
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 24 września 2018 r.  

 

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

godz.1600 do godz. 1820. 

W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny Zbigniew 

Paradowski ) Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył 

posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Ptaka ,  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 uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na 

terenie miasta Tułowic, 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Informacja o burzy mózgów budżetu 2019 ( data Komisji 10.10.2018 r.) 

7. Informacja o statucie. Informacja o nagrywaniu Sesji. 

8. Informacja o posterunku policji. 

9. Interpelacje. 

10. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za). 

 

Ad.1. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na 

terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał pismo Wojewody 

Opolskiego w sprawie wszczęcia postepowania nadzorczego wobec podjętej w tej sprawie uchwały. 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Teresa Kawaler poinformowała, że 

przygotowała nowy projekt uchwały, następnie szczegółowo omówiła przedstawiony projekt  

i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu. 

 

Kierownik OPS w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka – Bień omówiła przedłożony projekt uchwały.  

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

 

 

 

 



Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej 

na terenie miasta Tułowic. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski omówił przedłożony projekt uchwały. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Kieski  uzupełnił wypowiedź Pana Burmistrza. 

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

 

Ad.4. 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.5. 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. 6. Informacja o burzy mózgów budżetu 2019 (data Komisji 10.10.2018 r.) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował o terminie posiedzenia 

Komisji ( burza mózgów) oraz przedstawił zasady przeprowadzenia obrad (burzy mózgów). 

Przypomniał też o terminie przekazania wniosków do budżetu na 2019 r.  

 

Ad.7. Informacja o statucie. Informacja o nagrywaniu Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że posiedzenie Komisji 22 października br.  Radca 

Prawny Pani Katarzyna Staniaszek przygotuje i przedstawi listę zmian jakie trzeba wprowadzić do 

Statutu w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym. Poinformował też, że do końca 

października br. instalacja do nagrywania Sesji powinna być gotowa. 

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Księski omówił sprawy związane z przygotowaniem od strony 

technicznej urządzeń do nagrywania i transmitowania Sesji. 

 

Ad.8. Informacja o posterunku policji. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski poinformował, jakie są prowadzone działania 

odnośnie przygotowania pomieszczeń na posterunek policji i otwarcia tego posterunku. 

Radni przeprowadzili dyskusje na ten temat. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na Sesji będzie  wprowadzony do porządku obrad  punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia posterunku policji w 

Tułowicach. 

 

Ad. 9. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij zapoznał zebranych z  pismami, które 

wpłynęły do Rady Miejskiej: 

- pismo mieszkańca Tułowic – propozycja promowania Gminy w czasie przejścia terenu  

Bieszczad (za niewielkie sponsorowanie wyprawy), 

- pismo Koła Pszczelarzy o wsparcie działalności Kola – odczytał pismo. 

- pismo mieszkanki Opola – oferta sprzedaży terenu w Skarbiszowicach dla Gminy, 



Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, aby Pani ze swoja ofertą zwróciła się do biura nieruchomości. 

- pismo dotyczące zmiany nazwy stacji,  

- pismo Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące wszczęcia postepowania oraz odpowiedź  

Burmistrza na pismo Inspektora Ochrony Środowiska ( Zarządzenie pokontrolne). 

Pan Burmistrz  przekazał zebranym kilka informacji w tej sprawie. Radni dyskutowali także na 

temat stołówki szkolnej. 

- pismo Wojewody Opolskiego dotyczące oświadczeń majątkowych,  

- pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tułowicach o objecie patronatem  organizowanego 

konkursu pod nazwą „ Gdy myślę Polska”. 

- pismo (skarga) mieszkanki Tułowic M.K. na działalność Burmistrza i innych urzędników  

i instytucji. 

- opinia Radcy Prawnego w sprawie uznania ww. pisma  jako skargę,  

- pismo Komisji Rewizyjnej do skarżącej M.K. 

- pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazujące pismo Pani Minister Elżbiety Rafalskiej 

dot. wynagrodzenia pracowników socjalnych 

- wniosek radnego Józefa Sukiennika o zaplanowanie środków w budżecie Gminy na 2019 r. na 

budowę budynku mieszkaniowego dla seniorów. 

- pismo dot. uchwał o estetyce miejscowości – wyjaśnienie RP. 

 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił uwagę na drzewo stojące na ścieżce z Kościoła Parafialnego do 

Kościoła Zmartwychwstania, jest to dąb , połowa jest uschnięta i trzeba tym się zająć ze względów 

bezpieczeństwa przechodniów. 

Radny Krzysztof Ptak zwrócił się także z prośbą o zmianę  godzin otwarcia PSZOK-u w soboty od 

godz. 10 lub 12 do 18. 

Radni dyskutowali na temat wywożenia odpadów gabarytowych, jest z tym problem na osiedlach 

mieszkaniowych, ludzie nie przestrzegają terminów oddawania takich odpadów.  

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że w czwartek miały być wywożone plastiki ale do nich na 

ulicę samochód REMONDISU nawet nie wjechał, worki z plastikami nadal stoją. 

Pan Burmistrz odpowiedział, że w takich sytuacjach należy dzwonnic do Urzędu i powiadamiać o 

takiej sytuacji. 

Radna Małgorzata Pasierbek zwróciła się z pytaniem czy autobus zastępczy PKP będzie się 

zatrzymywał w Goszczowicach. 

Pan Burmistrz  stwierdził, ze tą sprawę należało poruszyć wcześniej, zanim taka komunikacje  

rozpoczęto, myśli, że w tym momencie  będzie odpowiedź, że nie. 

Pan Burmistrz poruszył także sprawę wniosków mieszkańców o  zatrzymywanie się autobusu 

szkolnego w Goszczowicach w trzecim miejscu ( trzeci przystanek), stwierdził, ze nie ma 

możliwości aby autobus zatrzymywał się w trzecim wnioskowanym przez mieszkańcu miejscu. 

Radna Małgorzata Pasierbek poruszyła także sprawę mierzenia ulicy przy której mieszka, zapytała 

czy to tylko jej działka będzie mierzona czy cała ulica.  

Radny Roman Kopij poinformował, że jest to pokłosiem wniosku mieszkanki tej ulicy  

i przeprowadzonych tam oględzin, wtedy padła taka decyzja o przemierzeniu tego miejsca.  

 

Ad.10. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji spraw Społecznych Pan 

Michał Luty zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof Ptak 


