
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 25 stycznia 2016 r.  

 

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

godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło  15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Frédéric Coppin, który po przywitaniu gości przekazał prowadzenie obrad  

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo - Budżetowej. Przewodniczący Komisji Gospodarczo - 

Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Następnie 

przywitał wszystkich obecnych  i przedstawił porządek obrad: 

1.Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie  prowadzenia Komisji, 

2. Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji, 

3. Przywitanie gości, 

4. Przedstawienie porządku obrad komisji wspólnej + głosowanie, 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice, 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji Rady  na 2016 r. 

7. Rada Biznesu – Plan działania, 

8. Spotkanie z Panem Murawskim (Cel, organizacja, data), 

9.Informacje Komisji Budżetowej dot. oświetlenia, 

10. Oświetlenie, 

11. Bal samorządowy, 

12. Plan pracy Rady Gminy 2016, 

13. Inne dyskusje, 

14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

15. Zakończenie 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga zaproponował aby 

punkt 5  przełożyć na koniec obrad ,  po punkcie 14. 

Radni  jednogłośnie ( 15 głosów za) przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.  

Następnie pracownik Urzędu Gminy Pan Adam Ratuszny poinformował, że odnośnie podjętej 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze 

Gminy Tułowice zaczęło robić się trochę szumu. Chodzi o to, że  jak projektowano tę linię ponad 

dwadzieścia  lat temu, to tereny te były terenami rolniczymi, teraz w tym kierunku  rozbudowuje się 

osiedle mieszkaniowe, ludzie mają tam działki, które  mogą  być działkami budowlanymi. Bliskie 

sąsiedztwo takiej linii energetycznej pomniejsza wartość tych działek a także zmniejsza komfort 

mieszkania w już wybudowanych budynkach .  Posiadający tam działki zwrócili się z prośbą o 

pomoc w przeprojektowaniu tej linii tak aby przebiegała ona po drugiej stronie torów kolejowych.  

Następnie Pan Ratuszny poinformował, że wobec podjętej   w grudniu 2015 r.  uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego linii 

elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice zostało 

wszczęte postępowanie nadzorcze – chodzi o to, że w załączniku do uchwały zbyt ogólnie  

przedstawiono  projekt przebiegu linii – w toku postępowania nadzorczego  uchwała  może zostać  

unieważniona. Jest  możliwość przeprojektowania tej linii. 

Wójt Gminy stwierdził, że linia jest bezsprzecznie potrzebna ale można ją tak przeprojektować aby 

nie była uciążliwa. Zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie uchwały  w sprawie zajęcia stanowiska 

w zakresie projektowanego  przebiegu linii energetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze 

Gminy Tułowice. 

Radni w wyniku dyskusji uznali, że projekt takiej uchwały należy przygotować na najbliższą Sesję Rady 

Gminy. 

Pan Wójt  poinformował radnych, że jest nowy pomysł  na drogę, na początku ustalili, że będzie to ulica  
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Sportowa – problem studzienek, które miały usiąść a nie usiadły i są powyżej nawierzchni. Pojawiają się  

dwie nowe drogi – ul. Brzoskwiniowa i Morelowa,  w kierunku Kościoła z elementem  parkingu, parking z 

pełnym odwodnieniem. Przy obecnych wymogach jakie trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie, to nie 

spełnia wymogów , pojawił się wiec nowy pomysł aby iść w kierunku kościółka i w  kierunku Gminy. 

Zamieniając te drogi do projektu na ul. Szkolną , zyskają bardzo dużo punktów za wylot do drogi 

wojewódzkiej  oraz za bliskość obiektów użyteczności publicznej. 

Pan Wójt poinformował, że  planują aby na ul. Szkolnej koło Kościoła zrobić zatokę na dwa miejsca 

parkingowe dla niepełnosprawnych i matek z małym dzieckiem a pozostałe samochody będą parkować na 

parkingu za Kościołem . Jest też pomysł ks. Proboszcza dotyczący zburzenia ogrodzenia - muru przy ul. 

Szkolnej i na to miejsce postawienie nowego ogrodzenia , co pozwoli na wygospodarowanie kawałka terenu 

na poszerzenie drogi w miejscu gdzie obecnie droga jest bardzo wąska.  

Pan Adam Ratuszny poinformował jaki jest plan budowy drogi – w kierunku cmentarza. Następnie 

prosił radnych o zdecydowanie jaką nawierzchnię  zrobić na planowanych do remontu drogach, czy 

to ma być asfalt, czy kostka betonowa czy kostka granitowa. 

Radni w wyniku dyskusji zdecydowali, żeby zrobić kostkę dekoracyjną mieszaną z granitem  

Ad.6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji Rady  na 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak przedstawił  projekt planu pracy Komisji 

na 2016 r.  

