
Protokół Nr L 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 10 maja 2018 r.  

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

do godz.1830. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 13 radnych,  

nieobecni byli radny Zbigniew Paradowski i radny Krzysztof Mróz– nieobecność 

usprawiedliwiona a na posiedzenie spóźnił się radny Krzysztof Kiraga. 

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 , reprezentantów OSP, 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 – 26 kwietnia 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 XLIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia  

      2018 r.  

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza zmierzających do  

      zmiany kierunku i sposobu rekultywacji wyrobiska kopalni bazaltu „Rutki – Ligota”  na  

      terenie należącym do Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie, 

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

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30listopada 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.  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla  

      wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II w  

      Tułowicach. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30 listopada 2016 r.  w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i  

      odpłatności  za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem  

      specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  

      warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również trybu ich  

       pobierania. 

11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2017 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2017 rok.  

13. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2018 oraz przedstawienie oferty programowej  

      Dni Tułowic 2018            

14. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w I kwartale  2018 r.  

15. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2018 r.  
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16. Informacja Rady Miejskiej za I kwartał 2018 r.  

17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

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

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

21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

Do obrad dołączył radny Krzysztof Kiraga. 

 Ad.3. Przyjęcie protokołu  z XLIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r.  

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

mailem.   

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że zapis protokołu jest faktycznie odzwierciedleniem tego, co 

się dzieje  na Sesji natomiast jest on  niezrozumiały i chciałby aby  protokoły były trochę 

wygładzone. Będzie o tym rozmawiał w punkcie interpelacje . 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w najbliższym czasie wejdzie obowiązek nagrywania 

obrad oraz transmisje obrad  na żywo więc nie trzeba będzie  pisać tak dokładnie. 

Radni do protokołu nie wnieśli innych  zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z XLIX Sesji Rady 

Miejskiej głosowało 13 radnych, brak było głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących się od 

głosowania. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia  5 

kwietnia 2018 r.   

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r.  został  wysłany  do  radnych  e-mailem.  Radni do 

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

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

jednogłośnie 

 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza 

zmierzających do zmiany kierunku i sposobu rekultywacji wyrobiska kopalni bazaltu 

„Rutki – Ligota”  na terenie należącym do Kopalni Odkrywkowych Surowców 

Drogowych w Niemodlinie, 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  przypomniał, że na ten temat rozmawiali na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady.   

Zastępca Przewodniczącego Rady przypomniał, że pierwsza propozycja i wniosek o 

przygotowanie takiego projektu uchwały został zgłoszony na poprzedniej Sesji. 

Następnie odczytał przygotowany projekt uchwały. 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

od głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/254/18.    

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 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 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/255/18.    
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Ad.  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że również na posiedzeniu Komisji Pani 

Skarbnik omówiła przedłożony projekt uchwały. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/256/18.    

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  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 Miejskiej przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu 

Pani Barbara Nowak omówiła przedłożony projekt uchwały i wyjaśniła, że trzeba było 

ponownie robić ten projekt uchwały. . 

Radni do  projektu uchwały  nie wnieśli zastrzeżeń. 

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

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

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/257/18.    

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza 

Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła  II w Tułowicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pracownik Urzędu 

Pani Marta Kaleta 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 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/258/18.    

Ad.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy 

Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r.  w sprawie  określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i  odpłatności  za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze , z 

wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 

Ewa Ziubrzycka-Bień na posiedzeniu Komisji  dokładnie 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 13 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od  

głosowania,  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr L/259/18.    

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2017 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 

Ewa Ziubrzycka-Bień na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady omówiła przedłożone 

sprawozdanie z działalności OPS. 

Radni do  przedłożonego sprawozdania nie  wnieśli zastrzeżeń. 

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2017 rok.  
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Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski poinformował, że informacja z realizacji "Rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2017 r. 

została radnym dostarczona wraz z materiałami na Sesję.  

Wyjaśnił, że te działania z organizacjami z sektora pozarządowego odbywają się poprzez 

coroczne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie 

Tułowice w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz  opieki zdrowotnej.  

W porównaniu do lat poprzednich ogłoszenie konkursu zostało wzbogacone  przede 

wszystkim o kryteria wyboru wniosków w zakresie celu publicznego, ustalono miedzy innymi 

takie kryteria jak: znaczenie zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów  realizacji 

zadania, sposób realizacji zadania, dotychczasowa współpraca  z Gminą. Punktacja została 

określona  na poziomie od 0 do 5 punktów.  

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać podmiot wynosi 30 punktów, natomiast 

minimalna to 15 punktów, w przypadku mniejszej ilości punktów wniosek nie jest 

rozpatrywany. 

