
                                   

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice z dnia  

25 maja 2015 r. 
 

ALS100345 , 100346 

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1700  

do godz. 1930   W posiedzeniu udział wzięło 15  radnych. Obradom przewodniczył 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ptak, który  otworzył obrady i stwierdził 

ich prawomocność.  

Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie  i przedstawił  porządek obrad. 

   

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice  

       dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

       na terenie gminy Tułowice,  

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I kwartał 2015 r. 

7. Informacje, interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 

Radni do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy  

          Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów  Gminnego Zespołu Szkół  

          w Tułowicach, 

Radna Justyna Paszkowska  poinformowała, że w projekcie uchwały w paragrafie 6 pkt 1  jest  

błąd i prosiła o poprawienie: jest „ klasyfikacji końcowej” a ma być „ klasyfikacji końcowo – 

rocznej”.  

Dyrektor szkoły Pani Bogusława Proskórnicka zwróciła uwagę na zapis rozdziału 4 § 12, 

który brzmi: „ uczeń  w danym roku szkolnym może otrzymać tylko jedno stypendium”. 

Stwierdziła, że może się zdarzyć, że dziecko może się kwalifikować jeszcze do innej formy 

pomocy, które tez się nazywa pomocą stypendialną. Stypendium Pana Wójta jest stypendium 

za osiągnięcia dydaktyczne ale może być taka sytuacja, że  dziecko będzie z biednej rodziny i 

będzie się także kwalifikowało do stypendium socjalnego. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że w pierwszej części regulaminu jest zapis,  że 

ilekroć w regulaminie jest mowa o stypendium  to chodzi o stypendium Wójta Gminy 

Tułowice przyznawane dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w 

Tułowicach, ale oczywiście jeżeli budzi to jakieś wątpliwości to można doprecyzować zapis 

w podanym przez panią dyrektor rozdziale 4§12.  

Dyrektor Szkoły Pani Bogusława Proskórnicka stwierdziła, że jeśli można dopisać, ze jest to 

stypendium Wójta Tułowice to bardzo prosi o taki zapis. 

Następnie zwróciła  uwagę na zapis rozdziału 2  pkt 4 – „stypendium za wybitne osiągnięcia  

artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki : są 

laureatami konkursów,  przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ponad powiatowym.” 

Zapytała czy rozumie tutaj, że chodzi o wszystkie konkursy organizowane nie tylko pod 

patronatem kuratorium.  

Radna Justyna Paszkowska   odpowiedziała, że chodzi o wszystkie konkursy, bez względu na 

formę organizacji. 



Zaznaczyła też, ze w GZSZ są uczniowie, którzy zajmują pierwsze miejsca w wielu 

konkursach i  mają średnią 5,3 . Taki uczeń jeśli by dostał stypendium za  każdy   określony w 

regulaminie  warunek, to zgarnąłby  całą pulę przeznaczonych pieniędzy.  W takim wypadku  

ten uczeń dostaje jedno najwyższe stypendium a pozostali uczniowie też będą mieli szansę 

otrzymać  stypendium w innych dziedzinach.  

Następnie podała przykłady jak to ma wyglądać w praktyce.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że  w regulaminie są cztery kategorie, z 

których uczniowie mogą dostać stypendium i tak, jak to zauważył radny Roman Kopij uczeń 

mógłby dostać nagrody  w każdej z tych kategorii. Jednakże  zapis rozdziału 2 § 12 mówi, że 

taki uczeń może  dostać tylko jedną nagrodę.  

Radna Justyna Paszkowska zaproponowała aby w rozdziale 2 § 6 zapisać zdanie” Wójt 

Gminy Tułowice przydziela stypendium w czterech różnych kategoriach” i wtedy wymienić 

te kategorie.  

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli innych zastrzeżeń.  

Radna Małgorzata Pasierbek zapytała Panią Dyrektor GZSZ czy to jest prawdą, że w 

przyszłym roku autobus dowożący dzieci do szkoły będzie zabierał dzieci z Goszczowic o 630 

a odwoził o 1530. Dwie mamy już ja o to pytały. 

