
Protokół Nr LII 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 29 czerwca 2018 r.  

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

do godz.1740. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 13 radnych,  

nieobecni byli radny Zbigniew Paradowski i radna Małgorzata Pasierbek). 

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, 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 LI Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2018 r. 

4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2018 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu 

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

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

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

lata. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych 

lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich 

najemcom lub dzierżawcom. 

12. 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. 

13.Podjecie 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tułowice. 



15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium 

Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tułowicach. 

16. Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży lato 2018. 

17. Informacja o dożynkach 2018. 

18. Podsumowanie Dni Tułowic 2018. 

19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

między Sesjami. 

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

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

23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad. 

Radni do przedłożonego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół został wysłany do radnych  

e-mailem. 

Radni do protokołu nie wnieśli zastrzeżeń. Za przyjęciem protokołu z LI 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 29 

maja 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej z dnia 29 maja 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 zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przedłożyła radnym uaktualniony projekt uchwały. 

Następnie omówiła naniesione w projekcie zmiany dotyczące głownie sprawy planowanego 

zaciągnięcia kredytu. Poinformowała, że otrzymała już pozytywną opinię RIO dot. 

planowanego zaciągnięcia kredytu. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały wraz z naniesionymi w mim zmianami 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 LII/269/18. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska 

omówiła przedłożony projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

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 LII/270/18. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej omówił przedłożony projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał 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 LI/271/18. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownik ZGKiM omówił przedłożony 

projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. 

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 LII/272/18. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania  

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że omówił przedłożony projekt uchwały na 

ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. 

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 LII/273/18. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu  na okres 

dłuższy niż 3 lata. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownica Urzędu Miejskiego Pani Joanna 

Kalicińska omówiła przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu 

Komisji. 

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 LII/274/18. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży 

gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali 

ich najemcom lub dzierżawcom. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że również pracownica Urzędu Miejskiego 

Pani Joanna Kalicińska omówiła przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym 



posiedzeniu Komisji. 

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 LII/275/18. 

 

Ad.12. 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownica Urzędu Miejskiego Pani Marta 

Kaleta omówiła przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. 

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 LII/276/18. 

 

Ad.13.Podjecie 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. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że również pracownica Urzędu Miejskiego 

Pani Marta Kaleta omówiła przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu 

Komisji. 

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 LII/277/18. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego  na terenie gminy Tułowice. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że pracownik Urzędu Miejskiego Pan Adam 

Ratuszny omówił przedłożony projekt uchwały na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Było wtedy pytanie radnej Anny Sokulskiej dot. błędnej numeracji wniosków. Dziś rano 

projektanci, którzy opracowali przedłożony radnym dokument przysłali wyjaśnienie  dot. 

pytania Pani radnej.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej odczytał przedmiotowe pismo informujące  

o błędnej numeracji wniosków 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli innych 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 LII/278/18. 

 



Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zasad przyznawania 

stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła  II w Tułowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że był wniosek ogólnie od Rady żeby przygotować nowy 

projekt uchwały na sesję w sierpniu 2018 r. i wniosek będzie przygotowany. 

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 LII/279/18. 

 

Ad.16. Informacja o wypoczynku  wakacyjnym dla dzieci i młodzieży lato 2018. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że wypoczynek letni dzieci w Domu 

Kultury pod tytułem „Survivalowo” będzie trwał od 9 do 20 lipca. Następnie przedstawiła 

program zajęć dla dzieci w tym okresie. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17. Informacja o Dożynkach 2017. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że  Dożynki w tym roku odbędą się 26 

sierpnia Ligocie Tułowickiej. Zaznaczyła, że dobrze się składa  bo w tym dniu przypada święto 

Matki Boskiej Częstochowskiej a msza odbędzie się o godz. 12 pod kaplicą Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Ligocie. Poinformowała tez, że sołtysi ustalili, że korowód zbiera się pod 

Biedronką i stamtąd uda się do Ligoty. Następnie przedstawiła program Dożynek oraz 

przewidywane koszty organizacji  Dożynek – załączniki do protokołu. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał czy w tym roku na Dożynkach będą te same konkursy co w 

ubiegłych latach. Pani Helena Wojtasik poinformowała, że będą te same konkursy oprócz cięcia 

piłą. 

 

Ad.18. Podsumowanie Dni Tułowic 2018. 

 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przedstawiła  koszty związane z organizacją „Dni 

Tułowic” – załącznik do protokołu. 

 

Ad.19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w poniedziałek na posiedzeniu 

Komisji przedstawił sprawozdanie o tym co się wydarzyło do posiedzenia Komisji. 