Skład Komisji został ustalony Zarządzeniem Pana Burmistrza, osoby, które  tworzą Komisje 

starają się ocenić wnioski z ustalonymi warunkami i kryteriami oferty wyboru, to z uwagi na 

to, że miedzy innymi członkami Komisji są osoby, które mają wiedzę i doświadczenie w 

zakresie kreowania sportu na terenie Gminy Tułowice. Uważa, że te wnioski w zakresie 

merytorycznym są właściwie oceniane. 

Następnie omówił przedłożoną informację – załącznik nr 1 do protokołu 

Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.13. Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2018 oraz przedstawienie oferty 

programowej Dni Tułowic 2018            

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zwróciła się do Rady z 

pytaniem czy w związku z tym, że Tułowice  zostały miastem  to może radni zechcą jakaś inną 

formę nazwy tej uroczystości zamiast nazwy „Dni Tułowic”. Prosiła o decyzje Rady w tej 

sprawie.  

Następnie przedstawiła i omówiła proponowany program imprezy oraz wstępny kosztorys – 

załącznik nr 2 do protokołu 

Omówiła także imprezę, która po raz pierwszy będzie wprowadzona do programu „Dni 

Tułowic” -  I Tułowicki Bieg Miejski dzieci i młodzieży. Przewiduje, że  udział w tym biegu 

weźmie około 100 uczestników. Wszyscy dostaną medale i drobne nagrody a po zakończeniu 

biegu wszyscy uczestnicy biorą udział w losowaniu nagród. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał, czy w tych biegach mogą uczestniczyć dzieci spoza naszej 

Gminy. 

Pani Dyrektor TOK odpowiedziała, że w biegu mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, także te 

spoza terenu naszej Gminy. 

Ad.14. Informacja Sołtysów o istotnych  dla sołectwa sprawach w I kwartale  2018 r.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że  z uwagi na nieobecność pani Sołtys 

Szydłowa oraz pana radnego z Szydłowa, sprawozdanie  z działalności będzie przedstawione 

na następnej Sesji. 

Sołtys Tułowic Małych Pani Haliny Krawczyk poinformowała, że w I kwartale  2018 r.  

Odbyły się dwa spotkania Rady Sołeckiej 

16 stycznia br. mieszkańcy brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Panie z 

sołectwa upiekły ciasta na te imprezę.  

29 lutego było spotkanie karnawałowe – bal przebierańców. 

Od 10 marca trwały przygotowania do wykonania palmy wielkanocnej 

17 marca odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet”. 
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19 marca pani Sołtys brała udział w uroczystej Gali z okazji „Dnia Sołtysa”  w Filharmonii 

Opolskiej z sołtysami oraz Panem Burmistrzem. 

Sołtys Skarbiszowic Pani  Małgorzata Zawadzka poinformowała, że w  styczniu z ich 

miejscowości zostały przekazane na  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ciasta.  

16 lutego odbyło się spotkanie rady Sołeckiej i Stowarzyszenia odnośnie „Dnia Kobiet” i 

spraw bieżących wioski. 

Od 5 marca Panie ze Skarbiszowic spotykały się przy robieniu palmy wielkanocnej, ich palma 

zajęła I miejsce. 

11 marca odbył się „Dzień kobiet”, spotkanie rozpoczęło się występem Patryka 

Kuzdrowskiego,  występ bardzo się podobał. 

19 marca pani Sołtys brała udział w uroczystej Gali z okazji „Dnia Sołtysa”  w Filharmonii 

Opolskiej. 

26 marca odbyło się walne zebranie w sprawie przedłużenia działalności Stowarzyszenia, 

została podjęta jednogłośnie decyzja, że Stowarzyszenie będzie dalej działać a na Prezesa 

Stowarzyszenia ponownie  została wybrana Pani Jadwiga Kiraga. 

Sołtys Ligoty Tułowickiej Pani  Monika Matusik poinformowała, że w  styczniu z ich 

Panie brały udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, odbyły się także dwa 

spotkania rady Sołeckiej, 10 marca odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia  Kobiet”, 

wystąpił gościnnie zespół „Szydłowianki” . 

19 marca pani Sołtys brała udział w uroczystej Gali z okazji „Dnia Sołtysa”  w Filharmonii 

Opolskiej z sołtysami oraz Panem Burmistrzem. 

Sołtys Goszczowic Pan Waldemar Bogon poinformował, że  na początku stycznia  spotkał 

się wraz z Panem Burmistrzem u najstarszej mieszkanki Goszczowic. 

Następnie w Goszczowicach odbyło się spotkanie „Babski Comber” w którym uczestniczyło 

ponad 50 osób. 

Odbyło się też spotkanie  w sprawie prac  społecznych na rzecz wsi. 

Ad.15. Informacja z działalności Komisji Rady za I kwartał 2018 r.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że  sprawozdanie  z działalności Komisji 

Gospodarczo-Budżetowej zostanie przedstawione na następnej Sesji.  