Dyrektor Szkoły poinformowała, że Pan Wójt zlecił szkole przygotowanie przetargu. Taki 

przetarg jest opracowywany. Do  przetargu podane są dwie wersje zgodnie z tym co było 

opracowywane w ubiegłym roku, część rodziców chciała  zmiany, bo dzieci z Szydłowa 

dojeżdżają jako pierwsze więc miała być druga opcja. Problem upadł z tego względu, że 

osoba, która jest opiekunem jest z Szydłowa. W związku z tym, autobus do Goszczowic nie 

mógł jechać bez opiekuna, tym bardziej, że przystępując do przetargu, do oferty, która złożyli 

zmiana nie była uwzględniona. Musieli wiec z pewnych rzeczy zrezygnować. W tej ofercie 

przygotowują dwa rozkłady jazdy na dwa półrocza w których uwzględnili odwrotne kierunki 

jazdy. Niemniej jednak nic nie zostało jeszcze upublicznione, nie przedstawiła jeszcze takiego 

dokumentu Panu Wójtowi. 

Wójt Gminy dodał, ze końcem roku byli u niego rodzice z zapytaniem dlaczego  tak jest. 

Stwierdził, ze trudno jest podzielić, jeśliby były dwa środki lokomocji to można by tak zrobić 

aby dzieci dojeżdżały o jednej porze. 

Radni przeprowadzili dyskusję  na temat dojazdu dzieci do szkoły. 

Dyrektor GZWSZ poinformowała, że są przygotowywane dwie opcje. Czy to jest dobrze , nie 

wie, bo dzieci z Goszczowic jest mniej niż dzieci z Szydłowa. Wyszli jednak naprzeciw 

rodzicom, informacje nie są jeszcze upublicznione, wszystko jest na etapie projektu 

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, ze przez wiele lat dzieci z Szydłowa dojeżdżały do szkoły 

jako pierwsze, rodzice tych dzieci bardzo by chcieli aby to się zmieniło ale rozumie to, ze 

opiekunka jest z Szydłowa a prawa ekonomii są nieubłagane. 

Radny Krzysztof  Ptak stwierdził, ze sprawa jest nie jest do rozwiązania na dzień dzisiejszy , 

jak już  będzie decyzja Pana Wójta to można do niej wrócić. Zaproponował zakończenie 

dyskusji. 

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

        samorządowej instytucji kultury – Tułowickiego Ośrodka Kultury.  

Dyrektor  Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik omówiła przedłożone 

sprawozdanie. Zaznaczyła, że takie sprawozdanie musi być zatwierdzone przez organy 

zatwierdzające w ciągu 6 miesięcy od zamknięcia roku bilansowego czyli do końca czerwca. 

W związku z tym, ze brak jest przepisów szczegółowych, które wskazują kompetentne organy 

do zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego powołali się na ustawę o samorządzie 

gminnym. W związku z tym, że instytucja kultury została powołana  przez Radę Gminy i 

wyposażona w majątek zwraca się do Rady o zatwierdzenie  przedłożonego sprawozdania.  

 



Radni do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

       sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska zaznaczyła, ze instytucja kultury posiada osobowość 

prawną więc nie wchodzi do rocznego sprawozdania jakie jest przedłożone. Pozostałe 

jednostki są zobowiązane do sporządzenia bilansu , które są połączone i przedłożone Radzie 

Gminy jako sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. 

Następnie omówiła przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.  

Poinformowała, ze przedłożone sprawozdanie jest opiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, która jest pozytywna  oraz Komisje Rewizyjną. Opinia Komisji rewizyjnej 

jest także pozytywna. Obie opinie będą odczytane na Sesji. 

Wójt Gminy stwierdził, że w tym roku jest to specyficzna sytuacja udzielania absolutorium, 

bo jest  nowym  włodarzem, który w ubiegłym roku urzędował tylko 21 dni.  

Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska wyjaśniła, ze zmiana dotyczy Ośrodka Pomocy 

Społecznej i dotyczy środków na roboty społeczno – użyteczne oraz przeniesienia środków na 

wypłatę kaucji w związku z wyrokami sądowymi.. Następnie omówiła przedłożony projekt 

uchwały.  

 Wójt Gminy dodał, że katalog osób, które zostały przewidziane do sezonowego sprzątania 

Gminy był większy tylko weszły  nowe klasyfikacje pracowników i część bezrobotnych nie 

kwalifikowała się do zatrudnienia. 

Radny Krzysztof Kiraga  zauważył, że w Skarbiszowicach jest dużo koszenia, są też dwa 

obiekty świetlicowe i przydałoby się aby osoba zajmująca się  sprzątaniem i opieką nad 

świetlicami miała jakieś dodatkowe wynagrodzenie. 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.  

