
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

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

godz.1600 do godz. 1720.  

W posiedzeniu udział wzięło 12 radnych ( nieobecni na posiedzeniu byli: radny Krzysztof 

Chodorowski, radny Michał Luty i radny Krzysztof Ptak. ) Na wstępie Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla 

Przewodniczącego Komisji spraw Gospodarczych i Budżetu Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Mroza, 

który stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji.  

 

Następnie przedstawił porządek obrad: 

 

1.Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

 

2.Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej i głosowanie. 

 

3. Projekt 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, 

 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Tułowicach, 

 

6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

 

7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania wsparcia w 

ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 

 

8. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu  

ich pobierania.  

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok.  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

 

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



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

14. Wolne wnioski. 

 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2.Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 12 głosów za). 

 

Ad.3. Projekt 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 i  udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Barbara Saga szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Tułowicach. 

 

Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski omówił przedstawiony projekt uchwały i udzielił 

wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo 

omówiła przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do uzyskania  

wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach  Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo 

omówiła przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

 

 

 

 

 



Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach  Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo 

omówiła przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków  

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo 

omówiła przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok.  

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Burmistrz Tułowic uzupełnił wypowiedź pani Skarbnik w zakresie planowanych inwestycji. 

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

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały i 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

 

Ad.14. Wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Mróz podziękował za szybką interwencje w sprawie ul. Kolejowej w Szydłowie 

gdzie była bardzo zła sytuacja. W tej chwili lampy już świecą.  

Pan Burmistrz odpowiedział, że uszkodzenia w czasie prac przez firmę Skanska były także w 

Tułowicach ale już wszystko jest naprawione. 



Ad.15. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i spraw 

Gospodarczych Pan Krzysztof Mróz zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 

w Tułowicach. 

 

 

Protokołowała   Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 

Teresa Cybuchowska - Balwierz     Krzysztof Mróz 