Radni do przedłożonego planu nie zgłosili zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska przedstawiła  projekt planu pracy 

Komisji na 2016 r.  

Radni do przedłożonego planu nie zgłosili zastrzeżeń. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga przedstawił  projekt 

planu pracy Komisji na 2016 r.  

Radni do przedłożonego planu nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.7. Rada Biznesu – Plan działania, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zapytał Pana Wójta jak widzi sprawy związane 

z utworzeniem Rady Biznesu.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zaznaczył, ze ten temat jest jednym z tych, które nie idą tak 

jak by tego wszyscy chcieli. Są pewne  problemy ale nie chce tego robić na szybko, pozwolił więc 

sobie dać termin do końca I kwartału. Do końca I kwartału postara się aby takie spotkanie z 

przedsiębiorcami zorganizować.  

Radni dyskutowali na temat powołania Rady Biznesu . Radny Jacek Sulikowski zauważył, że w 

materiałach, które radni dostali jest wszystko  opisane co trzeba zrobić aby taka radę powołać.  

Radny Jan Bojkowski stwierdził, że tutaj nie ma co się śpieszyć i naciskać na terminy i 

szczegółowe ustalenia w tych sprawach bo to nie jest tak, że od razu da się utworzyć taką radę,  

można stworzyć jakieś ramy, jakieś programy ale  jak nie będzie zainteresowania, to nic nie zrobią 

dlatego nie ma co narzucać terminów, że to już musi być.  

Pan Wójt stwierdził, że dlatego musi być to zrobione z rozwagą i z rozmysłem aby to pierwsze 

inicjujące spotkanie nie było zarazem ostatnim. 

Radni dyskutowali nad sposobem zorganizowania  spotkania przedsiębiorców oraz sposobem 

zachęcenia lokalnych przedsiębiorców do działania. 

Ad.8. Spotkanie z Panem Murawskim (Cel, organizacja, data), 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin zwrócił się z pytaniem do radnych czy ma 

organizować takie spotkanie. Stwierdził, że chciałby wiedzieć o czym radni chcą rozmawiać  i jakie 

mają pytania do Pana Murawskiego. Zaznaczył, że Pan Murawski przekazał prezentację z której 

jasno wynika czego chce i jakie ma plany a radni w zasadzie wyrazili zgodę na  sprzedaż działki . 

Radni dyskutowali na temat działalności Pana Murawskiego oraz ewentualnej potrzeby spotkania z 

nim w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego działalności. 
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Radni ustalili, że w tej chwili nie ma potrzeby spotkania z panem Murawskim. Jedna osoba była 

zainteresowana takim spotkaniem. 

Ad.9.Informacje Komisji Budżetowej dot. oświetlenia, 

i 10. Oświetlenie, 
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga odczytał wniosek 

skierowany do Wójta Gminy w sprawie prośby o wykonanie punktów świetlnych na terenie Gminy 

Tułowice. Jest to projekt plus wykonanie z funduszu przewidzianego w budżecie gminy na 2016 r.  

Kolejność wykonywania punktów świetlnych powinna być realizowana jak poniżej: 

1. Szydłów ul. Kwiatowa 8  - 1 lampa projekt + wykonanie, 

2. Tułowice Małe na parkingu – 2 lampy, 

3. Skarbiszowice 73 – 1 lampa, 

4. Szydłów, ul. Sportowa – 1 lampa,  

5. Szydłów ul. Kwiatowa, 

Proszą również o informację w sprawie uzgodnień z Nadleśnictwem w Tułowicach na jakim etapie  

jest projektowanie  oraz budowa oświetlenia  drogi na baraki. 

Pan Wójt poinformował, że z pracownikiem Urzędu w zeszłym tygodniu  po zmroku zrobili sobie 

rekonesans po Gminie . Byli w Szydłowie i przy ul. Kwiatowej koło Pana Buganiuk bezwzględnie 

lampa jest potrzebna, tam nie trzeba projektu bo jest istniejący słup. Zaznaczył, że dziwi się, że nie 

ma wniosku o lampę w Ligocie  na przejściu z boiska w kierunku drogi koło stawku oraz w 

Tułowicach przy ul. Sportowej na skrzyżowaniu z ul. Wiśniową.  

Wójt poinformował też, że rozmawiał z Nadleśnictwem na temat budowy oświetlenia do baraków  

oraz kwestii partycypacji w tym przedsięwzięciu.  