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

       na terenie gminy Tułowice,  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w każdej miejscowości są takie 

obiekty a opłaty  za najem są  różne. Chciałby to ujednolicić aby jednakowe reguły były dla 

wszystkich świetlic.   

Radna Justyna Paszkowska zauważyła, ze jej zdaniem opłaty za prąd są zawyżone, zapytała 

czy to będzie zmienione. 

Wójt odpowiedział, że stawka będzie zmniejszona, będzie w granicach 70 groszy.. 

Radny Krzysztof Mróz prosił aby w regulaminie wynajmowania świetlic było jasno 

określone, czy wynajmując świetlicę będzie zapewniony papier toaletowy,  ręczniki i tak 

dalej, czy będzie to w zakresie wynajmującego. 

Radny Krzysztof Kiraga zapytał czy w nowym regulaminie nie będzie zapisu o pobieraniu 

kaucji.  Wójt odpowiedział, ze kaucje nie będą pobierane od mieszkańców Gminy. 

Radny Krzysztof Kiraga stwierdził, ze po wynajęciach sal na „ 18 –nastki” sale były 

zniszczone, zapytał kto ma pokrywać koszty naprawy. Wójt odpowiedział, że takie sprawy 

powinne być uregulowane w umowie najmu. 

 Radni rozmawiali na temat potrzeby pobierania kaucji. Radni jednogłośnie  stwierdzili, że 

taka kaucja powinna być pobierana. 

Ad. 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tułowice  za I kwartał 2015 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła przedłożone sprawozdanie. Zaznaczyła, że na 

koniec kwartału jest ponad 700 tys. zł nadwyżki dochodów nad wydatkami.  Zaznaczyła, że 

2014 rok zakończony został  także nadwyżką.  

Wykonanie wydatków majątkowych to jest kwota 82.807 zł. 73 gr. i jest to związane z 

budynkiem czterorodzinnym, który jest budowany. 

 



Kredyty spłacone za I kwartał to kwota 370 tys. zł. w tym 40 tys. na WFOŚ.  

Gmina udzieliła pożyczki dla stowarzyszenia na organizację „Izby pamięci” , pożyczka 

została już spłacona wraz z odsetkami. 

Zaznaczyła, że sytuacja finansowa Gminy nie jest zła.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że radni dostali przed posiedzeniem Komisji projekt 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Tułowice  na 

dofinansowanie remontu organów piszczałkowych w kościele pw. Św. Rocha w Tułowicach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana ma polegać na wykreślenia zapisu, że dotacja będzie 

wypłacona po zakończeniu realizacji.  Księdzu chodzi aby te środki były wypłacone 

wcześniej. Będzie to określone w umowie dot. udzielenia dotacji. Radni dyskutowali na temat 

celowości i bezpieczeństwa wypłacania takich dotacji przed zakończeniem zadania. 

Radni stwierdzili, że do sprawy wrócą na posiedzeniu Sesji. 

Radny Krzysztof Ptak przypomniał, że radni otrzymali także Raport z realizacji programu 

ochrony środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2013 – 2014. Prosił radnych o zapoznanie 

się z przedłożonym raportem.  

Ad.7. Informacje, interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował o sprawie  niedowiezienia na czas przez 

Catermed posiłku do stołówki szkolnej. Poinformował, że z Catermedu przyszła kopia  

zaleceń pokontrolnych. W tej chwili pracownicy  wykonują prace porządkowe. 

Zaznaczył, że na wywiadówce pani Dyrektor nie tak jak ustalono sformułowała pytanie do 

rodziców. Miało być zapytanie „ kto chciałby jeść posiłek za 4 zł. gotowany w stołówce 

szkolnej.” Jest wstępna deklaracja ponad 50 rodziców. 

Radni dyskutowali na temat potrzeby utworzenia stołówki szkolnej od 1 września br., 

sposobu jej funkcjonowania  oraz zapoznania rodziców z ofertą.  

Radny Krzysztof Mróz podziękował  Panu Wójtowi i osobom, które się zaangażowały w 

tworzenie regulaminu przyznawania stypendium. Wreszcie jest to unormowane.  