Pan Michał Luty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za I kwartał 

2018 r. – poinformował, że Komisja Społeczna w składzie :  

Michał Luty – przewodniczący, 

Małgorzata Pasierbek, Józef Sukiennik, Roman Kopij oraz Anna Sokulska uczestniczyła we 

wspólnych posiedzeniach Komisji Rady oraz w Sesjach Rady Miejskiej. 

Głównym spotkaniem Komisji była wizytacja  naszego Przedszkole, które przeprowadzili 

wspólnie z Panią Dyrektor. 

Pan Krzysztof Ptak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I 

kwartał 2018 r. – załącznik nr 3  do protokołu. 

Ad.16. Informacja Rady Miejskiej za I kwartał 2018 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin przedstawił prezentację dotyczącą 

sprawozdania z działalności Rady Miejskiej za I kwartał 2018 r. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

Pan Burmistrz nawiązał do sprawozdania Komisji Rewizyjnej dot. funduszu sołeckiego. 

Zaznaczył, że od tego roku z uwagi na otrzymanie praw miejskich Tułowice jako miejscowość 

nie korzystają już z funduszu sołeckiego  a mieszkańcy na pewno chcieliby taki fundusz mieć 

i dlatego w  przyszłorocznym budżecie zostanie wydzielona określona pula środków na tak 

zwany budżet obywatelski, mieszkańcy zadecydują na co chcą przeznaczyć te środki poprzez 

głosowanie. 
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Pan Burmistrz poinformował, że: 

- spotkał się z kilkunastoosobową  grupą  seniorów  z Tułowic, która spotyka się raz w tygodniu 

w Ośrodku Kultury. Spotkanie zaowocowało tym, że 23 maja br. odbędzie się spotkanie 

seniorów z całej Gminy w Sali widowiskowej  TOK na temat polityki senioralnej.. Serdecznie 

zaprasza wszystkich seniorów na to spotkanie i jednocześnie oczekuje od seniorów propozycji, 

spostrzeżeń , uwag i pomysłów na to jakiego wsparcia  oczekiwaliby  od Gminy. Zaproszenia 

na spotkanie będą wykonane i rozprowadzone.  

- było też spotkanie w Ligocie Tułowickiej z przedstawicielami Gazowni opolskiej na temat 

gazyfikacji wioski na wniosek mieszkańców Ligoty o podciągniecie nitki. W tej chwili poszło 

pismo, bo Gazownię interesuje przyłącz i czerpanie gazu do domów do celów grzewczych. 

Jest tam około 10- osobowa grupa mieszkańców, którzy podpisali takie wstępne deklaracje. 

Nitka gazu obecnie jest  na końcu ul. Kościuszki w Tułowicach, jest to tylko przejście przez 

drogę a wiemy, że w Ligocie  powstają kolejne domy w kierunku Tułowic, cały teren  w 

kierunku Tułowic oprócz małego skrawka przeznaczonego na myjnię samochodową jest 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.  

- było spotkanie z Panią Dyrektor TOK w sprawie organizacji „Dni Tułowic” . Pani Dyrektor 

przedstawiła dość obszerna ramówkę programu.  

- odbyła się akcja Starostwa opolskiego – posadzenia na naszym terenie 100 drzewek na stulecie 

odzyskania niepodległości. Z tej okazji gościła  tutaj Pani Wicestarosta. Kilka tych 

symbolicznych drzewek zostało posadzonych na terenie naszego Przedszkola 

- był we Wrocławiu  na podpisaniu aktu notarialnego z Panem, który wybudował jeden blok na 

ul. Szpitalnej, Pan kupił następną działkę  przy ul. Zamkowej i mają tam powstać docelowo 

dwa kolejne bloki takie jak na ul. Szpitalnej. 

- została podpisana umowa na przebudowę ul. Szkolnej.  Proboszcz na każdej mszy w niedzielę 

informował o utrudnieniach dotyczących dojazdu z uwagi na przebudowę drogi.  

Będzie też spotkanie z mieszkańcami ulicy Szkolnej  w tej sprawie. Prace  na drodze mają 

według planu zakończyć się do końca września br.  

Powstanie tutaj  takie miejsce spacerów w kierunku Technikum. W tym roku składają projekt 

na ulicę Pocztową łącznie z tym klombem – Konstytucji 3 Maja, żeby było to takie naturalne 

miejsce  spacerowe w kierunku Technikum. Ul. Pocztowa w projekcie ma być 

jednokierunkowa, wjazd od ul. Kościuszki a wyjazd na ul. Zamkową. Stwierdził, że w 

godzinach szczytu trudno jest przejechać ta ulica, samochody są zastawiane. Będzie to ulica 

jednokierunkowa z miejscami postojowymi, po obu stronach planowane są duże zatoki. 

- była w Urzędzie Pani, która realizuje przedsięwzięcie polityki żłobkowej dla dzieci 1-3. 