Radni dyskutowali na temat miejsc w których potrzebne byłoby dodatkowe oświetlenie. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, że to nie jest tak, że to jest lista zamknięta, Komisja nie zna 

kosztów  montażu lamp i nie jest w stanie przewidzieć ile lamp w danym roku można będzie 

zamontować za przewidziane w budżecie na ten cel środki .  

Radny Krzysztof  Ptak  zwrócił uwagę na potrzebę zamontowania lamp  w Ligocie Tułowickiej 

oraz lampy na ul. Elsnera. Wójt zwrócił uwagę na potrzebę oświetlenia budynku czterorodzinnego, 

kolej wyłączyła swoje oświetlenie i są tam ciemności.  

Radny Roman Kopij poruszył sprawę potrzeby oświetlenia drogi z Tułowic od ul. Opolskiej  do 

Skarbiszowic do folwarku. 

Radny Józef Sukiennik poparł wniosek radnego Krzysztofa Ptaka o zamontowanie lampy przy 

bloku na ul. Elsnera, lampa ta jest tam niezbędna.  

Ad. 11. Bal samorządowy, 

Radni omówili sprawę organizacji „balu samorządowego”. 

Ad. 12. Plan pracy Rady Gminy 2016, 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie swoich propozycji do 

planu pracy Rady na 2016 r.  

Radni dyskutowali na temat wyjazdu do Czech na ich zaproszenie oraz nad sprawą zaproszenia 

gości z Czech do Tułowic. 

Ad.13. Inne dyskusje, 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na uszkodzony parkiet w  sali widowiskowej w Tułowicach. 

Przynajmniej w trzech miejscach trzeba go doraźnie naprawić, ma się tam odbyć zabawa 

samorządowa i chodzi o to aby nie doszło do jakiegoś wypadku. 

Radna Małgorzata  Pasierbek zwróciła się z pytaniem , czy Komisje wspólne muszą być 

nagrywane, bo wie, że w niektórych ościennych gminach  nie są nagrywane. Na posiedzeniu 

Komisji jest wtedy okazja do swobodnej  wspólnej dyskusji. Radna Justyna Paszkowska 

zaproponowała żeby w protokołach było zapisane co było przedmiotem dyskusji. 
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Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby nagrania z Sesji były za każdym razem zrzucane na płytkę 

i dołączane  do protokołu. 

Radny Krzysztof Ptak zaproponował też, aby na każdej Sesji była informacja, że Sesja  jest 

nagrywana, aby taki zapis był też w protokole. Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że nie ma 

takiej potrzeby gdyż sesje są jawne i można je nagrywać.  

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie – „ kto jest za tym aby nie nagrywać posiedzeń 

Komisji”. Za tym aby nie nagrywać posiedzeń Komisji głosowało 15 radnych.  

Ad. 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, 

Radny Józef Sukiennik poruszył następujące sprawy: 

1. Dom Emeryta – brak lampy oświetleniowej,  

2. Mieszkańcy zainteresowani są budową garaży przez Gminę  na zasadzie wynajmu. Mówią, że  

     byłby z tego jakiś zysk dla Gminy. 

3. Przyśpieszenie działań w sprawie oddania do użytku  nowego cmentarza w Tułowicach,  

    procedury za długo trwają, brak miejsc na pochówki odób zmarłych  na obecnym cmentarzu. 

4. Odstąpić od dotychczasowych praktyk nagrywania  przebiegu poszczególnych komisji.  

5. Pytanie do Pana przewodniczącego Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu, Pana Jacka  

    Sulikowskiego – czy rozpoczęte zostały prace w sprawie zmiany Statutu i czy złożony wniosek  

    Pana Sukiennika  w sprawie innego głosowania jest tam uwzględniony. 

6. Rozważyć możliwość wprowadzenia ewidencji psów i poboru podatku od właścicieli tych  

    zwierząt.  

7. Pytanie do pana Wójta o podanie radnym wysokości kwot wypłaconych z budżetu Gminy 

     osobom zainteresowanym – chodzi o zwroty kaucji mieszkaniowych czy tez łazienkowych. 

8. Pytanie do pana Wójta – czy Pan Wiesław kopczyk wyrazi zgodę na zamianę  działki,  

    Którą Gmina mu zaproponowała, jest to świeża sprawa, Pan Wójt  powiedział, że pismo zostało  

     wysłane. 

9. Pytanie czy nowo wybudowane chodniki sa tez posypywane  solą, bo jak tak, to jest niedobrze,  

    lepiej żeby były posypywane piaskiem. 

10. Sprawa Poczty, odbył się już przetarg, jak sprawa wygląda. 

Pan Wójt stwierdził, ze na wszystkie pytania nie udzieli odpowiedzi ale postara się przynajmniej na 

niektóre: 

- sprawa budowy garaży – w katalogu zaspakajania potrzeb mieszkańców , to garaże są chyba 

bardzo daleko  albo wcale ich nie ma. Wie, że prywatne osoby stawiają garaże, za torami są 

postawione garaże blaszane, na polu przy ul. Ceramicznej właściciel terenu także stawia garaże. 

