej, mądrej dyskusji, wziąć fachowców i którzy powiedzą, jeżeli dostaniemy tą 

opinię w której mówią, że to jest niegroźne, bo wiadomo, że ten kto zleca, to decyduje o opinii, 

w związku z tym może trzeba mieć własną opinię, wziąć ekspertów, którzy nie są związani z 

żadną ze stron i poprosić o opinię, dlatego, że wiadomo, kto chce mieć opinię, to tak będzie 

wpływał na opiniodawcę, ja nie wiem czy tak jest w tym przypadku ale opinie powinne być 

niezależne. Naprawdę jest to problem, ja uważam. Naprawdę duży problem dla tych wszystkich 

jak tu siedzimy, chyba, że ktoś tutaj nie mieszka no to nie ma problemu a nawet jak tu nie 

mieszka, to jest w tej Polsce. Nie zasłaniajmy się przepisami, że się nie da, nie można, to nie 

jest rozwiązanie, prawo my stanowimy a nie prawo stanowi o nas i to tez chyba jest jasne, 

prawda? 
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Radny Krzysztof Ptak : ja chciałem złożyć wniosek formalny, przysłuchując się tej rozmowie 

w której zresztą wziąłem udział, chciałbym abyśmy podjęli nie uchwałę, ażebyśmy jako radni 

zagłosowali za tym, żeby wesprzeć pismo Pana Burmistrza, które świeżo wpłynęło do Pana 

Prezesa Zawadzkiego, w związku z czym jeszcze raz powtarzam, zgłaszam wniosek formalny 

o podjęcie głosowania nad tym by przygotować na najbliższą Sesję intencyjną o której 

wspomniał Pan Mecenas, żeby to zostanie zaprotokołowane w protokole, ja myślę, że 

usatysfakcjonuje, radni podejmują jakąś decyzję o tym aby podjąć uchwałę popierającą 

działalność Pana Burmistrza dotyczącą innego sposobu rekultywacji. 

Mieszkanka Tułowic: padły takie słowa, ze wiadomo co będą wywozić, popiół i żużel, tak? 

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij: Proszę Państwa myśmy oglądali tą 

dokumentację, która firma opracowała, firma opracowała dokumentacje pełna 

zagospodarowania tego wyrobiska. Jest to dokumentacja, która właśnie poszła do „wszystkich 

świętych” czyli   do RDOSiu, do Ochrony Środowiska i wszyscy musza wydać w tej dziedzinie 

opinię swoją. Jest certyfikat, który dostaliśmy tutaj, Firma badała w laboratorium, które pobrało 

próbkę z cysterny, jak mówiłem na początku, z cysterny, która przewozi ten pył do cementowni, 

cementownia z tego pyłu korzysta do produkcji cementu, czyli tak naprawdę te pyły, to nie jest 

to coś, według ich projektu jest to dodatkowy jak gdyby wywóz, bo oni to zagospodarowują do 

innych rzeczy, na cement, na płyty, regipsy z tego się robi – częściowo, bo nie całkowicie. 

Państwo musicie uspokoić społeczeństwo, że jak gdyby w tej całej  procedurze naprawdę to 

nawet Rada nie bierze udziału, jest to procedura administracyjna, czyli zgodnie z ustawa strona 

jest tylko Burmistrz, tego postepowania, naprawdę, a to że radni chcą i popierają Burmistrza w 

jego działaniach, to logiczne i normalne bo my tutaj jednym chórem żeśmy za tym, nas tylko 

zbulwersowało to, że jak gdyby, no  nic się nie wydarzyło bo Burmistrz naprawdę czuwa, ja 

nie wiem skąd taki niepokój się wywołał, że wszyscy siedli i nikt nic nie robi, to jest nieprawdą, 

dlatego myśmy tylko prosili żeby dać trochę spokoju, nie wywoływać jakichś takich 

niepotrzebnych niepokoi, że nie wiadomo co tu się stanie, tylko my teraz na spokojnie musimy 

poszukać inwestora, ktoś, kto będzie chciał się tym zająć, zainwestować. Ja byłem, piękne 

wyrobisko w Złotym Stoku, bardzo piękna ściana, zjeżdżalnia, francuzi zrobili park linowy, 

super, no tylko jest inwestor, który chciał coś tam zrobić. Dlatego tłumaczy się Państwu, ze my 