Zaznaczył, że kilka lat temu osoba, która  miała najlepsze wyniki, najlepiej zdała egzamin nie 

dostała takiej nagrody, bo dostał ją najlepszy sportowiec. Dobrze wiec się stało, że te sprawy 

będą już uregulowane. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił się z następującymi sprawami: 

- Kierownicy jednostek mają obowiązek uczestniczenia w Sesji. Zapytał czy także mają 

obowiązek uczestniczenia w komisjach. 

Wójt odpowiedział, ze w posiedzeniach Komisji  to zarówno Wójt jak i pozostałe osoby są 

gośćmi. Kierownicy mogą być także zaproszeni jeśli jest taka potrzeba, trzeba z tym się 

zwrócić do Przewodniczącego Rady. 

Radny Jozef Sukiennik poruszył sprawę sklepu motoryzacyjnego Pana Marcina Patrys. 

Wszyscy wiedzą, ze nie miał wody przez dłuższy czas a awaria była poza sklepem, tak, że nie 

była to jego wina. Ojciec tego Pana był 5 razy w ZGKiM prosić o założenie plomby na 

liczniku wody. Plombę obiecano założyć ale jej nie założono. Zapytał dlaczego tej plomby nie 

założono. Stan licznika wody pracownik ZGKiM spisał.  

- Brak odpowiedzi na około 5 pism kierowanych do Pana Wójta z powiadomieniem ZGKiM  

   w sprawie awarii wodnej w sklepie. Dotyczy to kosztów związanych z ta awarią.  

- Niezbędne dokumenty Pan Patrys dostarczył do Gminy a sprawa ciągnie się od stycznia i nie 

jest załatwiona. Zapytał dlaczego, co jest powodem, że nie można załatwić tak zwanej ugody i 

zapłacić 8 tys. zł.  

Wójt odpowiedział, że w ubiegłym tygodniu doszedł ten uaktualniony kosztorys. On się 

troszkę , co bardziej to zwiększał.  

 



Radny  Józef Sukiennik poinformował, że z tego co mu powiedział Pan Patrys te 8 tys. zł.  

odszkodowania za zalanie lokalu użytkowego i założenie plomby na liczniku poboru wody.  

Zaznaczył, że skoro w sąsiednim lokalu plomby sa założone a tez problem wody był. Pan 

Patrys pyta dlaczego. Z wypowiedzi Pana Marcina Patrys wynika, ze w przypadku 

skierowania przez niego jako poszkodowanego sprawy na drogę postępowania sadowego to 

według jego prawnika Gmina będzie pozwana zapłacić około 20 tysięcy złotych, ze 

wszystkimi kosztami. Czy nie lepiej ugodowo załatwić te sprawę i nie narażać budżetu 

Gminy na koszty, których można uniknąć,  szanując pieniądze podatników. Pan Marcin 

Patrys zamierzał do końca tego tygodnia sprawę skierować do Sądu i o wszystkim 

poinformować Pana Wojewodę  mając na względzie nieuniknione koszty o których 

wspomniał i jak też fakt, że skarga do Wojewody nie przyniesie chluby prosił Pana Patrysa 

aby przez ten tydzień wstrzymał się od zamierzonych działań. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze Prawnik źle podpowiada Panu 

Patrysowi, bo taka skarga nie jest w kompetencji Wojewody i wróci to na Radę Gminy 

W ubiegłym tygodniu był Pan Patrys złożył pismo o zaplombowanie, pismo zostało 

przekierowane do ZGKiM. W tym tygodniu przyszedł poprawny kosztorys, z pieczątkami, 

jest tam kwota, w tej chwili można się do tego odnieść. 

Radny Jozef Sukiennik stwierdził, że lepiej byłoby tę sprawę załatwić polubownie.  

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że Pan Patrys po Sesji na której był, spotkał się z 

prawnikiem Urzędu Gminy a z tego co wie, to Pan Patrys ma prawnika, który kontaktuje się z 

prawnikiem gminnym. Zapytał w jakiej roli  występuje tu Pan Sukiennik, czy w roli 

mediatora.  

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę potrzeby wycięcia przewróconego drzewa przy bloku 

Ceramiczna 3, ostatnia klatka. Wójt odpowiedział, że osobiście zgłosił to Panu 

Dąbrowskiemu. 

Radna Justyna Paszkowska poinformowała, że także zgłosiła potrzebę wycięcia tego drzewa 

Panu Dyrektorowi ZGKiM i nadal to drzewo jest.  