Następnie poinformował, że 26 czerwca był na spotkaniu w Aglomeracji w sprawie ścieżek 

pieszo – rowerowych, 2 lipca ma być podpisanie z Panem Marszałkiem umowy na te ścieżki, 

poinformował którędy te ścieżki mają przebiegać.  Zaznaczył, że potem będzie ogłoszony 

przetarg na ich wykonanie, dodał że w tym roku chciałby aby ścieżka była wykonana 

przynajmniej od Małych Tułowic do TOK-u. Jest to zadanie finansowane częściowo ze 

środków unijnych.  

Po spotkaniu w Aglomeracji był w Komendzie Policji w sprawie utworzenia Posterunku Policji 

w Tułowicach oraz na przesłuchaniu w toczącej się sprawie. 

Następnego dnia spotkał się z Panią kierownik OPS z uwagi na to, ze OPS wchodzi w projekt 

unijny, rusza też program wypłaty wyprawek dla dzieci  uczęszczających do szkoły. 

Pan Burmistrz spotkał się też z Paniami z Zespołu Szumiący Bór w sprawie  nowych strojów. 

Było też spotkanie w Tauronie w sprawie wymiany oświetlenia w całej Gminie na oświetlenie 

ledowe. W Gminie jest 528 lamp w tym połowa jest własnością Tauronu a połowa własnością 



Gminy. Ostatnio montowane lampy są już lampami ledowymi. Taka wymiana  spowoduje  

zmniejszenie zużycia energii a tym samym kosztów ich utrzymania. 

Poinformował, że w Urzędzie została przeprowadzona kontrola PIP, ukierunkowana była na 

sprawę udzielania urlopów wypoczynkowych. 

Poinformował, że w okresie wakacyjnym hala i Orlik będą czynne w godz. od 13 do 21 za 

wyjątkiem 15 sierpnia ze względu na święto. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał kto będzie ponosił koszty wymiany tych lamp. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że na Sesji po wakacjach będzie miał więcej wiadomości na ten 

temat, będzie wykonana symulacja i wtedy będą się zastanawiać czy będą te lampy 

wymieniane, czy w całej Gminie czy może tylko przy głównych ulicach, na razie to jest taki 

pomysł. Poinformował też, że do 30 września tam gdzie maja być lampy dowieszone, w 

Skarbiszowicach 1 lampa, w Ligocie  koło Pani Sołtys, w Tułowicach na ul. Dworcowej, 

pozostanie jeszcze kwota około 20 tys. zł. i w ramach takiej konserwacji odtworzeniowej 

wybiorą jeszcze jakieś prace do wykonania na terenie całej Gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Pan Burmistrz idzie w dobrym kierunku jeśli 

chodzi o oświetlenie ledowe bo to jest dowód rozwoju ale też polityka oszczędności. 

 

Ad.20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej między Sesjami. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij przypomniał, że po ostatnim 

spotkaniu z mieszkańcami  na temat rekultywacji wyrobiska Rutki ustalili z Panem Prezesem 

termin spotkania do końca miesiąca w sprawie ustalenia warunków i oceny całej tej sytuacji. 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym w porozumieniu z Panem Burmistrzem przeprowadzili 

rozmowę z Panem Prezesem i mają potwierdzenie że w tej chwili nic nie jest wożone na teren 

Kopalni. Za względu na to, że sprawy formalno – prawne, sprawy gruntowe, sprawy 

własności, jest to naprawdę bardzo skomplikowana procedura i wymaga czasu, Kopalnia jest 

w trakcie opracowania umowy ale to będzie trwało jakiś czas i dlatego nie doszło do 

planowanego spotkania, takie spotkanie zostanie ustalone w terminie późniejszym. Zaznaczył, 

że trzeba też się zastanowić nad koncepcją rekultywacji, bo to co zostało przedstawione to nie 

jest za bardzo realistyczne. 

 

Ad.21. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 26 czerwca dostarczył dla wszystkich emailem 

rejestr listów. Większość listów została odczytana w poniedziałek na posiedzeniu Komisji, a  

teraz Pan Zastępca Przewodniczącego odczyta listy które wpłynęły do Rady po posiedzeniu 

Komisji. 

Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że do Rady wpłynęły następujące pisma: 

- pismo „Kukiz 15’ – zaproszenie na spotkanie, każdy radny dostał indywidualne zaproszenie, 

- pismo Przewodniczącego Rady – odpowiedź do Rady Rodziców w sprawie stypendium  

Burmistrza,  

- pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – odpowiedź Pana Wojewody na pismo 

Burmistrza w sprawie dewastacji zabytkowego młyna w Tułowicach. 

 

 

 

 



Ad.22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na większość interpelacji odpowiedź została udzielona 

w poniedziałek na posiedzeniu Komisji, w tej chwili nie ma innych informacji na ten temat. 