jako Gmina, nie wiem jak Skarb Państwa podejdzie, odda nam ta dziurę, za darmo, proszę 

bardzo, no wtedy będziemy się martwili co zrobić, na razie tak naprawdę to jakby na moje 

podwórko ktoś wlazł to bym powiedział fora, chwileczkę, to jest moje.  Tak samo i Kopalnia, 

jeżeli Pan Prezes nie będzie miał dobrej woli no to będziemy szukali innych metod prawnych 

a póki co, naprawdę dyskusja pozostaje z Panem Prezesem i sądzę, że musimy dać sobie trochę 

czasu, spokoju, nikt tam nic na siłę nie będzie walczył, naprawdę, a tym bardziej, że jeżeli 

będzie trzeba, to będziemy barykadę budowali, bo już o tym rozmawialiśmy, że jak coś, to, 

tylko droga też nie nasza, wojewódzka, no i , to wszystko jest w tym kraju tak podzielone 

administracyjnie, że każdy za coś odpowiada. Bardzo dziękujemy, że nasz Pan Gerber się 

zaangażował, mam nadzieje, że może jakiś projekt, jakaś wizja będzie tego, może rozpiszemy 

jakiś konkurs, może się ktoś pojawi, jakiś inwestor będzie chciał cos tam zrobić, w tym 

Kopalnia pewnie nie będzie stawiała przeszkód, bo im to nie zależy na tym, że oni muszą , oni 

musza ten teren zrekultywować no i to jest problem. Naprawdę proszę uspokoić społeczeństwo, 

że tu nic złego się nie dzieje i to jest prawda, bo byli radni i stwierdzili, że nic tam się nie dzieje, 

tylko nie piszmy nic po drzewach a u źródła, tu jest pełna informacja, trzeba przyjść do Urzędu 

wszystko Państwo się dowiecie, naprawdę. Nie słuchajcie plotek bo to do niczego nie 

doprowadzi. 

Mieszkanka Tułowic: żeby wcześniej było jakieś zebranie z mieszkańcami to my byśmy 

wcześniej przyszli a tak to stało się to dopiero po tych ogłoszeniach na drzewie. 
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Mieszkaniec Tułowic: większość osób o tym nie wiedziało, to jest raz, byli zdziwieni, taka jest 

racja w tym wszystkim. 

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij: pracownica Urzędu powiedziała bardzo ważną 

informację, że proceduralnie i ustawowo patrząc to Pan Burmistrz jest tylko stroną i dopiero 

informacją może podzielić się z mieszkańcami swoim obwieszczeniem, jak już będzie 

procedura zakończona. 

Radny Krzysztof Ptak: jeszcze jedna rzecz o której rozmawialiśmy na Komisji dotycząca 

możliwości zablokowania jakby tej całej  inwestycji, wstrzymania inwestycji. Rozmawialiśmy 

tutaj na Komisji, chyba nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, są trzy instytucje, które musza 

wyrazić pozytywną opinię, jeśli któraś z tych instytucji  wyda negatywna  opinię to już po 

sprawie, jest już po temacie. Ja jeszcze raz powtórzę mój wniosek. 

Mieszkaniec Tułowic: ja bym poprosił może o spotkanie, żeby  Państwo zaprosili 

społeczeństwo i nas tam poinformowali jak to ta sprawa jest. 

Mieszkanka Tułowic: mamy dużą sale i może spotkać się po prostu z mieszkańcami, Pan 

Burmistrz. 

Pan Gerber: można by było poprosić na następne spotkanie Prezesa Kopalni, bo po co mamy 

mówić pośrednie, po prostu zadać mu pytania, to będziemy wszystko wiedzieli. 

Starsi to pamiętają, pamiętacie jak kiedyś się  domy budowano, z czego pustaki robili, z żużlu, 

a czemu teraz ich nie robimy, bo jest szkodliwy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin: o takiej wizji spotkania rozmawialiśmy 

już tydzień temu, to na pewno takie spotkanie z Panem Prezesem będzie. 

Zastępca Przewodniczącego Rady: mam takie pytanie do Pana Gerbera, czy Pan zechce się 

włączyć w ta nasza działalność i jakaś wizje tego projektu mam nadzieję, ze byśmy zrobili, to 

jest tez ważne. 