Powstaje w Tułowicach budynek żłobka dla dzieci do lat 3 na 24 miejsca dla dzieci. 

- zbliża się 50-lecie Ogrodów Działkowych, Pan Burmistrz też został zaproszony. 

- 10 kwietnia wraz z pracownikiem Urzędu  był w Kopalni Bazaltu w Graczach, jest to 

pokłosiem wyjazdu grupy radnych do Kopalni w Rutkach. Pojechali obejrzeć jak wygląda tam 

infrastruktura, jest to prosta zwykła rampa i wąż, który z cysterny te półpłynne frakcje popiołów 

zrzuca do Kopalni. 

- wpłynęło pismo, odpowiedź z Kopalni na wniosek Urzędu, na wniosek Burmistrza, który 

zwrócił się z prośbą do Pana Prezesa o zmianę sposobu  kierunku rekultywacji, to jest w 

związku z planowanym przez Kopalnie przedsięwzięciem. Odpowiedź Kopalni była czytana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji. W piśmie jest informacja, że Kopalnia rzekomo poniosła 

jakieś wielomilionowe nakłady na ta inwestycję , radni, którzy byli  na miejscu w Kopalni to 

widzieli, że na dzisiaj tam żadnej infrastruktury nie ma. Na terenie Kopalni nic się nie dzieje, 

nie będzie się działo, procedura zgód, pozwoleń, które Kopalnia proceduje została  wstrzymana 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i przez Urząd Miejski ze względu na to, że  
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teren znajduje się w Borach Niemodlińskich, występują tam rzadkie gatunki płazów i gadów, 

co Kopalnia z tym będzie robić oni wiedzą, maja przedłożyć raport szczegółowy dotyczący 

tego przedsięwzięcia. W Urzędzie jest ponad 1000 podpisów mieszkańców. Radni wiedzą, że 

głos mieszkańców jest  bardzo ważny w tej chwili ale  opowiedzenie się mieszkańców jest 

dopiero gdy wnioskodawca, czyli Firma EPORE złoży pełna dokumentację. Wtedy wykłada 

się w Urzędzie na Sali posiedzeń dokumentację dla mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdził, że 

jego zdaniem powinno to być na początku, jeśli kilka lat temu już był pomysł na rekultywację. 

Pierwsza rekultywacja, która odbyła się w Kopalni, to jak wszyscy wiemy kilkuhektarowe 

wyrobisko zostało zasypane ziemią z odkrywki. Tam w tej chwili znajduje się las, który jak 

niektórzy mówią już usycha, przyczyny mogą być różne natomiast to co proponuje tutaj 

Kopalnia czyli zasypanie ¼ wyrobiska tymi materiałami, ma to być przykryte  od 30 do 50 cm. 

warstwą ziemi i na tym ma być posadzony las.  

Zaznaczył, że wyraził na piśmie swoje stanowisko do Prezesa Kopalni o zmianę sposobu 

rekultywacji wyrobiska, w dniu dzisiejszym Rada poparła te działania Burmistrza Tułowic. 

Ad.18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej stwierdził, że nie będzie powielał informacji 

przekazanych przez Pana Burmistrza, bo wspólnie prowadzą pewne sprawy, spotykają się w 

celu omówienia różnych problemów. 

W związku z przygotowaniem  Sesji spotykali się z Panem Przewodniczącym w celu 

opracowania porządku obrad oraz zapoznania się z otrzymana korespondencja. Część tej 

korespondencji przekazali radnym na posiedzeniu Komisji a z pozostałymi zapozna  radnych 

dzisiaj  w następnym punkcie obrad. 

Zajmowali się także  specyficzną sytuacją jaka powstała tutaj w Tułowicach, przeprowadzili 

rozmowy z Panem Gerberem, dyskutowali nad sprawą możliwości zagospodarowania  

wyrobisk w inny sposób niż  jest obecnie proponowany przez Kopalnię. Jest to temat otwarty 

dlatego też na tych wspólnych spotkaniach ustalili, że na najbliższym wspólnym posiedzeniu 

Komisji będą ten temat szeroko rozważać, na posiedzenie zostaną też  zaproszeni goście. 

Ad.19. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że rejestr listów 

dostarczył emailem 5 maja, kopia jest tez w segregatorze w pokoju Rady. Na ostatnim 

wspólnym posiedzeniu Komisji zapoznali radnych z większością otrzymanej korespondencji 

ale wpłynęły nowe listy. 

Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij   poinformował, ze wpłynęła skarga na 

działalność Rady i Pana Burmistrza. Zastanawiali się z Panem Przewodniczącym co z tą skargą 

zrobić,  była ona podpisana przez 6 osób a wpłynęła do Komisji Rewizyjnej. Komisja nie jest 

organem takim, do którego kieruje się skargi. Z uwagi na to, że być może mieszkańcy nie są 

zorientowani, może też nie są doświadczonymi prawnikami, tak że mieli prawo się pomylić 

dlatego ta skargę Pan Przewodniczący skierował do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną w 

części dotyczącej działań Burmistrza natomiast skargę , która była  na Radę Miejską przesłał 

do Pana Wojewody, bo jest on organem władnym do rozpatrzenia takiej skargi. 