Pan Burmistrz przypomniał, że mija miesiąc od spotkania w Sali TOK, tej wspólnej Komisji 

razem z mieszkańcami, zaznaczył, że deklaracja dalej jest aktualna, odczytał jeszcze raz ten 

zapis: Kopalnie dokończą w kilkuletniej perspektywie eksploatację wschodniego fragmentu 

złoża i przekażą nieodpłatnie Gminie około 12 hektarów gruntów przewidzianych do 

wypełnienia odpadami obojętnymi. Gmina na podstawie umowy zawartej z Kopalnią  przejmie 

na siebie obowiązek ich rekultywacji i zagospodarowania według własnej koncepcji. Koszty 

rekultywacji i zagospodarowania w całości poniesie Gmina. Wstępna umowa zostałaby zawarta 

niezwłocznie w formie aktu notarialnego. Kopalnie zastrzegłyby w niej zakaz składowania w 

przyszłości na tych terenach odpadów oraz zapis, że sprzedaż, przekazanie lub wniesienie ich 

jako udziałów do innej spółki wymaga zgody Kopalni. 

Stwierdził, że ma nadzieję, że przedstawione warianty dają możliwość merytorycznego i 

pozbawionego przede wszystkim emocji rozwiązania problemu, na którym chyba wszystkim 

mieszkańcom tej Gminy zależy. Przypomniał, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

Wierzy, że wszystkim mieszkańcom Gminy na tym zależy i o to samo chodzi. 

 

Ad.23. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Ptak przytoczył zebranym zapis dotyczący jednego z podstawowych 

obowiązków radnego „ Radny wykonuje swoje obowiązki z myślą o wspólnocie 

samorządowej i mieszkańcach” Stwierdził, że wykonując ten obowiązek prosiłby o 

zastanowienie nad tym aby zakończyć, to co się dzieje od pewnego czasu w Tułowicach, bo 

powstała grupa osób, która  nie wiedząc w jakim celu propaguje nieprawdę, opowiada o 

rzeczach które nie miały miejsca, które nie zaistniały, które nie istnieją. Odczytał ogłoszenie, 

które w ostatnich dniach pojawiło się na drzewach w Tułowicach: - Jeżeli interesuje Cię 

dalszy los rekultywacji wyrobiska Kamieniołom Rutki, przyjdź na Sesję Rady Gminy o godz. 

16 w dniu dzisiejszym, nie pozwól aby decydowano o nas , za nas. Jeżeli los tego miasta nie 

jest Ci obojętny, przyjdź. 

Stwierdził, że się bardzo cieszy, że Państwo, którzy przybyli na Sesję, przybyli, bo widocznie 

są tą grupą ludzi, którym zależy na Tułowicach  dlatego dziękuje wszystkim radnym za 

przybycie i wszystkim gościom zaproszonym, natomiast prosiłby aby się zastanowić nad 

rozstrzygnięciami takimi bardziej stanowczymi, które radnym daje prawo, jest to art. 63a 

Kodeksu wykroczeń, który mówi: Kto umieszcza w miejscach publicznych do tego nie 

przeznaczonych ogłoszenia, plakaty, apele,  afisze, ulotki, napisy lub rysunki albo wystawia je 

na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządcy, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny, tam jest do 1500 zł. Plakaty wiszą w miejscach w których są kamery, 

warto się może zastanowić, żeby pójść po takie kroki. 

Zaznaczył, że w Tułowicach robi się wiele, to, że Tułowice są rozkopane to jest efekt tego, ze 

naprawdę cały czas coś się dzieje, coś się robi. Za jakiś czas będzie to wszystko ładnie 

wybudowane, będziemy mieli takie Tułowice jakie chcemy. Zaznaczył, ze nie znalazł tutaj  

nigdy takiej osoby z Rady, mówi o osobach, które tutaj decydują o losach Tułowic, które 

podniosłyby chociaż raz rękę - tak jestem za jakimikolwiek popiołami.  

Walczą od samego początku z grupą ludzi, którzy też aktywnie działają, za co bardzo 

dziękuje , natomiast prosiłby, żeby zastanowić się nad tym i nie robić niepotrzebnego zamętu, 

fermentu w Tułowicach, bo to naprawdę nie przysłuży się nikomu. 



Mieszkanka Tułowic: zwróciła się z pytaniem do radnego K. Ptaka, stwierdziła, ze Pan Ptak 

mówi, że na tych ogłoszeniach jest napisana nieprawda, zapytała co rozumie przez tą 

nieprawdę.  

Radny Krzysztof Ptak odpowiedział, że prawdą jest to, że na tej Sali znalazły się osoby, 

którym zależy aby w Ligocie nie było czegoś , o co walczą od dłuższego czasu. 

Mieszkanka Tułowic stwierdziła, ze nie tylko te osoby ale wszyscy mieszkańcy. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że ich tutaj nie widzi, a ktoś, kto powiesił ten plakat 

zakładał, że dzisiaj na Sali będą tłumy ludzi.  