Pan Wójt stwierdził, ze wie, iż jest zapotrzebowanie na garaże, szczególnie  w okresie zimowym, 

ale czy to jest rola i zadanie Gminy. Był wskazany kiedyś teren pod garaże za dworcem kolejowym 

PKP. 

- odnośnie cmentarza, to niestety procedury tak długo trwają, 

- sprawa psów, to w jednej z poprzednich kadencji  zrezygnowano z pobierania opłaty  za  

   posiadanie psów, były to bardzo niskie kwoty, wcześniej też rozważano sprawę czipów dla psów. 

- kaucje mieszkaniowe, takie zestawienie będzie przygotowane dla radnych, 

- Pan Kopczyk – pismo skutecznie dostarczone było 23 grudnia , Pan Kopczyk dostał propozycję 

   zamiany działki na działkę  przy ul. Stawowej, do tej pory nie ma odpowiedzi, 

- nowe chodniki są posypywane piaskiem. 

Pan Wójt poinformował o zakupie budynku Poczty oraz działki przy budynku. Akt notarialny 

będzie w niedługim czasie podpisany. Zawarto też umowę na 9 lat dotyczącą wynajmu 

pomieszczeń na parterze w zakupionym budynku dla Poczty, będzie tam punkt pocztowy. 

Następnie Pan Wójt poinformował jakie są pomieszczenia w tym budynku i co tam można zrobić.  
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Radny Krzysztof Kiraga podziękował Panu Wójtowi za przestawienie  stojaka przy Urzędzie 

Gminy, teraz da się swobodnie przejechać. 

Zapytał też czy przy rewitalizacji osiedla Gmina za nałożenie tej dodatkowej nawierzchni asfaltu 

cos zapłaciła.   

Wójt odpowiedział, ze Gmina nic nie dopłacała. Następnie Pan Wójt poinformował jakie  problemy 

zgłaszają mieszkańcy w związku z przeprowadzoną rewitalizacją, co powinno być jeszcze zrobione 

a co zmienione.   

Radny Krzysztof Ptak poruszył sprawę zamontowania oświetlenia przy śmietniku – lampa na 

czujnik. 

Radna Bernadeta Żytkiewicz poruszyła sprawę gruntów wzdłuż torów za „Manhattanem” po 

rewitalizacji zostało tam składowisko i jest bałagan. Zapytała czyj to jest grunt. 

Zapytała też czy chodnik od torów PKP w kierunku  Niemodlina , przy zakładzie Pana Coppin   

będzie robiony, kiedyś była o tym mowa.  

Pan Wójt poinformował, że  ten chodnik jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Zaznaczył też, że będzie spotkanie  w Aglomeracji i wtedy będzie wiedział więcej  bo mieli taki 

pomysł aby ten chodnik był zrobiony przy ścieżce rowerowej z Aglomeracji, ale tam się tak 

wszystko zmienia, że nie chce teraz nic mówić.  

Dodał, że otrzymał pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich, ze na trzy projekty, pomysły, które 

Gmina złożyła na ten rok do zrobienia przez Zarząd Dróg tj. budowa miejsc postojowych w ciągu 

ul. Kościuszki, to to zostało na razie odrzucone, ale remont chodnika i zatoki autobusowej przy ul. 

Świerczewskiego będzie robione przy współfinansowaniu Gminy, tak samo będzie robiony remont 

chodnika wzdłuż ul. Kościuszki od. zejścia na ul. Gruszkową do zejścia  na drogę do Ligoty. 

Jest też zapewnienie Powiatu  o  zakończeniu budowy chodnika przy ul. Opolskiej. 

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę remontu studzienek na ul. Kościuszki. Poinformował, że 

rozmawiał z osobą, która zna się na takich sprawach i powiedziała, że wystarczy wyremontować 

same góry  studzienek i nie będzie to duży koszt. 

Wójt odczytał pismo dotyczące wniosku o remont drogi wojewódzkiej 405 skierowane do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

Ad.5. Uchwała w sprawie uchwalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice, 

Radni ustalili nowe wynagrodzenie Wójta Gminy Tułowice. Z trzech przedstawionych wariantów 

został wybrany wariant 2. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady Komisji 

Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

 

      Protokołowała                                 Przewodniczący   

Teresa Cybuchowska - Balwierz                                               Komisji Gospodarczo - Budżetowej 

                                  Krzysztof Kiraga 

 

 

 

D 100 397, 398 

  

  