Pan Gerber odpowiedział, że oczywiście. 

Radny Józef Sukiennik: Proszę Państwa ja bym prosił ażeby przyspieszyć działania dlatego, ze 

budowa mostu kończy się we wrześniu  i jak to wejdzie to nie wiadomo czy już coś nie będą 

wozić. 

Druga sprawa to zajmowałem się sprawa biogazowni i wiem jak to wygląda, mówiono, ze 40 

tirów na dobę a jak później wynikło z raportów 100 tirów. 

Bardzo bym prosił, bo musimy chronić przecież nasze wody, mamy tutaj duży akwen wody 

pitnej pod Skarbiszowicami, bardzo dobrej wody i jak Pan Gerber wspomniał te popioły mogą 

tutaj przeniknąć do wody. 

Radna Anna Sokólska : proszę  o informowanie na następnych Sesjach o postepowaniu w 

sprawie popiołów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin zarządził głosowanie nad wnioskiem 

radnego Krzysztofa Ptaka: kto jest za przygotowaniem tego projektu uchwały na następną 

Sesję.  

14 radnych głosowało za przygotowaniem projektu uchwały, głosów przeciwnych nie było, 

żaden radny nie wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, ze projekt uchwały będzie przygotowany w 

najbliższym czasie. 

Przerwa 

Ad.28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin przypomniał, że: 

-  było pytanie radnego Krzysztofa Kiragi w sprawie posprzątania przez firmę terenu po 

ściętych drzewach. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w następnym dniu po 

otrzymaniu takiej informacji rozmawiał z pracownikiem firmy i zostało to posprzątanie, są  
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tam jeszcze niewielkie pozostałości po ścinaniu ale już nie to, co było. 

- była sprawa  zgłoszona przez radnego Krzysztofa Ptaka, który poruszył w dniu 26 lutego 

sprawę studzienek kanalizacyjnych na parkingu przy ul. Elsnera, ludzie skarżą się, że ze 

studzienek wydobywa się przykry zapach, zapytał czy można z tym coś zrobić. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, ze w Tułowicach było takich cztery 

czy pięć miejsc gdzie jest problem z kanalizacją. W tum miejscu na ul. Elsnera jest tak zwane 

„siodło” czyli miedzy tymi studzienkami jest rura kanalizacyjna jakby zapadnięta. Problem 

jest w tym, że z całego Elsnera – piątki i jedynki ta kanalizacja idzie właśnie w kierunku tego 

siodła i jak ono się przytka to zaczyna to śmierdzieć, co prawda ścieki płyną, zamykają z 

drugiej strony i jakby pod wpływem tego ciśnienia płyną trochę pod górę i zawracają okrętną 

drogą one są odprowadzane ale problem ale problem jest to bardzo duży. Poinformował, że 

ma pismo, które jeszcze były Pan Dyrektor pisał o tych punktach właśnie z „siodłami”, drugi 

taki sam punkty są wzdłuż pasażów, bliżej torów do stacji. Tam jest o tyle łatwiejsza sytuacja, 

ze tam jest dodatkowa szlaka i można to odkopać i troszeczkę podnieść natomiast na ul. 

Elsnera problem jest taki, że przed rewitalizacja było to monitorowane żeby ten fragment, te 

30 metrów podnieść ale nie zostało to zrobione i teraz jest problem, bo jest tam nowy asfalt i 

nie ma pomysłu. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jest to przecież kanalizacja burzowa. 

Dyrektor ZGKiM sprostował, że jest to normalna kanalizacja ściekowa, tam się zatyka stale 

odcinek kanalizacji, dwie studzienki, trzeci taki problem był na ul. Wolności, zostało to 

zrobione i czwarty jest na ul. Klonowej. Jak to się przytka, to muszą wzywać firmę aby to 

przepchała bo sami nie mogą tego zrobić , nie mają odpowiedniego sprzętu. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, że ostatnio Pan radny Józef Sukiennik 

złożył wniosek i chciał wiedzieć ile Gminę kosztowało utrzymanie zimowe. Poinformowała, 

że w zeszłym roku na plan 135 tys. zł. ogólnie na sprzątanie i utrzymanie zimowe wydaliśmy 

134.583,17 zł. , na samo utrzymanie zimowe w zeszłym roku za listopad i za grudzień były 

wydatkowane środki w wysokości 1.178 zł. i 96 groszy, za styczeń i za luty ta kwota wynosi 

8.438,41 groszy czyli razem na całe utrzymanie zimowe niecałe 10 tysięcy zł.  9.707 zł.  i 31 

gr. Tyle kosztowało nas utrzymanie zimowe. 

