
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

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

godz.1600 do godz. 2000. 

W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Stanisław Momot). Na wstępie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał 

prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej 

Pana Krzysztofa Mroza, który stwierdził ich prawomocność i przywitał przybyłych na posiedzenie 

Komisji. Następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie i przekazanie kierowania Komisją Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Panu Krzysztofowi Mróz. 

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji. 

3. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Tułowice. 

4. Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (ocena realizacji zadań w zakresie 

pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, sprawozdanie z zakresu 

realizacji zadań). 

5. Rozmowa otwarta z Kierownikiem Posterunku Policji Panem Patrykiem Szpringel. 

6. Korespondencja otrzymana od związku Nauczycielstwa Polskiego Tułowice z dnia 18.04.2019 r. 

7. Pytania Radnej Pani Bernadety Żytkiewicz dot. przedszkola i okresu wakacyjnego, 

8. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych oraz informacja finansowo-gospodarcza 

ZGKiM. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

10.Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2. Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty (14 głosów za). 

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Tułowice. 

 

Pracownica Urzędu Miejskiego w Tułowicach Pani Marta Kaleta szczegółowo omówiła 

przedstawiony projekt uchwały i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. Poinformowała także o 

potrzebie zmiany zapisu w przedłożonym projekcie dotyczącym terminu wejścia w życie uchwały. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska przedstawiła swoje wnioski dotyczące przedłożonego projektu 

uchwały. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji przeprowadzili głosowanie na temat czy projekt uchwały 

poddawać pod obrady Rady czy tez zdjąć punkt dotyczący podjęcia tejże uchwały z porządku obrad 

Sesji. Większość obecnych na posiedzeniu radnych głosowała za zdjęciem projektu uchwały z 

porządku obrad Sesji. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dotyczące 

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2018 r. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Ziubrzycka-Bień szczegółowo omówiła 

przedstawione sprawozdanie i udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych.  

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

 



Ad.5. Rozmowa otwarta z Kierownikiem Posterunku Policji Panem Patrykiem Szpringel. 

 

Kierownik Posterunku Policji Pan Patryk Szpringel omówił sprawy związane z działalnością 

posterunku i problemy z jakim się borykają. Następnie odpowiedział na uwagi radnych dotyczące 

parkowania pojazdów na ścieżce rowerowej koło Kościoła, poinformował, że tam jest źle ustawiony 

znak i nie jest widoczny, należy go ustawić prawidłowo. 

Radni dyskutowali także na temat ustawienia innych znaków drogowych na terenie Gminy.  

Poruszyli także problem parkujących samochodów na ul. Zamkowej obok basenu oraz na osiedlu -  

na krzyżówkach przy ul. Ceramicznej i ul. Elsnera, potrzeby ustawienia znaku ograniczenia prędkości 

na ul. Kościuszki oraz pojawiania się Policji w Szydłowie i w Skarbiszowicach w godzinach 

porannych jak ludzie jadą do pracy i w czasie powrotu z pracy. 

Radni poruszyli także sprawę zakłócania spokoju przez osoby spożywające alkohol oraz sprawę 

palenia w mieszkaniach w blokach papierosów z dodatkiem narkotyków. Było pytanie czy sprawę 

palenia takich papierosów można zgłaszać na Policję. 

 

Ad.6. Korespondencja otrzymana od Związku Nauczycielstwa Polskiego Tułowice z dnia 

18.04.2019 r. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał pismo Związku Nauczycielstwa 

Polskiego dot. umożliwienia Dyrektorom placówek oświatowych Gminy wypłaty wynagrodzenia za 

czas strajku. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Justyna Paszkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Tułowicach oraz Pani Bożena Gąska – Skarbnik Gminy oraz Radca Prawny Pan 

Tomasz Surma. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji ustalili, że zostanie przygotowana stosowna odpowiedź na pismo 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Tułowice – brak możliwości wypłaty takich wynagrodzeń. 

 

Ad.7. Pytania Radnej Pani Bernadety Żytkiewicz dot. przedszkola i okresu wakacyjnego. 