Pan Wojewoda rozpatrzył skargę na Radę Miejską i powiadomił o sposobie rozpatrzenia 

pierwszą osobę podpisaną pod skargą, zobowiązując ją jednocześnie do zapoznania z 

rozstrzygnięciem pięciu pozostałych osób podpisanych pod skargą.  Takie samo pismo przesłał 

też do wiadomości Rady Miejskiej w Tułowicach. 

Następnie odczytał pismo Wojewody w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Po odczytaniu pisma stwierdził, że Pan Wojewoda odniósł się do tej skargi tak jak Rada 

Miejska, chcą takie spotkanie z mieszkańcami zorganizować ale najpierw chcą spotkać się z  



- 8 - 

tymi wszystkimi przedstawicielami aby potem mogli mieszkańcom przedstawić konkretną 

opinię i ofertę jaka wspólnie wypracowali metodę zagospodarowania tego wyrobiska. 

Zaznaczył, że wszyscy są zainteresowani tym aby to wyrobisko miało walory takie jakie 

wszyscy chcemy.  Chcą aby przedstawiciele zainteresowanych sprawą firm   razem  z Panem 

Burmistrzem i radnymi spotkali się z mieszkańcami. Ustalili z panem Burmistrzem ,że będą się 

starać aby takie spotkanie odbyło się jeszcze w czerwcu br. ale najpierw muszą mieć na ten 

temat wiedzę więc najpierw muszą spotkać się ze wszystkimi  stronami. Jak wszyscy wiedzą 

obecnie jest wstrzymane  jakiekolwiek działanie na terenie Kopalni, trwają postepowania, maja 

opracować raport oddziaływania na środowisko,  muszą  być pewni, że to co tam się planuje 

nie będzie zagrażało w najmniejszym stopniu dla naszego środowiska. Temat nie jest aż na tyle 

gorący, bo wszystko jest wstrzymane, może to potrwać rok, dwa, nie wiadomo kiedy 

jakakolwiek decyzja się pojawi  a może tez być tak, że Kopalnia nie dostanie zgody, pozwolenia 

na taki sposób rekultywacji, tak, że te emocje, które ktoś podgrzał w Tułowicach, to bardzo 

nieładnie zrobił, bo temat jest pilotowany przez Pana Burmistrza i przez Radę.  

Zastępca Przewodniczącego poinformował, że Pan Przewodniczący wystosował już 

zaproszenia do Pana Prezesa Kopalni, przedstawiciela Firmy EPOPRE oraz do Pana Gerbera 

aby razem się spotkać, porozmawiać o zająć jakieś stanowisko. 

Następnie  Zastępca Przewodniczącego Rady zapoznał zebranych z otrzymana korespondencją:  

- pismo właściciela lokalu gastronomicznego w Tułowicach – prośba o rozważenia możliwości  

  sprzedaży lokalu lub  wykonanie remontu przez wydzierżawiającego,- odczytał pismo, 

- wniosek Pana Krzysztofa Ptaka - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Pana  

   Przewodniczącego w sprawie utworzenia gminnego czasopisma – odczytał wniosek, 

Zastępca Przewodniczącego Rady stwierdził, ze temat w sprawie wydawnictwa był 

kilkakrotnie poruszany, była też oferta z telewizji, nie wie na jakim etapie są te rozmowy, była 

też oferta żeby medialnie przedstawiać to, co się w Tułowicach wydarzyło, jaka jest sytuacja, 

co się może wydarzyć. Może to będzie dobry kierunek żeby mieszkańców o tym informować. 

Będą się nad tym wnioskiem zastanawiali. 

- jest też propozycja  odnośnie nagrywania sesji, trzeba się nad tym zastanowić i jakiś kierunek, 

propozycje przekazać dla Pana  Burmistrza odnośnie nagrywania na sesji oraz transmisji 

przebiegu sesji na żywo. 

Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że jeśli nic się nie zmieni to od nowej 

kadencji, po wyborach samorządowych będzie obowiązek transmitowania obrad na żywo oraz 

ich rejestrowania.  

