
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 25 czerwca 2018 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 2030.  

W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych (nieobecni na posiedzeniu byli radny Zbigniew 

Paradowski i radny Krzysztof Mróz) Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin 

otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej Krzysztofa Kiragi, który stwierdził ich 

prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił porządek 

obrad: 

Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji.  

Powitanie gości.  

Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

Głosowanie nad porządkiem obrad. 

 

0. Przedmowa Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę 

Tułowice. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 

Gminę Tułowice 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza 

Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tułowicach. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali 

użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub 

dzierżawcą. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

11. Informacja o nagrywaniu sesji. 

12. Informacja o posterunku Policji. 

13. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 



15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic. 

20. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 13 głosów za). 

 

Ad.0. Przedmowa Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Frederic Coppin oraz Zastępca 

Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij poruszyli sprawę spotkania dotyczącego przedstawienia 

przez studentów wizji zagospodarowania centrum Tułowic. Przekazali swoje uwagi na temat 

spotkania i wyrazili niezadowolenie z faktu, że studenci w przedstawionych wizjach weszli na 

tereny prywatne, głównie na tereny istniejących obecnie prywatnych zakładów pracy. 

Poruszyli także sprawę planu przejęcia przez Gminę od Kopalni wyrobiska w celu jego 

rekultywacji, sprawę zakupionego samochodu strażackiego dla Goszczowic oraz kilka innych 

spraw. 

W dyskusji na ww. tematy także głos zabrali: Pan Burmistrz Tułowic, radny Krzysztof Kiraga, 

radny Krzysztof Ptak, radny Michał Luty i radny Józef Sukiennik. 

 

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono  

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego  obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole  

prowadzonych przez Gminę Tułowice. 

 

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 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku  

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu  

prowadzonym przez Gminę Tułowice. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Marta Kaleta szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.  



Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał pismo 

przedstawicieli Rady Rodziców w sprawie zmiany zasad przyznawania stypendium Burmistrza oraz 

pismo – odpowiedz na pismo Rady Rodziców. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres  

dłuższy niż 3 lata. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Joanna Kalicińska szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych  

lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom  

lub dzierżawcą. 

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Joanna Kalicińska także szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

 

Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach Pan Włodzimierz 

Samarcew  omówił przedstawiony projekt uchwały oraz udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych  

planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tułowice. 

 

Projekt uchwały omówił oraz udzielił wyjaśnień na zapytania radnych pracownik Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach Pan Adam Ratuszny. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał pismo 

mieszkańca Tułowic w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia 

należącej do niego działki. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin omówił przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na temat potrzeby zmiany podjętej już przez rade uchwały. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad. 11. Informacja o nagrywaniu sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin poinformował, że odbyło się spotkanie  

z firma  zajmującą się nagrywaniem i transmitowaniem  obrad. Poinformował też o przepisach 

zawartych w ustawie o samorządzie gminnym nakładających na  Gminy obowiązek nagrywania  

i transmitowania obrad rady oraz o wprowadzeniu głosowań imiennych od nowej kadencji rady. 

Poinformował, że jeszcze będą spotykać się z innymi firmami w celu wybrania najkorzystniejszej 

oferty na przygotowanie sali posiedzeń do nagrywania i transmitowania obrad rady. 

 

Ad. 12. Informacja o posterunku Policji. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował o postępach w sprawie przygotowań do 

powstania posterunku policji w Tułowicach. Po spotkaniu z Komendantem Policji oraz 

przedstawicielem Gminy Komprachcice  przekaże więcej informacji. 

 

Ad.13. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin poinformował, że sprawdził oświadczenia 

majątkowe złożone przez radnych i nie znalazł błędów formalnych. 

Przypomniał także o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed 

upływem kadencji. 

 

Ad.14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że od 5 do 18 czerwca był na urlopie 

wypoczynkowym. 

Następnie był na spotkaniu w Starostwie w sprawie ścieżek pieszo – rowerowych, 2 lipca ma być 

podpisanie umowy na te ścieżki. Potem będzie ogłoszony przetarg. Zaznaczył, że w tym roku 

chciałby aby ścieżka była wykonana przynajmniej od Małych Tułowic do TOK-u.  