Ad.29. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się do Burmistrza z pytaniem jak wyszło z tymi traszkami, 

odnośnie czyszczenia stawów, bo miała być jakaś kontrola z Ochrony Środowiska i jak 

wygląda ten temat, bo już mieli realizacje  ryby, nowe zarybienie a tu staw nie gotowy. 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski odpowiedział, że te ryby musza jeszcze 

poczekać, natomiast to był tylko telefon  instytucji, która zajmuje się , tak to zrozumiał, jeden 

mieszkaniec zadzwonił do instytucji, która się tym zajmuje, że tam występuje siedlisko tych 

traszek. Zaznaczył, że mówił już, że był nad tym stawem, tam było wszystko, przymarznięte 

butelki, puszki. Uważa, że jak ktoś zadzwonił, to instytucja powinna przyjechać i 

skontrolować a nie informować  przez telefon, ze tam coś występuje. Zaznaczył, że jak ruszą 

prawnie te sprawę, to wtedy będzie dodatkowy koszt, musielibyśmy to zlecić ale nie po 

monicie telefonicznym, musi być oficjalne zawiadomienie. Stwierdził, że to nie wstrzymałoby 

prac, które by były na tym stawie, tylko trzeba by było to zabezpieczyć, siatką odłowić 

ewentualnie tą traszkę i przenieść do miejsca tymczasowego a po skoczeniu prac s powrotem 

w to miejsce zwrócić. Po tym telefonie to już ze dwa miesiące będzie nie ma żadnej 

informacji nie ma. Zaznaczył, że sam staw jest trochę zaśmiecony. 

Radny Krzysztof Mróz zaznaczył, że tak jak wspomniał już na Komisji wspólnej prosiłby o 

datę montażu lamp na ul. Sosnowej , ul. Kwiatowej i ul. Sportowej. 

Stwierdził też, że wie, że nie odbyło się w powiecie spotkanie w sprawie ich chodnika ale 

chciałby zapytać kiedy to spotkanie będzie planowane, czy w ogóle będzie planowane, kiedy  
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do niego dojdzie. 

Pan Burmistrz – odpowiadając na pierwsze pytanie , to poprosił pracownika aby wyciągnął te 

harmonogramy wszystkich jeśli chodzi o infrastrukturę oświetleniową na terenie gminy, to co 

jest, pomysły i to co jest do procedowania. Przeczytał co się na  dzisiaj łącznie z lampami 

znajduje w takim katalogu: 

-rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Przedszkolna, były czworak – tam Zakład Komunalny 

zainstaluje szperacz na ten blok i tam ma powstać taka lampa, która by oświetlała ten 

czworaczek,  gdyby  zainstalować tam dwie lampy to koszt byłby 22.600 zł. dlatego tam 

ustalili, ze będzie taki led oświetlał, tam tez tak troszeczkę zostało zrobione jeszcze przez 

byłego kierownika – taka duża lampa, która oświetla z tego budynku tą połać, 

- drugie zadanie to rozbudowa oświetlenia ulicznego Szydłów , ul. Sosnowa i Kwiatowa, taka 

wartość kosztorysowa tej inwestycji, bo tu jest kompletna dokumentacja, wniosek o wydanie, 

pozwolenie, wszystko jest, to opiewa według kosztorysu na 41 tys. 679 zł.  To jest ulica 

Sosnowa i Kwiatowa, przy tym zadaniu termin ruszenia, odbiorów, to myśli, że końcem 

września powinno światło się tam już palic.  

- trzecie zadanie  to rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Sporowej, jest to zadanie za 25 

tys. zł., wiemy, że do wczoraj budżet na infrastrukturę oświetleniową to było 50 tys. zł., po 

dodaniu kolejnych 50 tys. zł. a tutaj już mamy 66 tys. , tu też jest kompletna dokumentacja, i 

tu jest analogia, ruszamy z procedurami, do końca września. 