Poinformował też, że zapoznał się z materiałami  Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo – 

Hutniczej, bo kto miał w rękach nasza lokalna gazetę, to wie, że początek sprawy nad która się 

dzisiaj pochylamy to są lata 2012 lub 2011. W opracowaniu Akademii Górniczo – Hutniczej 

na temat kierunków rekultywacji i zagospodarowania, sposobu wyboru klasyfikacji jest 

wyraźnie napisane, że istotnym jest aby zobowiązany dokonał przekształceń a więc w 

przypadku działalności górniczej jest nim przedsiębiorca, natomiast zagospodarowanie jest 

dobrowolne i leży w gestii przyszłego użytkownika zrekultywowanego terenu, którym 

najczęściej jest lub będzie gmina ewentualnie podmiot prywatny. Nie jest wykluczone, że 

zagospodarowaniem zrekultywowanego terenu poeksploatacyjnego zajmuje się przedsiębiorca, 

jednak takie sytuacje choć bardzo korzystne z punktu widzenia działań naprawczych należą do 

rzadkości. Dla uzyskania zakładanego efektu procesu rekultywacji i zagospodarowania  oraz 

zadowolenia wszystkich stron konieczne jest prowadzenie konsultacji społecznych i 

specjalistycznych  począwszy już od etapu opracowania  wstępnych koncepcji rekultywacji. 

Pan Burmistrz poinformował, że miał przyjemność zasiadać w Radzie przez dwie kadencje i 

pytanie czy radni słyszeli, czy mają wiedzę, czy ktoś się zwracał  o sposób opracowania 

koncepcji na zrekultywowanie  tego terenu, bo osobiście tego nie słyszał. 
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Ad. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederic Coppin  przypomniał, że 5 maja również wysłał 

rejestr pytań.  

Przypomniał, że były dwa pytania na które Pan Burmistrz będzie mógł odpowiedzieć, chodziło 

tu o katalog potrzeb Ligoty Tułowickiej oraz o sprawę  gazu. Była  też prośba o namalowanie 

pasów na ul. Elsnera, zaznaczył, że dostał informację, że ten temat omówi Pan Dyrektor 

ZGKiM.  

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że na temat gazu w Ligocie 

Tułowickiej to poszło stanowisko do Gazowni, zobaczą jak Gazownia do tego podejdzie, 

przypomniał też, że takiej odpowiedzi już udzielał. 

Co do katalogu potrzeb dla Ligoty Tułowickiej  to odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej i 

Radnego w związku z tym, że w tym roku w ostatnią niedzielę sierpnia w Ligocie będą 

organizowane dożynki. Zaznaczył, że wspólnie z Panią Sołtys przeszli po terenie wioski w celu 

rozeznania co by tam można zrobić, poprawić, bo jeśli w danej miejscowości są dożynki raz na 

kilka lat, to wiadomo, że dane sołectwo coś zyskuje, jakiś trwały element zostaje.  Wiadomo, 

że potrzeby są duże ale część z nich zostanie wykonana przed dożynkami. 

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski poinformował, że zlecenie jest podzielone, mieli zrobić 

dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a właściwie dostosować je do 

przepisów, które wchodzą od 1 lipca br.  i to zostało już zrobione, natomiast jeszcze nie zdążyli 

odświeżyć pasów na parkingu przy ul. Elsnera, będzie to zrobione w najbliższych dniach.  

Przewodniczący Rady przypomniał także, że była prośba Pani Bernadety Żytkiewicz o lustra  

na ul. Poprzecznej, ta sprawa nadal jest aktualna, Pan Burmistrz analizuje to z pracownikiem 

Urzędu. Sprawa jest w toku.  

Ad. 21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Mieszkanka Tułowic Pani Halina Michalska stwierdziła, że nie jest dobrze przygotowana bo 

dowiedziała się o tej całej sytuacji niecały miesiąc temu, jest z tematem zaznajomiona tak jak 

przeciętny mieszkaniec, niemniej jednak słyszy tutaj o jakichś koncepcjach o uchwałach, 

wszyscy za uchwałą o zmianie podnoszą ręce w górę ale zmiany nie zna. Kwestia jest tego 

rodzaju, że muszą zacząć sprawę od początku czyli od lat czterdziestych gdzie było 

pozwolenie na uruchomienie Kopalni. W tym momencie również wydobycie było 

uwarunkowane rekultywacją. Następnie zmiana właściciela, wiec jeśli właściciel się zmienił 

na prywatnego, to powinien mieć koncesję , która wymagała tak zwanego pozwolenia 

środowiskowego. W tym momencie mówienie, że nie mają nic do właściciela prywatnego to 

jest troszeczkę mylne, bo na pewno przy koncesji musiała być uregulowana sprawa 

rekultywacji. Nie można błądzić po omacku, wyszukiwać jakichś koncepcji, tylko trzeba 

dojść do dokumentów i tak jak uspokaja Pan Burmistrz, że w czerwcu będzie posiedzenie, to 

ona bardzo prosi, żeby Urząd był przygotowany w kwestii tych dokumentów, bez tego nie 

wyjdą.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij wyjaśnił, że Pan skarżący dostał 

odpowiedź Wojewody, z którą ma zapoznać wszystkich skarżących  podpisanych pod skargą.  