Spotkał się także z mieszkańcem Tułowic zajmującym się końmi, który ma kontakty z grupą 

rekonstrukcyjną ułanów i obiecał, że na obchody 100- lecia odzyskania niepodległości załatwi aby 

przynajmniej pod kościołem takich trzech czy czterech ułanów się pojawi. 

Burmistrz Tułowic poinformował, że zajmował się także sprawą stypendiów i myśli, że takie 

rozwiązanie jakie padło na dzisiejszej Komisji jest na dzisiaj jedynym słusznym. 

Pan Burmistrz spotkał się także z uczniami ostatniego rocznika Gimnazjum, brał też udział  

w zakończeniu roku szkolnego. 

Uczestniczył także w konkursie na wizualizację Tułowic oraz w pikniku rodzinnym, który został 

zorganizowany przez Przedszkole a także w spotkaniu w Ligocie Tułowickiej. Poinformował, ze  

w Urzędzie została przeprowadzona kontrola PIP, ukierunkowana była na sprawę udzielania 

urlopów wypoczynkowych. 

 

 



Ad.15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij poinformował, że 

wraz z Panem przewodniczącym odbyli parę spotkań odnośnie przygotowania Sesji i Komisji, 

przygotowali również finansowanie organizowanego spotkania przy grillu. Zapoznawali się  

z otrzymanymi pismami, zajmowali się także sprawą wynagrodzenia Pana Burmistrza. 

Uczestniczyli w Family – cap oraz w spotkaniu z firma oferującą instalacje sprzętu do nagrywania  

i transmitowania obrad Rady. Brali udział w zakończeniu roku szkolnego oraz spotkaniu w Sali 

TOK – w sprawie wizualizacji Tułowic. 

 

Ad.16. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman Kopij odczytał pisma: 

- Pana Starosty ( odpowiedź dla Pana Burmistrza oraz do wiadomości Rady) w sprawie wniosku  

radnego Krzysztofa Mroza o uporządkowanie działki. 

- mieszkanki Tułowic Pani HM - zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie  

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach z 14 czerwca br. skierowane do Pana Wojewody 

w sprawie przekazanie zażalenia Pani HM  oraz odniesienia się do zarzutów zawartych w 

zażaleniu. 

- mieszkanki Tułowic Pani HM – odpowiedź na pismo  PRM z 14 czerwca br. – pismo za 

pośrednictwem PRM zostało przekazane do Wojewody Opolskiego. 

- odpowiedz Wojewody Opolskiego do Pani HM oraz do wiadomości RM w sprawie rozpatrzenia 

zażalenia – ponaglenia. 

- Firmy Eko – patrol dot. zestawienia wytworzenia odpadów w poszczególnych gminach. 

 

Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski na następujące wnioski i zapytania z poprzedniej 

Sesji:  

- wniosek radnego K. Ptaka w sprawie huśtawki na placu zabaw – w uchwale budżetowej zostały  

zabezpieczone środki w kwocie 3 tys. zł na naprawę  urządzeń na placach zabaw, będą  

naprawiane. 

Pan Burmistrz poinformował, że mieszkańcy pytają o plac zabaw dla dzieci ale taki z prawdziwego 

zdarzenia, stwierdził, że może w przyszłym roku zostanie utworzony fundusz obywatelski i może  

z niego będzie możliwość utworzenia takiego placu.  

- sprawa nagrywania sesji, była dzisiaj na ten temat rozmowa, wiedza w którym kierunku iść,  

- pytanie Pana Sukiennika o działalność Nowej Gazety – gazeta zawiesiła działalność i w tej chwili 

nie posiada żadnych wiadomości jakie będą dalsze losy gazety, 

- pomalowanie pasów na parkingu – temat był już omawiany, deklaracja ze strony Pana Dyrektora  

ZGKiM była przekazana, 

- budynek w Szydłowie przy ul. Opolskiej – wniosek o przekazanie tej posiadłości został  

  przekazany do Prezydenta Katowic, 

- szkolenia dla Rad Sołeckich i Sołtysów odbyły się, było to połączone ze sprawą przygotowań do  

Dożynek. 