 

Ze względu na nieobecność Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego sprawa będzie omawiana na 

Sesji. 

 

Ad.8. Informacja o problemach mieszkaniowych i innych oraz informacja finansowo-

gospodarcza ZGKiM. 

 

Informację w formie prezentacji przedstawił Dyrektor ZGKiM w Tułowicach Pan Jacek Sulikowski. 

Po zakończeniu prezentacji radni przeprowadzili dyskusję na tematy poruszane w prezentacji. 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał o sprawę zapadniętej studzienki. Dyrektor ZGKiM 

odpowiedział, że jeśli będzie zlecenie z Gminy to będą to robić. 

Radny Michał Luty zapytał o aplikację, która miała być przygotowana oraz czy będzie możliwość 

wglądu do wykazu sprawnych hydrantów na terenie Gminy. Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że 

aplikacja jest już gotowa, ale musi jeszcze uaktualnić informacje, odnośnie hydrantów to taka 

informacja też będzie udostępniona. Radni poruszyli także sprawę deratyzacji. Dyrektor 

odpowiedział, że deratyzacje wykonuje firma zewnętrzna 4 razy w roku. 

Pani Skarbnik zapytała, ile ZGKiM potrzebuje pieniędzy na przedstawione potrzeby inwestycyjne. 

Pan Jacek Sulikowski poinformował, że potrzebuje około 200 tys. zł. netto na 1 kotłownię, na ciągnik 

160 tys. zł. netto, samochód dostawczy około 80 tys. zł. netto, strukturę sieciową kanalizacyjną, 

przepompownie w Szydłowie, system monitoringu na przepompownie, taki jeden system kosztuje 

około 2500 zł. + niezbędne montaże około1500 zł. za jeden montaż. 

 



Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jan Bojkowski omówił rozpatrywania przez 

Komisję skargi. Następnie przedłożył protokół z posiedzenia Komisji i uchwałę podjętą w tej sprawie 

przez Komisję. 

 

Ad.10.Wolne wnioski. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Roman Kopij odczytał przygotowane pismo w sprawie 

oddalenia wniosku - inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonej przez Komitet Inicjatywy 

Uchwałodawczej i omówił sprawę. 

Radny Krzysztof Chodorowski zapytał, czy jest możliwość, aby był on obecny przy odbiorze 

pogwarancyjnym robót przy stawie w Goszczowicach, które ma się odbyć w maju. Zapytał też o 

kwotę faktury za wykonane prace. Zapytał czy prace wykonane przy stawie warte były zapłaconej  

kwoty. 

Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest to możliwe, na tym spotkaniu zostaną przedstawione 

usterki, między innymi także te, które zgłosił Pan Chodorowski. 

Odnośnie faktury – Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tej chwili to nie jest możliwe, bo wszystkie 

dokumenty związane ze stawem są przekazane dla pracowników RIO, którzy w tej chwili 

przeprowadzają kontrolę w Urzędzie. 

Radni dyskutowali na temat rewitalizacji stawu w Goszczowicach oraz ogłoszonego przetargu na 

roboty przy stawie w Tułowicach Małych. 

Przewodniczący Rady prosił Radnego z ul. Szkolnej, aby skontaktował się z Panią Korzeniowską, bo 

ona zgłosiła jakiś problem, aby się tym zając. 

Następnie omówił kilka spraw organizacyjnych dot. przesłania sprawozdań z działalności Komisji, 

nagrywania Sesji oraz wniosków dot. zmiany porządku obrad. 

Radny Chodorowski poinformował, że mieszkańcy Ligoty Tułowickiej chcą przyjść na Sesję w 

sprawie planowanej budowy obwodnicy w Ligocie.  

Sekretarz Gminy omówił temat związany z protestami mieszkańców Ligoty Tułowickiej dot. budowy 

obwodnicy. Radni zapoznali się ze sprawą budowy obwodnicy i przeprowadzili dyskusję na ten 

temat. 

 

Ad.25.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 