Zwracając się do Pani Michalskiej wyjaśnił, że Pan skarżący podpisany pod skargą na 

pierwszym miejscu poinformuje ją co Pan Wojewoda napisał, a Pan Wojewoda napisał, że 

KOSD w Niemodlinie w swoim pozwoleniu na wydobycie  ma zapis, że maja przeprowadzić 

rekultywację.  Stwierdził, że znają te wszystkie dokumenty bo Pan Burmistrz jest stroną tego 

postępowania . W tej decyzji, którą ma Kopalnia , muszą to brać pod uwagę, że w decyzji  

zostało bardzo jasno zapisane, że ma zrekultywować to wyrobisko w taki sposób jaki czytał.  

Jeżeli Pani dostanie to pismo, które Pan Wojewoda napisał, tam wszystko jest zawarte, ile jest 

decyzji, pozwoleń itd.  
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Zebranie z mieszkańcami będzie robione nie na dokumenty, bo Pan Burmistrz nie będzie 

niósł dokumentów i ich przedstawiał tylko będzie  to zrobione informacyjnie, jakie 

stanowisko wypracowano wspólnie z Kopalnia na temat rekultywacji tego wyrobiska, o 

zmianie sposobu rekultywacji, bo to jest podstawą tego, że musi Kopalnia zmienić kierunek. 

Jeżeli będzie robiła kierunek ten, który ma zagwarantowany  w decyzji, to tutaj niewiele maja 

do powiedzenia, bo taka ma wydana decyzje, i można powiedzieć „ do widzenia” ale nie chcą 

w taki sposób, dlatego spotykają się ze wszystkimi stronami, mało tego, ze względu, ze jest to 

położone na terenie Borów Niemodlińskich to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

wstrzymała postępowanie w tej sprawie, mają wykonać dodatkowy operat  i dopiero będzie o 

czym rozmawiać, bo to wszystko jest w fazie postępowania administracyjnego  czyli panika 

jest naprawdę niepotrzebna.  

Pani Halina Michalska stwierdziła, że to nie jest panika ale w tym momencie to już jest za 

późno.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odpowiedział, że nie jest za późno, 

dopiero jak będzie wyłożone postępowanie to każdy mieszkaniec będzie mógł wnieść swoją 

skargę i uwagę, to jeszcze nie jest ten moment. 

Pan Burmistrz zaznaczył, że tutaj istotne jest jeszcze, to co poruszyła pani Michalska, sprawy 

własnościowe, zmiany, to tutaj w większości wszystkie pozwolenia przechodzą.  

Być może 6 czy 7 lat temu  brakło tej rozmowy, bo wydaje się, że wtedy ten pomysł  na taka 

rekultywację się urodził. Urząd dopiero od kilku miesięcy ma na ten temat wiedzę, czym to 

ma być zrekultywowane, że 95% ma być tych popiołów, szlaki i żużlu.  W piśmie Kopalni 

jest zawarta informacja, że zmiana sposobu rekultywacji wiąże się z poniesieniem 

wielomilionowych odszkodowań z tytułu zawartych już umów pomiędzy firmami. 

Przerwa – 10 min.  

Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski przedstawił zebranym fotografie  na których widać 

odpady  ( w tym przypadku jest to chyba węgiel), które zostały wyjęte w czasie czyszczenia 

kanalizacji ze studzienki na ul. Gruszkowej. Zaznaczył, że wrzucanie do kanalizacji 

niektórych odpadów jest najczęściej przyczyną zapchania kanalizacji, przez co powstają 

awarie, których usuniecie wiąże się z dużymi kosztami.  

Następnie poinformował, że w tym roku weszło nowe prawo wodne i rola Rady Miejskiej 

będzie uchwalenie nowego Regulaminu dostarczania wody. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin przywitał przedstawicieli OSP 

Goszczowice. 

Pan Burmistrz poinformował o samochodzie strażacki9m, który będzie zakupiony dla OSP 

Goszczowice. Stwierdził, że jest to także miedzy innymi efekt jego częstych wyjazdów wraz z 

przedstawicielami strażaków do Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Przypomniał, że OSP Goszczowice należy do systemu a samochód, który obecnie posiadają  

został zakupiony ponad 20 lat temu . 

Poinformował, że strażacy sami znaleźli samochód , który ma być zakupiony, ma nadzieję, że 

będzie on długo służył dla OSP. 

Następnie przekazano strażakom symboliczny czek na kwotę 90 tys. zł.  z przeznaczeniem na 

zakup omawianego samochodu strażackiego. 

Przedstawiciel OSP Goszczowice  Pan Grzegorz Nawrocki podziękował za przekazane 

pieniądze na zakup samochodu, zaznaczył, że samochód ten będzie służył straży przez wiele 

lat i ma taką nadzieję, że będzie on wyjeżdżał tylko w celach ćwiczebnych i na zawody i oby 

jak najrzadziej do zdarzeń.  