Natomiast nieprawda jest to, co było głoszone na spotkaniu, na sympozjum, bo tak to można 

nazwać, bardzo fajni ludzie, bardzo fajne projekty przyszłych Tułowic, i jeżeli podchodzi do 

niego kobieta 9 stal w grupie z kilkoma innymi osobami) , która wychodzi z grupki 10 czy 15 

osób i mówi, że nad wyrobiskiem latają codziennie drony i tam cały czas są wysypywane 

popioły, to o czym tutaj rozmawiają. Jest tutaj radny z Ligoty i Pani Sołtys z Ligoty, którzy 

zapewniają, że nic tam się obecnie nie dzieje. Natomiast jest tu dzisiaj plakat, który stwierdza, 

że coś się dzieje nie tak, skoro ten plakat o tym twierdzi, że coś jest nie tak – dalsze losy – to 

śmiało z całą stanowczością stwierdza, że są kłamstwa. 

Mieszkanka Tułowic stwierdziła, że do Pana Ptaka podeszła jedna kobieta i powiedziała, że 

latają drony ale to nie znaczy, że wszyscy mieszkańcy o tym mówią.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że w żaden sposób ani on ani żadna z osób, które tutaj 

zasiadają w Radzie nie jest za tym aby budować jakiekolwiek wysypisko, jak im zarzucano, 

Wojewoda niedawno rozpatrzył skargę w tej sprawie. Zapytał kto ma w tym jakiś cel. 

Zaznaczył, że się domyśla, kto ma w tym jakiś cel. Każdy kto obserwuje sytuację w 

Tułowicach, jaka się dzieje od jakiegoś czasu, to wie lub domyśla się co to ma na celu. 

Wszystko skończy się jesienią i daje sobie rękę obciąć, że na wysokości grudnia czy stycznia 

nawet już nikt nie będzie rozmawiał o popiołach, nawet gdyby tam jeździły ciężarówki. 

Stwierdził, że swoje zdanie wyraża jako radny i uważa, że do sprawy trzeba podejść 

spokojnie, bo jeśli zaczniemy jeszcze robić jakieś wiece, protestować pod Zakładem 

przeciwko temu, co się nie dzieje, to w pewnym momencie Pan Prezes stwierdzi, że w tej 

sytuacji Gmina czy Rada nie są partnerami do rozmowy i zrezygnuje z dotychczasowych 

ustaleń. Zaznaczył, ze wierzy w pana Burmistrza, wierzy w Rade i jest przekonany, że na 

pewno ta sprawa będzie miała taki finał, za który nasze dzieci podziękują.  

Mieszkanka Tułowic zapytała jaki zamęt ktoś tworzy aby jej to wyjaśnić.  

Pani Sołtys z Ligoty odpowiedziała, że zamęt, że wożone są popioły, stwierdziła, że do tej 

pory się nie odzywała, nie dyskutowała na ten temat, ale razem z panem Radnym cały czas 

monitorują sytuację i stwierdza, że nie ma wywożonych żadnych popiołów po tym spotkaniu 

w TOK. Nie wie komu tak naprawdę zależy, tak jak tutaj powiedział Pan Ptak, żeby siać 

nadal ferment, bo to jest sianie fermentu, zamieszania, między mieszkańcami  niepotrzebne.  

Mieszkanka Tułowic stwierdziła, że tam hałda  jest powiększona, od początku maja do końca 

maja hałda się znacznie powiększyła, nie wie jak teraz jest ale jaki był początek tego a jaki 

jest koniec, to jest duża różnica. 

Zastępca Przewodniczącego Rady zaproponował aby ten temat  zakończyć. Stwierdził, że się 

z nikim nie wyścigają, tylko prowadzą normalną procedurę, prowadzą dialog z Kopalnią, 

która na rzecz Gminy przez lata, które oni są w radzie dala 15 milionów podatku, muszą 

chyba szanować tego partnera, zarzucili tylko Kopalni jedno, że bez ich zgody , bez ich   

wiedzy wywiozła tam tą pewna partię  odpadów i to jest ich ból tak jak i mieszkańców, 

przypomniał, że Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną , która, zanim mieszkańcy wyszli z 

tym plakatem, to Pan Burmistrz dawno miał taką  delegację żeby sprawę załatwić. 

Zawiadomił wszystkie instytucje odpowiedzialne takie jak Ochrona środowiska, RDOŚ, 

Inspekcje budowlaną. Wszystko jest pod kontrolą. To nie jest tak, że temat się rozwieje, Rada 

nad tym czuwa. Jeżeli ktoś czytał porządek Sesji, to dzisiaj nawet takiego punktu nie było w 



obradach dlatego, ze na temat wyrobiska to zrobią jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami 

gdzie jasno powiedzą jaka jest sytuacja, jaka podpisują umowę, jakie będą koszty, 

konsekwencje. Wszystko to mieszkańcom powiedzą, tylko nie chcą działać na wyścigi z jakaś 

grupa ludzi, która dzisiaj powiesiła plakat, po co, w imię czego ten plakat został powieszony. 