- czwarte zadanie to jest to, które się tutaj pojawiło na ul. Szkolnej, przy tym projekcie 

rewitalizacji ulicy, tam jest mowa o 6 może 8 lampach na tej ulicy, albo zostawiamy tak jak 

jest, zrobimy ulicę i nic więcej, tutaj jest około 50 tysięcy, samo zadanie. 

- piąte zadanie – oświetlenie ul. Ogrodowa, tam jest bodajże chyba tez dwie lampy, tu już jest 

uzyskanie zasilania, mapa dla celów zrobiona, przed projekt, to jest 20 tysięcy, 21 tysięcy. 

ul. Boczna, ta o której słuchaliśmy, tam też już była wizja, natomiast Ogrodowa i Bochna to 

nie są ulice, które były w tym wykazie Komisji Gospodarczo – Budżetowej  ale tam chyba 8 

albo 10 lat temu pierwszy dom powstał i sami Państwo słyszeliście, może gdyby tam ktoś był, 

to może szybciej by coś było ale tam na dzisiaj nikt nie mieszka, Ogrodowa – 21 tysięcy, 

Boczna – 25 tys. 

- pozycja 7,8,9,10 to są pozycje drobne do budowy opraw na istniejących słupach. Wnioski 

mieszkańców od kilku lat , a mianowicie: 

- Ligota Tułowicka słup 95, to jest na zakręcie koło Państwa K., tam lampa była i ileś lat temu 

wyjechała gdzieś na inną ulicę ,   

- oprawa w Skarbiszowicach koło cegielni, to jest słup nr 103, jeszcze na wizji, bo ten słup 

nie załatwia niczego, bo idąc dalej w kierunku miejscowości tam jest też ciemno, ten słup 

jeszcze, który będzie na wjeździe, tam jest jeszcze na słupie 109, on na działce jest, - koszt 

takiego zadania tych dwóch słupów to jest około 3.500 zł. , mówimy tu tylko o postawieniu 

lamp w ramach konserwacji, za oprawy byśmy zapłacili, 

- też jest jeszcze taki wniosek, to jest ul. Dębowa od Pana Sz. w kierunku krzyżówki, tam Pan 

ma jakieś budynki, budowle i tam ciągle mu ktoś coś – słup 123 pomiędzy byłym Sz. a  

skrzyżowaniem, tam Pan ma takie wiaty różne i tam tez jest taka ciemność  typu ul. 

Ogrodowa od skrzyżowania z Różaną, tez jest pustka, Różana  w kierunku Ogrodowej, 

dopiero jest na skrzyżowaniu z Gruszkową.  

Podliczając to, to to jest realnie wszystkie te zadania pomijając  te 22.600 z tego czworaczka, 

to jest około 178 tys. a mamy 100 tysięcy. Nie wie czy Komisja jeszcze raz by się pochyliła 

nad tym ale uważa, że Sosnowa i Kwiatowa to są najbliższe, na Sportowej dwa lata temu już 

coś zrobili, Ogrodowa, Boczna, dochodzi jeszcze ta ulica tutaj, pytanie – czy rewitalizacja. 

Mamy 100 tysięcy, jeszcze nam troszkę brakuje.  

Radny Krzysztof Kiraga – ul. Szkolna  jeśli nawet to będzie inwestycja to nie będzie w tym  
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roku tylko w następny. 

Burmistrz odpowiedział, że ma być już w tym roku zrobiona, bo dostaliśmy na to 

dofinansowanie, jest po przetargach i firma lada moment przystąpi do tego zadania. 

Radny  Krzysztof Mróz zapytał czy dobrze zrozumiał, że w okresie zimowym w tych dwóch 

punktach w Szydłowie będzie światło: Sosnowa, Kwiatowa i Sportowa. 

