Protokół Wspólnego
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 7 maja 2018 r.
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i trwało od godz.1600
do godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny
Zbigniew Paradowski ) Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin otworzył
posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Krzysztofa Ptak, który stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na
posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił porządek obrad:
Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji.
Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji.
Powitanie gości.
Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej.
Głosowanie nad porządkiem obrad.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie
uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.
2. 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.
3. 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.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2017 r.
5. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice.
6. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
7. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w
gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Tułowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Zarządzenie nr 299/2018 Burmistrza Tułowic z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2018 r.
11. Skarga na działanie Burmistrza Tułowic i Rady Miejskiej w Tułowicach w kwestii działań
podjętych w związku z utworzeniem wysypiska we wsi Rutki.
- Skarga na działanie Burmistrza i Rady z dnia 20.04.2018 r.
- Przekazanie do Komisji Rewizyjnej 23.04.2018 r.
- Przekazanie do Wojewody Opolskiego,
- Prośba Komisji Rewizyjnej o przekazanie korespondencji,
- Pierwsze działania Komisji Rewizyjnej.
- Dyskusja.
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12. 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,
13. Dyskusja w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy Tułowice,
14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.
15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za).
Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla
wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Marta Kaleta szczegółowo omówiła
przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.2. 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.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał pismo Wojewody
Opolskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postepowania nadzorczego w stosunku do
uchwały zmieniającej ww. uchwałę.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Nowak szczegółowo omówiła
przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 5. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Teresa Kawaler szczegółowo omówiła
przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń i
jednogłośnie ( 14 głosów za) wydali pozytywną opinię na temat omawianego projektu uchwały.
Ad. 6. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Teresa Kawaler przedstawiła dwa projekty
uchwał a następnie je omówiła i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji wybrali wariant projektu uchwały na bazie uchwały tej , która
obowiązuje obecnie na terenie Gminy Tułowice i jednogłośnie wydali pozytywną opinię na temat
omawianego projektu uchwały.
Ad. 7. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Tułowice.
Pani Teresa Kawaler omówiła też przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na
zapytania radnych.
Skarbnik Gminy zaproponowała aby w uchwale znalazł się zapis, że wnioski należy składać do 15
października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń i
jednogłośnie ( 14 głosów za) wydali pozytywną opinię na temat omawianego projektu uchwały.
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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.
Przedstawiony projekt uchwały szczegółowo omówiła oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania
radnych dot. projektu uchwały Pani Ewa Ziubrzycka - Bień - Kierownik OPS.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2017 r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień omówiła
szczegółowo przedłożone sprawozdanie.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz
udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz
udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 10. Zarządzenie nr 299/2018 Burmistrza Tułowic z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2018 r.
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożoną informację oraz udzieliła wyjaśnień na
zapytania radnych.
Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 11. Skarga na działanie Burmistrza Tułowic i Rady Miejskiej w Tułowicach w kwestii
działań podjętych w związku z utworzeniem wysypiska we wsi Rutki.
- Skarga na działanie Burmistrza i Rady z dnia 20.04.2018 r.
- Przekazanie do Komisji Rewizyjnej 23.04.2018 r.
- Przekazanie do Wojewody Opolskiego,
- Prośba Komisji Rewizyjnej o przekazanie korespondencji,
- Pierwsze działania Komisji Rewizyjnej.
- Dyskusja.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał:
- otrzymaną skargę 6 mieszkańców Tułowic z dnia 20 kwietnia 2018 r. na Burmistrza i Radę
Miejską w Tułowicach.
- pismo dotyczące przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu jej
rozpoznania.
- pismo Komisji Rewizyjnej dot. ustalenia terminu rozpatrzenia skargi oraz wysłania pism do
skarżących,
- pismo – odpowiedź Pana Prezesa KOSD na pismo Pana Burmistrza dot. propozycji zmiany
sposobu rekultywacji wyrobiska,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował jakie działania w tej sprawie już zostały
poczynione.
