
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 23 listopada 2017 r.  

 

 

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

godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło  14 radnych.   Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla 

Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Gminy Michała Luty,  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. List z 14 .11.2017 r.  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach o 

      zwiększenie  planu wydatków na rok 2017. 

  2. Uroczysta Msza  celebrowana  przez Biskupa 7.01.2018 r.  

  3. Informacja o Sylwestrze  

  4. Uroczysta Sesja  4.01.2018 r.  

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy  Tułowice na 2017 r. 

  6. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.  

  7. Informacja o projekcie  uchwały  w sprawie budżetu na 2018 r.  i projekcie  uchwały w sprawie  

      uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

  8. Nowy Statut Gminy + wniosek Pana radnego Józefa Sukiennika, 

  9. Wniosek radnego Romana Suchodolskiego „Aleja Dębowa” 

10. Plan pracy Komisji na rok 2018 – informacja, 

11. Tablo zdjęć radnych – uwagi, opinia, 

12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

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

Ad.  3. Informacja o Sylwestrze  

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik przedstawiła propozycję  

organizacji Sylwestra  obok Domu Kultury. Radni do przedstawionej propozycji nie wnieśli 

zastrzeżeń.  

Ad. 1. List z 14 .11.2017 r.  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach o 

      zwiększenie  planu wydatków na rok 2017. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach Pani Justyna Paszkowska przedstawiła 

sytuację finansowa szkoły do końca roku 2017. I prosiła o dołożenie środków na działalność 

szkoły. 

W tej sprawie głos zabrali tez Pani Skarbnik Bożena Gąska, i Wójt Gminy Pan Andrzej 

Wesołowski. 

Ad.2. Uroczysta Msza  celebrowana  przez Biskupa 7.01.2018 r. 

Sprawę omówił Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski. Poinformował, ze msza ma się odbyć 7 

stycznia o godz. 1215, zaznaczył, ze termin ten może jeszcze ulec zmianie,. 

Wójt poinformował też o znalezieniu rok temu w lesie  szczątków ludzkich, ze względu na to, że  

nie dało ich się zidentyfikować a zostały znalezione na terenie naszej Gminy to teraz trzeba  

dokonać pochówku  na koszt Gminy. 
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Ad.  4. Uroczysta Sesja  4.01.2018 r.  

Sprawę omówił Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij, zaproponował aby ze 

względu na oszczędność środków finansowych uroczystą  Sesję i Mszę zorganizować w tym 

samym dniu.  

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy  Tułowice na 2017 r. 

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska  omówiła przedłożony projekt uchwały oraz udzieliła 

wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do  projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad. 6. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożoną informacje  o wykonaniu budżetu za III 

kwartał 2018 r. oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni przeprowadzili dyskusję na temat kłopotów finansowych jednego z podatników oraz sprawę 

zabezpieczenia zobowiązań tego podatnika  wobec Gminy. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.7. Informacja o projekcie  uchwały  w sprawie budżetu na 2018 r.  i projekcie  uchwały  

          w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawione projekty uchwał oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski także udzielił wyjaśnień odnośnie planowanych inwestycji. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonych projektów uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.    

Ad.8. Nowy Statut Gminy + wniosek Pana radnego Józefa Sukiennika, 

Temat omówił Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Jan Bojkowski. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że na zgłoszony wniosek do Statutu otrzymał obszerną 

odpowiedź i jest z niej usatysfakcjonowany. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji na temat przedstawionego projektu Statutu nie wnieśli 

zastrzeżeń. 

Ad.9. Wniosek radnego Romana Suchodolskiego „Aleja Dębowa” 

Temat omówił Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji stwierdzili, że sprawa może zająć się  Komisja Gospodarczo- 

Budżetowa  jeśli  zajdzie taka potrzeba.  

Ad.10. Plan pracy Komisji na rok 2018 – informacja, 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Komisji Rady aby 

przygotowali na styczeń plany pracy. 

Ad.11. Tablo zdjęć radnych – uwagi, opinia, 

Radni  przeprowadzili dyskusję na temat przedstawionego projektu tabla. Zgłosili swoje uwagi  . 

Ad.12. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Różanej, którzy skarżyli 

się , że nie otrzymali odpowiedzi na pismo w sprawie postawienia lamp na ul. Różanej i 

Ogrodowej. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał dlaczego na ul. Szkolnej znaki – zakaz zatrzymywania się  i 

postoju są takie małe, są one niewidoczne a samochody i tak nadal się tam zatrzymują.  

Wójt odpowiedział, że znaki takie zostały zakupione przez ZGKiM, wymiary znaków są 

dopuszczalne a jeśli się tam nadal zatrzymują samochody to od tego jest policja. policję.  

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się do Pana Wójta  z taka sprawą, że interesuje go kupno działki 

koło krzyża w Skarbiszowicach. Stwierdził, że  jest to niewielki teren gminny około 5 arów, który 

przylega do jego działki, jest tam bałagan, działka jest zarośnięta, chciałby to kupić i uporządkować 

ten teren. Zapytał czy jest taka możliwość. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy można postawić taki znak zakazu zatrzymywania się   jak jest na 



ul. Ceramicznej wzdłuż chodnika  przy bloku  Elsnera 1. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował zebranych, że Burmistrz Nysy wydanym 

zarządzeniem podwyższył opłaty za przyjmowanie śmieci na wysypisku w Domaszkowicach. 

Poinformował jakie były ustalenia gmin w związku z budową  tego wysypiska oraz jakie gminy 

podjęły obecnie działania aby zapobiec tej podwyżce. 

Remondis  w związku z powyższym  zaproponował podwyżkę za wywóz śmieci z naszej Gminy w 

wysokości 20%.  

Wójt zaznaczył, że nie podpisał porozumienia  z Remondisem w sprawie podwyżki. 

Radny Krzysztof Ptak poddał pod rozwagę radnych wydanie informatora dla mieszkańców, w 

którym można też będzie wyjaśnić  mieszkańcom  sprawy podwyżek podatków  i wody. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę modernizacji drogi ul. Kolejowej w Szydłowie oraz 

nowych przystanków kolejowych. Stwierdził, że na  temat  przystanku kolejowego w Szydłowie nie 

ma informacji. 

Wójt odpowiedział, że na Sesji przekaże pismo rzecznika prasowego – odpowiedź na zadane 

pytanie, w której jest potwierdzenie tego, że ten przystanek będzie. 

Radny Roman Kopij stwierdził, ze gminy płaca składkę do ZGŚO i może by Pan Prezes  Związku 

wystosował pismo  w imieniu tych gmin do Pani Minister Oświaty o te brakujące środki dla szkół. 

Radny Roman Kopij poinformował, że do Rady Gminy wpłynął anonim - podpisany” nauczyciele 

szkoły podstawowej”. Zapoznał zebranych z treścią  pisma. Następnie poinformował, że nagroda 

została przyznana Pani za poświęcony swój czas w sierpniu i przygotowanie placówki do 

rozpoczęcia roku szkolnego oraz przyjęcia oddziałów przedszkolnych na czas remontu przedszkola. 

Ad. 13. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Michał Luty 

zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Michał Luty 