Radny  Krzysztof Mróz stwierdził, że po ostatniej awarii wody, która oczywiście ma prawo 

się zdarzyć, zgłaszano mu, że nastąpiło bardzo duże zapowietrzenie urządzeń. Zapytał czy jest 

możliwość przed włączeniem do sieci odpowietrzenie  instalacji dlatego, że kilka dni po 

odkręcenie kranu wychodziło powietrze a ludzie twierdzą, że takie właśnie powietrze nabija 

liczniki, nie wie czy to prawda. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski odpowiedział, że tak się składa, że akurat Szydłów i 

Skarbiszowice  na górce względem Stacji Uzdatniania Wody i jak brakuje wody to najpierw 

schodzi stamtąd, wiec powietrze siłą rzeczy tam się dostanie, rozumie, że powietrze w 

urządzeniach w sensie instalacji, zapytał czy o to chodziło. Jedyna możliwością przy 

ponownym nabijaniu wody, nigdy nie nabija się w całości, bo spuszczenie wody 

skutkowałoby zalaniem Tułowic. Awaria akurat była bardzo poważna, pracownicy twierdzą, 

że nie było takiej poważnej od 8 czy 9 lat. Woda została zakręcona w zasuwach  ale cześć siłą 

rzeczy zeszła. Przy ponownym włączaniu jest fragment sieci  miedzy stacja a zasuwami gdzie 

to powietrze jest, jedynym sposobem jest , bo nie maja odpowietrzania, otworzenie hydrantów 

po drodze, żeby to powietrze wypchało i tak było, hydranty otworzone były w paru miejscach 

i to powietrze schodziło ale zawsze będzie powietrze w sieci choćby z tego tytułu, że woda 

jest napowietrzana non stop, jakby woda nie była napowietrzana to by się cuda działy łącznie 

z tym, że ta woda byłaby złej jakości. To jest produkt uboczny ale jakoś sobie z tym radzą. 

Zaznaczył tez , że jak zaczynają nabijając sieć to zasuwy od strony stacji bardzo powoli 

otwierają aby było jak najmniejsze tąpniecie, wszyscy wiedzą, że sieć wodna w Tułowicach 

jest bardzo stara i w wielu miejscach żeliwna i zawsze przy włączaniu coś się może zerwać i 

dlatego zatykają się te siteczka w kranach ale nie da rady zmienić całej sieci na raz, bo tego 

nikt nie robi. Starają się powoli to włączać, maja teraz taki automat, który reguluje ciśnienie 

wody stopniowo i powoli jak się da ale maja takie sytuacji gdzie napuszczane powietrze, 

otwierają zasuwę z przed awarii, sieć się cofa i tak się spotka z ta woda , którą właśnie 

nabijają więc zawsze będzie powietrze, otworzenie hydrantów może to tylko 

zminimalizować.  Zawsze po włączeniu wody robią też takie płukanie, tylko nie zawsze 

płukanie sieci jest dobre, czasem jak się za mocno płucze sieć to się narobi większych szkód 

niż jakby ta sieć nie była płukana, dlatego, że nie wiedzą w którym miejscu ta sieć w jakim 

jest stanie. Zaznaczył, że minimalizują to jak tylko się da. Zaznaczył tez, że obecnie 

wprowadzają montaż wodomierzy  , które odczytuje się zdalnie. Zaznaczył, że wodomierze 

musza być odpowiednio zamontowane bo inaczej nie zawsze dobrze wskazują pobór wody. 

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę pisma, które kiedyś otrzymał z dróg powiatowych w 

sprawie zamontowania znaku ograniczenia prędkości w Ligocie na drodze  koło tartaku. 

Otrzymał pismo z odpowiedzią, że ten znak będzie zamontowany ale tego znaku do tej pory 

nie ma. Prosił aby interweniować w tej sprawie. 

Burmistrz Tułowic stwierdził, że takie same zapewnienia, tutaj nie jest tajemnicą że na 

spotkaniu w Starostwie pokazał, że Starostwo miało nam połatać odcinek drogi ze 

Skarbiszowic do przejazdu do listopada ubiegłego roku i też nic nie łatało. Odpowiadając na 

wcześniejsze pytanie Pana radnego Mroza to chętnie pojada ale jeszcze prosił pana radnego i 

Panią Sołtys z rada Sołecką żeby odbić takie spotkanie i stworzyć taki katalog potrzeb do 

Starostwa, żeby już jechać tam ze wszystkim, bo tam tez przy okazji dożynek tez ta 

infrastruktura drogowa się też pojawi. Prosił Panią radna powiatową o takie spotkanie. 

Radna powiatowa Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że odnosząc się do pytania to już mówiła  
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na Sesji odpowiadając Panu radnemu Mrozowi, że chodnik jest na 9 miejscu w Powiecie i te 

wszystkie drobne rzeczy, bo to jest drobna rzecz wartości 50 tysięcy są robione z nadwyżek 

inwestycyjnych. Jeżeli taka nadwyżka będzie  to chodnik będzie brany pod uwagę. Pan 

Starosta o tym pamięta.  