Radni przeprowadzili dyskusję na temat sposobu i terminu załatwienia skargi oraz ustalili
jednogłośnie , że na wspólne posiedzenie Komisji w dniu 29 maja 2018 r. na godz. 16 zaproszeni
zostaną Pan Prezes Kopalni, Pan Prezes EPORE oraz Pan Gerber.
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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,
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.13. Dyskusja w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy Tułowice” i „ Zasłużony dla Gminy Tułowice,
Radny Krzysztof Ptak szczegółowo omówił przedłożony projekt uchwały oraz udzielił wyjaśnień
na zapytania radnych.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.14. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z pismami
wysłanymi i otrzymanymi:
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Fredericka Coppin do Starosty Opolskiego dot.
opinii Rady w sprawie proponowanej zmiany okręgu wyborczego,
- pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji
Burmistrza Tułowic w sprawie strzelnicy, SKO podtrzymało decyzje Burmistrza,
- pismo TOK – zaproszenie na obchody 3 Maja,
Ad.15. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.
Radny Michał Luty zapytał o sprawę remontu kapliczki w Skarbiszowicach, zapytał czy będzie im
potrzebna pomoc OSP, jeśli tak to chciałby o tym wiedzieć wcześniej,
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba to powiadomi go wcześniej.
Radny Michał Luty poruszył sprawę lampy na rogu przy ul. Ceramicznej, lampa się zapala i gaśnie,
Pan Burmistrz odpowiedział, że lampy są zgłoszone do przeglądu.
Radny Michał Luty przekazał także pytanie od Pani, która buduje żłobek w Tułowicach, czy Rada
planuje dofinansowania do dzieci uczęszczających do żłobka.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jak powstanie żłobek, będzie to sformalizowane to będą się nad
tym zastanawiać.
Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę komunikacji zastępczej PKP z uwagi na remont linii
kolejowej, stwierdził, że rozumie, że jego pismo dotyczące przystanku PKP przy sklepie chyba nie
będzie pozytywnie rozpatrzone. Jest kwestia tego typu, że będzie zamknięty most z uwagi na jego
rozbiórkę, nie będzie tam więc przejścia i trudno będzie dojść na stację PKP.
Pan Burmistrz stwierdził, że to wszystko jest w fazie rozruchu.
Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę budynku po byłej mieszkance Szydłowa, stwierdził, że
chcieliby tam zrobić centrum przesiadkowe. Zaznaczył, że są w stanie w przyszłym roku
przeznaczyć na to 90% funduszu sołeckiego.
Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę ławki przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Przedszkolnej,
aby ją gdzieś przenieść bo przesiadujące tam osoby wyrzucają butelki i puszki po napojach na teren
osób prywatnych, stad prośba o przeniesienie tej ławki.
Radny Józef Sukiennik zapytał też co będzie robione z treblinką pochodzącą z rozbiórki ul.
Szkolnej , bo może by ją wykorzystać na jakiś chodnik.
Pan Burmistrz odpowiedział, ze na razie jest składowana , zaznaczył, ze ciężko jest znaleźć kogoś,
kto podjął by się układania Treblinki, a jeśli ktoś już się na to decyduje to chcą za to bardzo duże
pieniądze. Zaznaczył, że jutro jest spotkanie Rady Budowy i może jakaś decyzja w tej sprawie
będzie podjęta.
Radna Małgorzata Pasierbek zapytała o staw w Goszczowicach, miał być wyczyszczony.
Pan Burmistrz odpowiedział, że stawy w Goszczowicach i Skarbiszowicach są w jednej ofercie,
obecnie trwają czynności przetargowe na wykonanie robót przy tych stawach.
Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę wymiany huśtawki na placu koło bloków z uwagi na to, że
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Zapytał też, czy istnieje możliwość postawienia znaku zakazu parkowania na ul. 1 Maja, po prawej
stronie.
Pan Burmistrz poruszył sprawę polityki senioralnej, końcem maja będzie zorganizowane spotkanie
seniorów w celu zapoznania się z oczekiwaniami seniorów.
Ad.16. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof
Ptak zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach.
Protokołowała
Teresa Cybuchowska - Balwierz
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