Stwierdził, że nawet nie ma o to pretensji, bo każdy ma prawo cokolwiek  sobie powiesić, bo 

jest demokracja, jest wolny kraj, tylko pyta się jaka intencję miał ten plakat i jaką delegację 

maja te osoby, żeby reprezentować mieszkańców Tułowic. Bo radni mają taką delegację, bo 

wygrali w wyborach, mieszkańcy im zaufali, i jako  radni ten mandat wykonują  uczciwie i 

sprawiedliwie, nie działają na szkodę Tułowic a wręcz przeciwnie, działali aby zostać 

miastem, działają w innych sprawach, robią te wstęgę Tułowicką od Tułowic Małych do 

Ligoty, Pan Burmistrz dopiero o tym mówił, bo to dzięki jego działaniom, to, że jeździ, 

depcze w Opolu, wydeptał, są pieniądze, będą robić. Stwierdził, że nie mogą ulegać grupie 

osób w Tułowicach, która wprowadza i w błąd i zamęt, niepotrzebne emocje buduje, bo tutaj 

nie ma chętnych na to, żeby tam było cokolwiek wywożone. 

Radny Michał Luty zaprosił na boisko w Szydłowie gdzie 7 lipca o godz. 14 odbędzie się 

Festyn strażacki wspólnie z Rada Sołecką. 

Mieszkaniec Ligoty stwierdził, ze bardzo się cieszy, ze sprawy wyglądają tak jak Pan radny 

przed chwilą przedstawił. Natomiast te nieporozumienia o których mówili, to jest po części 

wina samej Rady, bo jeśli coś się dzieje źle a nie ma informacji, to wszyscy cierpią na tym. 

Proponuje aby taka informacje umieścić w Internecie i jasno zaznaczyć, że popioły nie będą 

wożone. 

Pan Burmistrz stwierdził, że chętnie taką informację zamieści ale dopiero jak  podpiszą 

wstępna umowę, zostanie ona też opublikowana. Czeka na informację o terminie spotkania  

w celu przeprowadzenia rozmów w sprawie tej umowy. Zapewnił też, że w tej chwili do 

Kopalni nic nie jest wożone. 

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że rada aby spotkać się z mieszkańcami musi znać sprawę  

i posiadać konkretne wiadomości tak też było odnośnie spotkania w sprawie popiołów, Rada 

musiała zapoznać się ze sprawą aby móc to przekazać na spotkaniu. Prosił aby nie żądać od 

Rady ani od radnych aby spotykali się z mieszkańcami za każdą plotką , która pojawi się  

w Tułowicach, bo to będzie mało profesjonalne i radni nie będą osobami wiarygodnymi  

w oczach mieszkańców. 

Dyrektor Szkoły Pani Justyna Paszkowska poinformowała, że szkoła organizuje w tym roku 

podobnie jak TOK wypoczynek wakacyjny dla dzieci, była możliwość dwóch turnusów ale  

w pierwszym tygodniu wakacji odbył się pierwszy turnus na który zapisanych było 20 

uczniów a drugiego turnusu nie będzie bo zgłosiło się tylko troje dzieci. Sprawozdanie dzisiaj 

zostało złożone, bo zatrudniała nauczycieli i organizowała te wakacje. 

Radny Krzysztof Mróz zapytał  co z posesja Pana Sz. Wie, ze Starostwa pismo zostało 

zwrócone, w tej chwili ruch jest po stronie Urzędu, jak ta sprawa wygląda. 

Zapytał także co z posesja Pani W. czy zostały już podjęte jakieś kroki w tym kierunku. 

Zauważył też, że było tutaj zapewnienie o nowych punktach świetlnych na terenie Gminy, 

zapytał kiedy zaświecą się światła na ulicy Kwiatowej, Sosnowej i na ul. Sportowej  

w Szydłowie. Z tego co wszyscy wiedzą, od dwóch lat w planach Komisji Budżetowej na 

poz. nr 1 są właśnie te punkty świetlne. Stwierdził, że nie ma żadnych informacji kiedy to 

nastąpi. 

Zgłosił także uwagę, że padło na Sesji określenie „ pracujemy dla dobra Tułowic” a chciałby 

aby używano określenia„ pracujemy dla dobra Gminy Tułowice”.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o te posesje, to była odpowiedź na posiedzeniu 

Komisji i odnośnie posesji Pani W. poszło pismo do Prezydenta Miasta Katowice o przejecie 

tego na „centrum przesiadkowe” czyli na stojaki na rowery i jakąś wiatę tam wybudują a ta 

druga posesja po panu Sz. to przyszła odpowiedź ze Starostwa ogólna i co mogą zrobić, bo 



tak patrząc przejeżdżając przez Szydłów to tam jeszcze jedna albo dwie takie posesje są. 