- sprawa wydawania gazety lokalnej, czy telewizji, stwierdził, że owszem mogło by to być ale  

starsze osoby nie zawsze korzystają z internetu i mógłby być problem, co do wydawania gazety to  

robi rozeznanie w innych Gminach , 

- album – na sesji po wakacjach radni otrzymają takie albumy, 

- wpisywanie do księgi  Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Gminy osób uhonorowanych –  



 w tej chwili nie ma osoby, która by się tego podjęła, może trzeba będzie to zrobić komputerowo i  

wkleić, 

- pytanie o zagospodarowanie  trylinki , która zostaje z rozbioru ul. Szkolnej, na razie brak jest  

chętnych do jej ułożenia, będą się zastanawiać jak ja zagospodarować, 

- parking wzdłuż torów  przy rzeźni, tam trzeba w pierwszej kolejności wznowić granice, obecnie  

samochody można parkować przy torach, za budynkiem PKP, jest tam terem utwardzony  

i wyłożony kostką. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował podjąć uchwałę dotycząca estetyki miasta w celu 

spowodowania uprzątnięcia czy zagospodarowania działki przy wjeździe do Tułowic, jest to działka 

prywatna a le psuje wizerunek przy wjeździe do Tułowic. 

 

Ad.18. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Józef Sukiennik przy tym temacie ponownie poruszył sprawę zagruzowanej działki po 

byłej rzeźni, która także psuje wizerunek miasta. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że w Szkole podstawowej  rowery są opierane o siatkę 

przy Orliku, siatka może ulec uszkodzeniu, może trzeba tam rozwiązać problem, może trzeba tam 

postawić jakaś barierkę, gdzie będzie można przypiąć sobie rower.  

Trzeba wykosić jeżyny przy garażach przy torowisku, kolej swój teren wykosiła. 

Sprawa bakterii w wodzie pitnej – zapytał o przyczyny bo jest to już po raz drugi i to w krótkim 

czasie. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że  na Stacji były dwie baterie koli a przy6 Zespole Szkół było ich 

więcej, nie umie wytłumaczyć tej sytuacji, może na ul. Szkolnej było przepięcie sieci i może tutaj 

cos się wydarzyło. Zaznaczył, że być może  znaczenie tutaj mają wysokie temperatury. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij stwierdził, że w sąsiednich gminach także 

takie problemy się pojawiają. 

Radny Józef Sukiennik zapytał kto będzie wywozil z Kopalni już zwiezione tam popioły. 

Pan Burmistrz poinformował, że przyszła odpowiedź z Kopalni i odczytał pismo dotyczące 

ustalenia terminu spotkania. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że niektóre osoby w Tułowicach opowiadają, że do Kopalni  

nadal wożone są popioły. 

Radny i Pani Sołtys z Ligoty Tułowickiej poinformowali, że nie jest to prawdą, w tej chwili popioły 

nie są wożone.  

Radny Jan Bojkowski poruszył sprawę placu zabaw przy ul. 1 Maja , tam zapadł się teren , jest 

dziura ponad pól metra i trzeba to zasypać. 

Radny Michał luty podziękował Panu Burmistrzowi za załatwienie lampy, lampa już święci. 

Zapytał tez o sprawę mieszkań w budynku poczty, zapytał czy tam jeszcze trwa remont. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że remont jest zakończony, jest już po wszystkich odbiorach. Teraz 

trzeba ustalić termin spotkania Komisji mieszkaniowej. 

Radny Roman Kopij zapytał czy przy spisywaniu  umowy o sprzedaż omawianego terenu przy 

wjeździe do Tułowic nie było przypadkiem jakiegoś zastrzeżenia, ze kupujący w jakimś terminie 

ma tam coś zrobić, prosił o sprawdzenie tego. 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin poinformował o konieczności zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych a następnie poinformował jakie wynagrodzenie w tej chwili otrzymuje Pan 

Burmistrz i przedstawił proponowane warianty zmiany wynagrodzenia. Następnie przeprowadzono 

głosowanie nad wyborem wariantu. Wybrano wariant 1. 



Ad.20. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof 

Kiraga zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała   Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 

Teresa Cybuchowska – Balwierz    Krzysztof Kiraga 