Pani Bernadeta Żytkiewicz zapytała dlaczego na pasażu nie świeci lampa, czy to jest atrapa.   

Radny Roman Kopij stwierdził, ze już to zgłaszał i będzie naprawiona. 

Pani Bernadeta Żytkiewicz zwróciła się z pytaniem do Pana Dyrektora odnośnie ulicy 

Przedszkolnej, słyszała, że mieli spotkanie z Panią Dyrektor z Nadzoru Budowlanego, czy 

tam coś się ruszyło w tej kwestii czy w dalszym ciągu jest jak jest. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, ze było spotkanie, na spotkaniu był tez Pan Burmistrz i Pani 

Dyrektor Nadzoru Budowlanego, sama to oglądała, porobiła zdjęcia, pomierzyła. Zaznaczył, 

ze wspólnymi siłami będą konstruować specjalny wniosek, który może zaradzić  tej sytuacji. 

Stwierdził, że Pan po raz kolejny wybrnął stawiając cos tam w obecnym kształcie  w jakim 

jest. Pani Dyrektor przy nich dzwoniła do Starostwa i do paru innych instytucji jak sprawę 

tutaj załatwić i obiecała pomoc. 

Pani Bernadeta Żytkiewicz poruszyła tez sprawę montażu  luster przy wyjeździe z ul. 

Poprzecznej. Radni przeprowadzili żywą dyskusję na temat montażu takich luster. 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jeżeli chodzi o ulice to byli tam kilkakrotnie i wiedza 

jak tam wygląda natomiast wyczuł, że ul. Sportowa będzie tak trochę odsunięta. Zaznaczył, że 

musza się liczyć z tym, ze w bardzo krótkim okresie czasu powstanie tam hotel robotniczy, 

tam trwają prace w szybkim tempie a tamten odcinek jest tragiczny wiec to musi być 

zrobione, naprawdę musi być zrobione. 

Radny Lesław Kałwa zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza czy ruszyły już prace z 

projektowaniem tej obwodnicy. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że prace ruszyły ale tam była jedna firma i była za wysoka cena 

– 146 tys.  

Radny Lesław Kałwa zwrócił się także  z pytaniem do Pana Burmistrza czy wiadomo już cos 

o tym gazie. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że 13 kwietnia o godz. 10 będzie w Urzędzie Miejskim 

spotkanie w tej sprawie gazyfikacji Ligoty, stwierdził, że wierzy, że uda się coś zrobić. 

Pan Burmistrz  odpowiedział także dla Pana Radnego Józefa Sukiennika w sprawie 

oświetlenia, poinformował, że tam rzeczywiście nie została przestawiona godzina wyłączania 

lampy. Zostało to już zrobione. 

Parking przy ul. Elsnera, też przekazał dla ZGKiM o pomalowanie pasów, myśli, że jakaś 

akcja tam będzie, zresztą jest pomysł jeszcze na pomalowanie w innych miejscach. 

Sprawa gruzu po rzeźni, to będzie Radca Prawny to będzie rozmawiał w sprawie tej 

korespondencji, bo w zasadzie zostaje nam tylko zasypywać właściciela tego terenu pismami, 

Pan Burmistrz stwierdził, ze myśli, że ten Pan  nie ma pomysłu na ten teren i długo nie będzie 

miał na te pozostałości po rzeźni. 

Pani Sołtys Ligoty zapytała o kawałek chodnika od ronda do mostu, bo to tez jest związane z 

obwodnicą.  

Pan Burmistrz odpowiedział, ze to wszystko miało być ujęte razem w ramach tego projektu 

plus jeszcze dwie czy trzy lampy po drodze. 

Następnie Pani Dyrektor TOK  przedstawiła film dotyczący działalności TOK związanej z 

kultywowaniem tradycji w okresie przedświątecznym i święcie Wielkiej Nocy a w 

szczególności pisania pisanek. 

Ad.30.Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin Sesji 10.05.2018 r., 

i 7 .05.2018 r.  wspólne  posiedzenie Komisji. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady XLIX 

Sesji Rady Miejskiej. 
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