Zaznaczył, że te posesje są w takim stanie nie są od tej kadencji tylko już od wielu, wielu lat, 

być może tą sprawę można było ruszyć wcześniej. Myśli, że w sprawie posesji po pani W 

poszli dobra droga i posesja zostanie przekazana Gminie na zagospodarowanie jej jako 

centrum przesiadkowe, na temat tej drugiej posesji, to zapozna się i odpowie w terminie 

późniejszym. Jeśli chodzi o oświetlenie to, te lampy o których dzisiaj mówił to nie jest  

w ramach inwestycji, to jest z tych pieniędzy, które Gmina płaci w ramach konserwacji  

i energetyka tylko dołoży plafon w Ligocie koło Państwa K, w Skarbiszowicach dwa 

plafony , dwie lampy i na ul. Dworcowej w Tułowicach – z budżetu Gminy na te prace nie 

idzie ani złotówka. Natomiast inwestycje do wykonania – jest wskazana na tą chwilę ulica 

Sportowa w Szydłowie.  Stwierdził, że jeszcze rok się nie skończył, po wakacjach wrócą, 

budżet zmienią, tyle tylko może na ta chwilę powiedzieć. 

Radny Krzysztof Mróz zaznaczył, że w pierwszej wersji była mowa o ul. Sosnowej  

i Kwiatowej wiec poinformował mieszkańców tamtych posesji, że w listopadzie, bo taka była 

mowa Pana Burmistrza, że w listopadzie te lampy się zaświecą. 

Pan Burmistrz stwierdził, że nie wie, kojarzy mu się ul. Sportowa, jeśli to jest osobno, to w 

poniedziałek Pan Mróz dostanie w tej sprawie informację.  

Radca Prawny Pani Katarzyna Staniaszek poinformowała, że jeżeli chodzi o posiadłość Pana 

Szostak to nie ma w tej chwili wiedzy, musiałaby zobaczyć dokumenty, jeśli chodzi o 

posiadłość Pani W. to pomagała w sporządzeniu projektu pisma, jest to pismo do Prezydenta 

Miasta Katowice, który tak jakby reprezentant Skarbu Państwa jest właścicielem, przy czym 

Miasto jeszcze tak jak zauważyła nie załatwiło jeszcze formalności dotyczących uaktualnienia 

ksiąg wieczystych, tak, że są właścicielem, nic na razie zrobić nie mogą a my ich tutaj 

pośpieszyć nie możemy, my napisaliśmy pismo, ze proponujemy aby ta nieruchomość, jak 

oczywiście wszystkie formalności zostaną dopełnione, została darowana na rzecz Gminy 

Tułowice, a co Pan Prezydent odpowie, to tez nie wiedzą, miejmy nadzieję, że daruje Gminie 

te posiadłość. Jeśli nie będą chcieli, to jest jeszcze możliwość żeby to zakupić ale na razie 

czekają na oficjalna odpowiedź od Prezydenta miasta Katowice. 

Radny Józef Sukiennik zgłosił wniosek aby podjąć działania w kierunku uruchomienia 

kursów autobusów na trasie Niemodlin – Korfantów. Jako uzasadnienie poinformował, że 

proszą o to mieszkańcy, bo z braku możliwości dojazdu autobusami pozbawieni są 

możliwości dojazdów do lekarzy i rehabilitacji, szczególnie chodzi tu o osoby starsze, o 

ograniczonej możliwości ruchowej, którzy nie posiadają własnych samochodów. 

Zadał też pytanie czy za kilka lat wiekowe lipy na ul. Szkolnej nie spowodują wysadzenia 

kostki brukowej lub tez nawierzchni ulicy swoimi korzeniami. 

Zapytał też, czy w budynku w którym ma powstać Posterunek Policji przewidziane jest 

wykonanie elewacji całego budynku, bo tak było zgłaszane i czy już cos w tym temacie 

wiadomo, czy to będzie cały budynek czy tylko szczytowa ściana. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że na temat transportu Niemodlin, Korfantów, Tułowice 

należałoby się zwrócić tez do włodarzy ościennych gmin, żeby byli zainteresowani, bo z 

Korfantowa ludzie do pracy do Opola tez jeżdżą. Natomiast nasz lokalny przedsiębiorca miał 

uruchomioną linię autobusowa na odcinku Niemodlin – Tułowice, trwało to kilka miesięcy, 

zakupił sobie kasę fiskalną, której nie można odsprzedać a biletów sprzedał kilkanaście,  

dwadzieścia czy trzydzieści. Pan Burmistrz stwierdził, że nie może nikogo zmusić do 

otwarcia takiej linii może jedynie zachęcić. 