Komendant Gminny OSP Pan Michał Luty także podziękował za pomoc w zakupie  

samochodu strażackiego dla Goszczowic.  
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Radny Krzysztof Ptak zwrócił się do Pana Burmistrza przypominając, ze podjęto uchwałę, 

która miała na celu sfinansowanie, podpisanie umowy z Panem zajmującym się telewizja 

lokalna, tam radni przegłosowali bodajże 3 tys. zł.  Zapytał na jakim etapie są te prace , bo 

czas leci, niedługo będzie jesień  a telewizji nadal nie ma.  

Zwrócił się także z prośbą aby zrobić na parkingu przy ul. Ceramicznej, między garażami a 

blokami 1,3 i 5  miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,  mieszkają tam osoby 

niepełnosprawne i to w dość poważnym stanie, najbliższe miejsce parkowania  byłoby koło 

bloku nr 3.  

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przypomniała, że na ostatniej Sesji Rada Miejska 

podjęła uchwałę dotyczącą wydania negatywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego w sprawie okręgów wyborczych. Dotychczasowy okręg wyborczy gdzie były 

Gminy: Tułowice, Niemodlin i Dąbrowa Powiat zmniejszył o teren Gminy Dąbrowa. Obecny 

zmniejszony okręg ma trzy mandaty wyborcze, do tej pory w większym okręgu było 5 

mandatów.   

Rada Miejska w Tułowicach wydała negatywna opinię na temat przedłożonego projektu lecz 

mimo tego Rada Powiatu Opolskiego podjęła uchwałę zgodna z przedłożonym do 

zaopiniowania projektem.  

Pani Helena Wojtasik poinformowała, że jako radna powiatowa wniosła skargę  do 

Komisarza Wyborczego w Opolu. Skarga została rozpatrzona pozytywnie. Następnie 

odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego uznające skargę za zasadną i wzywające 

Radę Powiatu Opolskiego do zmiany uchwały zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego. 

Poinformowała, że rada Powiatu Opolskiego idzie dalej w zaparte  i wniosła skargę do 

Komisarza Wyborczego Ogólnopolskiego. W związku z wniesiona skargą jutro jest 

nadzwyczajna Sesja Powiatu Opolskiego  w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Opolu.  O rozpatrzeniu skargi w Warszawie będzie wiadomo gdzieś za 10 dni, 

myśli jednak, że to nie będzie koniec bo Powiat może jeszcze odwołać się do sądu. 

Zaznaczyła, że uważa, że lepiej byłoby aby nasza Gmina była w większym okręgu 

wyborczym, w okręgu w którym jest więcej mandatów, co daje nam większą możliwość 

przedstawicielstwa w radzie Powiatu, niż bycie w okręgu wyborczym gdzie jest mniejsza 

ilość mandatów.  

Radny Krzysztof Ptak wrócił do poruszonej na początku Sesji sprawy protokołów, prosił 

radnych o przegłosowanie wniosku aby nie sporządzać stenografów z Sesji tylko protokół, bo 

ktoś, kto nie jest na Sesji a czyta tylko protokół, to nie wie co się naprawdę dzieje na Sesji.  

Wniosek radnego Krzysztofa Ptaka został przegłosowany  i przyjęty  przy 11 głosach za  i 2 

głosach wstrzymujących się.  

Radny Roman Kopij uczulił zebranych na krążące plotki w sprawie składowania popiołów . 

Prosił o rozsądek w tej sprawie. Stwierdził, że rozmawiają na temat tego wysypiska już któryś 

raz, tłumaczą, że chcą tego samego co mieszkańcy.  Mogą wyjść do ludzi z jakąś informacją, 

dlatego spotkają się z przedstawicielami  firm zaangażowanych w rekultywację, 

porozmawiają, aby móc jakieś rozwiązanie, koncepcję  społeczeństwu przedstawić. 

Najpierw powinni spotkać się z Panem Prezesem, zobaczyć jakie jest jego stanowisko, czy 

będzie całkowicie nieugięty i trzeba będzie iść z tym do sądu czy jakoś wspólnie się dogadają 

i  jakieś wnioski wyciągną. Prosił aby tłumaczyć społeczeństwu jak naprawdę sprawa 

wygląda.  

Dyrektor TOK zapytała radnych jaka jest decyzja w sprawie nazwy imprezy : „Dni Tułowic” 

czy „ Dni Miasta Tułowice” . 

Radni jednogłośnie zdecydowali żeby pozostawić dotychczasowa nazwę „ Dni Tułowic”.  
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Ad. 22. Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin Sesji 4.06.2018 r., i 

29 .05.2018 r.  wspólne  posiedzenie Komisji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął obrady L Sesji 

Rady Miejskiej. 

        

    Protokołowała:                  Przewodniczący 

                                                                                                           Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz                            Frédéric Coppin 