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę potrzeby wykoszenia terenu, gdzie właściciele 

wyprowadzają swoje psy, trawa tam jest do wysokości 1 metra. Proszą o to właściciele psów.  

Radny Roman Kopij stwierdził, że rada Gminy po raz kolejny zajmuje się sprawami awarii i 

innych spraw z osobami, które mają umowę cywilno – prawna z tymi osobami.  

Uważa, ze Pan Patrys jak chce to niech złoży ten pozew i Sad określi jaka ma być kwota 

odszkodowania. że nie należy wchodzić w kompetencje  zakładów budżetowych ani Pana 

Wójta ale zająć się tymi sprawami, które należą do kompetencji Rady.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że popiera  to co powiedział Pan Kopij. że nie należy 

wchodzić w kompetencje  zakładów budżetowych ani Pana Wójta ale zająć się tymi 

sprawami, które należą do kompetencji Rady.  

Radna Justyna Paszkowska zapytała, czy jak mieszkańcy się skarżą, to radni nie mają 

reagować, przecież są przedstawicielami mieszkańców. 

Poruszyła też sprawę Państwa Małolepszych, poinformowała, że do mieszkania przyszli 

pracownicy ZGKiM aby założyć  jakieś zawory i sami stwierdzili, że to nic nie da a tam się 

nie da żyć. 

Wójt poinformował, że sprawa Państwa Małolepszych ma być załatwiona do końca czerwca. 

Radna Justyna Paszkowska poruszyła także sprawę   konfliktu na ul. Sawickiej. Pan Dyrektor 

ciągle przedłuża terminy i tak może być jeszcze kilka lat.   

Radni dyskutowali na temat wkraczania w kompetencje kierowników jednostek,  załatwiania 

spraw przez Dyrektora ZGKiM , jego opieszałości w działaniach i lekceważeniu radnych.  

Radni zwrócili się do Pana Wójta i spowodowanie załatwienia tych spraw .  

 

 



Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że są trzy pojęcia, które są mylone, bo jeśli mieszkańcy 

coś mówią do radnych, szczególnie radnych z tych okręgów, to czy maja na to reagować, 

myśli, że tak. Pytanie, czy przedstawiać to na Sesji czy Komisji, to myśli, że nie ale należy to 

przekazać dla Wójta.  

Jeśli radni tak będą robić, to wszystko będzie dobrze ale nie może się zgodzić z tym, że maja 

na to nie reagować.  Mieszkańcy jego okręgu pytali go, kiedy Rada wprowadzi uchwałę 

nadzorującą pracowników fizycznych . Prace , które wykonują pracownicy ZGKiM nie są do 

końca wykonane, pozostawione bez wykończenia.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przychodząc do Urzędu, obejmując urząd Wójta tez na 

początku zrobił takie może nawet drastyczne posunięcia wobec niektórych pracowników.  

Biorąc nawet pod uwagę konserwatora, po pewnych zmianach i rozmowie jego praca w tej 

chwili diametralnie się zmieniła.  

Radni dyskutowali w jaki sposób zgłaszać tematy poruszane przez mieszkańców i je 

załatwiać nie  robiąc tego na posiedzeniach Komisji i Sesji.  

Radny Roman Kopij stwierdził, że jeżeli Dyrektor ZGKiM nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków, pracownicy źle wykonują zlecone im zadania to wspólnoty mieszkaniowe 

powinne wypowiedzieć mu umowę.  

Radny Krzysztof Ptak zamknął dyskusję na temat działalności ZGKiM. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że sprawdził oświadczenia 

majątkowe radnych i do kilku z nich  ma pewne uwagi, sporządził z tego raport, który został 

skierowany do Radcy Prawnego. Jeśli Radca stwierdzi, że trzeba tam nanieść poprawki, to 

radni zostaną o tym powiadomieni indywidualnie. 

Radny Krzysztof Ptak  omówił sprawę organizowanego dnia samorządowca.  

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Krzysztof Ptak  zamknął obrady.  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

        Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

    Teresa Cybuchowska-Balwierz                                                  Krzysztof Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



Wyciąg z   protokołu wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 25 maja 2015 r. 
 

Radny Krzysztof Ptak przypomniał, że radni otrzymali także Raport z realizacji programu 

ochrony środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2013 – 2014. Prosił radnych o zapoznanie 

się z przedłożonym raportem.  

 

                                                       Za zgodność wyciągu z protokołem. 