Przypominał, że przez to, że jest problem z dojazdami Gmina łoży na gabinet rehabilitacyjny 

przy caritasie, który jest tylko od nowego roku dla mieszkańców Gminy, faktem jest, że on 

nie jest może bardzo dobrze wyposażony, nie ma tam krioterapii itp. ale przez to Caritas nie 

dostał dofinansowania i gabinet ten na dzisiaj byłby zamknięty.  



Jeśli chodzi o drzewa na ul. Szkolnej, wskazali więcej tych drzew do wycinki ale otrzymali 

zgodę ze Starostwa tylko na 4 drzewa – dwie lipy i dwa kasztany. Będą jednak jeszcze dalej 

próbować wnioskować o zgodę na wycięcie dalszych drzew. 

Jeśli chodzi o budynek gdzie ma być Posterunek, to na pewno ta ściana cala i ta blacha z tyłu 

od Sali gimnastycznej, tam musi być porządek, bo jeśli deklaracje są takie, że przyjedzie Pan 

Minister, to będzie duże wydarzenie dla miejscowości. Zaznaczył, że dużo już tam zrobiono 

ale jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić.  

Pani Helena Wojtasik Dyrektor TOK poinformowała, że chciałaby nawiązać do naszej  25 

letniej tradycji Gminy Tułowice, na tej Sali jest kilka osób, które jak gdyby były animatorami 

postania tej Gminy, stwierdziła, że tez się do nich zalicza ponieważ była radna pierwszej 

kadencji zanim Gmina powstała – w latach 1990- 1992. W tym roku obchodziliśmy 25 lat, 

przez te 25 lat my mieszkańcy, my włodarze, my kierownicy jednostek na czele z wójtami  

w przeszłości, na czele z obecnym Burmistrzem wypracowujemy sobie jakąś tożsamość, 

pracujemy po to, żeby Tułowice, żeby nasza Gmina była kojarzona, kojarzona z kimś,  

z czymś, z jakąś wartością.  I przez te 25 lat wszyscy wiemy, że Tułowice historycznie 

kojarzą się z porcelana. Kojarzą się z lasem. Na bazie tych dwóch wartości zostały 

zbudowane pewne tożsamości, pewne wartości, tradycje i zwyczaje.  Zbudowaliśmy na bazie 

np.  lasów mamy sygnalistów myśliwskich, mamy Szydłowianki, które są kojarzone tylko  

i wyłącznie z Szydłowem, mamy Skarbiszowice, które kojarzą się z młynem, z czarcim 

młynem, maja pewne izby tradycji, i tak można powiedzieć o każdej miejscowości, że jakoś 

jest skojarzona. 

Zaznaczyła, że przynajmniej ona przez te 25 lat pracy w Ośrodku Kultury, tak starali się 

pracować, oczywiście z sołectwami, by sołectwa były jakoś tez sami, każdego roku w innej 

miejscowości odbywały się Dożynki i za każdym razem przy takiej okoliczności podkreśla się 

jakąś wartość, cechę danej miejscowości. Poinformowała, że chyba nie wszyscy mieszkańcy, 

nie wszyscy radni, nie wszystkie ważne osoby w Tułowicach, które powinny stać na straży 

naszej tożsamości jak gdyby wiedza o tym, że pewnych rzeczy należy pilnować, chronić, po 

prostu kwestionować. Stwierdziła, że nawiązuje do wydarzenia z zeszłego piątku, do 

historycznego incydentu. Wyjaśniła, że od 15 lat organizują w Tułowicach jako Ośrodek 

Kultury Święto opolskiej pisanki, odbudowali tą bardzo starą tradycję, która przypłynęła tutaj 

na nasze ziemie razem z ludźmi, którzy przyjechali tutaj po wojnie. Kiedy usłyszała, że w 

jednym z projektów przedstawionych na konkursie dla Tułowic była kroszonka Tułowicka, to 

ja po prostu sparaliżowało, a najbardziej sparaliżowało ja to, że nikt tego nie zakwestionował. 

Stwierdziła, że zastanawia się po co uczą dzieci, wychodzą z ta innowacją, piszą  

w projektach, ze to jest innowacja, nigdzie w województwie opolskim nie pisze się pisanek, 

tylko u nas. Jak ktoś w województwa, z urzędu Marszałkowskiego, ktoś ze świata się z nią 

spotyka, to mówi „ aha to te Tułowice gdzie są pisanki” albo „ aga to te Tułowice gdzie jest 

porcelana” , to te Tułowice gdzie są „ sygnały myśliwskie” , „ ach te Szydłowianki od Was”  . 

Zaznaczyła, że wszyscy jak tutaj siedzą na sali powinni po prostu dbać o to, żeby nikt nie 

przekręcał naszej tożsamości bo to jest tak jakby ktoś komuś zmieni limie i nazwisko. 

Zwróciła się do zebranych z prośbą aby w przyszłości kwestionowali albo po prostu 

zaprzeczali kłamstwu, bo to jest kłamstwo, nie ma kroszonki, kroszonka do jest jajko drapana 

a u nas jest pisanka, dlatego takie pisanki stoją przed świętami obok Domu Kultury, przed  

Kościołem, robią tutaj wielkie „halo” w telewizji, w radiu przed Wielkanocą z palmami, z 

jajami, a tu się okazuje, że nikt się słowem nie odezwał na zakwestionowanie nazwy przez jej 

pracownika, Pani prelegentka nawet nie zareagowała na taka uwagę. Zwróciła się do 

zebranych aby pamiętali o tym aby naszej gminnej tożsamości bronić. Bronic każdej wsi, 

każdego kamienia, jeśli ktoś przekręca jakąś nazwę, naszą tożsamość, daty, to trzeba wstać  

i sprostować błędnie podane informacje. 



Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka –Bień poinformowała  

zebranych, że w OPS został wprowadzony program „Dobry start” , który wprowadził nowe 

świadczenie „300+”. Wyjaśniła, że jest to świadczenie jednorazowe, część osób obecnych na 

sali będzie także ubiegać się o takie świadczenie dlatego ma taka prośbę aby te wnioski 

składać elektroniczni, co ułatwi realizacje tego zadania. Wnioski będą przyjmowane od 1 

lipca do 30 listopada br., jest to okres zasiłkowy gdzie przyjmowane są wnioski  świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego i dlatego zachęca 

wszystkich poprzez bankowość elektroniczną i empatie systemu składać od 1 lipca. 

Świadczenie przysługuje dla dzieci uczących się do 20 roku życia z wyjątkiem szkół 

policealnych, studiów wyższych i zerówki. 

Sołtys Szydłowa Pani Marianna Mierzwiak poinformowała, że w ubiegłym roku zostały 

ściągnięte huśtawki z placu zabaw w Szydłowie, dopytywała się już o to wielokrotnie i do 

dnia dzisiejszego tych huśtawek nie ma, zapytała czy jest jakaś szansa aby te huśtawki 

wróciły na plac zabaw. Pan Burmistrz obiecał, że zajmie się sprawą.  

Radny Krzysztof Mróz podzielił się swoim życzeniem, żeby oprócz tych pięknych pisanek, 

oprócz porcelany w Tułowicach i tak dalej, Tułowice kojarzyły by się też „ aha, to tam, gdzie 

macie tą piękną świetlicę w Szydłowie”. 

Pani Dyrektor TOK poinformowała, że w 1999 r. to właśnie ona jako Dyrektor Domu Kultury 

wydała pierwszy folder sławiący Szydłów, zaznaczyła, że Szydłów kojarzy się przede 

wszystkim z Family Cup. Zaznaczyła, że wierzy w to, ze ta świetlica w Szydłowie powstanie.  

Radny Roman Suchodolski zwrócił się z pytaniem do prawników, czy władze gminy mają 

możliwości prawne aby zmusić właściciela prywatnej działki, która jest zaniedbana i psuje 

estetykę Tułowic aby tą działkę uprzątnął i zadbał o nią , chodzi o budynek  po byłej remizie 

położony przy wjeździe do Tułowic.  

Radca Prawy Pan Tomasz Surma odpowiedział, że o tej sprawie już rozmawiali i mówili, że 

takich możliwości nie ma, chyba, że budynek grozi zawaleniem to wtedy nadzór budowlany 

może to zakwestionować. Właściciel na działce może mieć chwasty, nie musi kosić i niestety 

nie ma przepisu, który by go do tego przymusił. Jeżeli chodzi o stan budynku, to jeśli nie 

grozi katastrofa budowlana to też nic nie można zrobić.  

Radny Jan Bojkowski poinformował, że w związku z remontem linii kolejowej dwa przepusty 

na ul. Bocznej zostały wyczyszczone, chodziłoby mu o to aby te rowy w dalszej części też 

zostały poczyszczone, bo po ostatniej ulewie na skrzyżowaniu ul. ! Maja i ul. Kościelnej 

zrobiło się jezioro. Był tam spokój rok czy dwa po wyczyszczeniu tego rowu ale to trzeba 

robić systematycznie. 

 

Ad.24. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady przekazał kilka informacji organizacyjnych, termin wspólnego 

posiedzenia Komisji 27 .08.2018 r. Życzył tez wszystkim udanych wakacji. 

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

Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Miejskiej 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Frédéric Coppin 


