
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 czerwca 2016 r.  

 

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

do godz. 1930. W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecny był radny Zbigniew 

Paradowski, na posiedzenie spóźnili się radny Krzysztof Ptak i radna Bernadeta Żytkiewicz) Na 

wstępie Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał 

prowadzenie obrad Przewodniczącej Komisji Społecznej. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani 

Justyna Paszkowska otworzyła obrady, stwierdziła ich prawomocność i przywitała przybyłych na 

posiedzenie Komisji. Następnie przedstawiła porządek obrad: 

  

1. Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

2. Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji. 

3. Powitanie gości.  

4. Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

5. Głosowanie nad porządkiem obrad. 

6. Informacja – stan techniczny SUW, 

7. Informacja ZGKiM, 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

10. Wnioski Pana radnego Romana Suchodolskiego: 

- przewóz uczniów szkół (09.06.2016) 

- zmiana kierunku na niektórych drogach w Tułowicach, 

11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

(Radny Krzysztof Ptak przyszedł na obrady.) 

Ad.5. Radni jednogłośnie ( 12 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

Ad.6. Informacja – stan techniczny SUW 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski poinformował, 

że w ZGKiM na SUW i Oczyszczalni ścieków przeprowadzono audyt stanu technicznego urządzeń. 

W audycie brała udział firma Hydro Partner.  

Kierownik SUW Pan Krzysztof Ważny poinformował radnych jak działa SUW i Oczyszczalnia 

Ścieków oraz jaki jest stan techniczny urządzeń i jakie działania były i są podejmowane w celu 

utrzymania w sprawności omawianych urządzeń i obiektów. Przedstawiono zdjęcia . Pan Krzysztof 

Ważny poinformował jakie są potrzebne remonty i jakie są zagrożenia w wyniku awarii 

omawianych urządzeń. 

Na temat stanu technicznego omawianych obiektów i potrzebnych remontów wypowiedział się 

także przedstawiciel firmy Hydro Partner. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski przedstawił 

wstępne wyliczenie kosztów potrzebnych na remont tych urządzeń.  

(Na obrady przybyła radna Bernadeta Żytkiewicz.) 

Ad.7. Informacja ZGKiM. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski przedstawił 

sytuację ZGKiM, omówił prace jaskie są obecnie wykonywane, przedstawił sytuację finansową 

zakładu oraz  potrzeby zakładu. 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła szczegółowo przedłożony projekt uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

 



Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska omówiła szczegółowo przedłożony projekt uchwały.  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zastrzeżeń. 

Ad.10. Wnioski Pana radnego Romana Suchodolskiego: 

- przewóz uczniów szkół (09.06.2016) 

- zmiana kierunku na niektórych drogach w Tułowicach, 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska odczytała wnioski radnego Romana 

Suchodolskiego dotyczące: przewozu uczniów szkół oraz zmiany kierunku na niektórych drogach 

w Tułowicach. 

Radny Roman Suchodolski omówił przedłożone wnioski. 

Ad.11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Kiraga zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta kiedy będzie robiony przystanek w 

Skarbiszowicach. 

Radna Małgorzata Pasierbek zwróciła uwagę na zły stan stawu w Goszczowicach. Zaznaczyła, że 

ten staw nigdy nie wyglądał tak jak teraz, za rządów obecnego sołtysa. Poinformowała też, że w 

Goszczowicach są połamane ławki. 

Wójt odpowiedział, że sprawa połamanych ławek nie była zgłaszana, a jeśli chodzi o staw, to było 

robione badanie wody, które wykazały, że woda nie spełnia żadnych norm. Zaznaczył, że 

rozmawiał wstępnie z Panem, który zna się na stawach i rybach , któregoś dnia tam podjadą i 

zobaczą co można z tym zrobić. Na temat stawu rozmawiał także z Panem Sołtysem.  

Radni dyskutowali na temat złego stanu stawu oraz wyglądu Goszczowic. 

Radny Roman Kopij zaproponował aby Pan Wójt dał zielone światło dla Pani , która zajmuje się w 

Urzędzie Gminy pozyskiwaniem środków aby poszukała jakichś grantów dla ZGKiM.  

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska stwierdziła, że n  środki unijne w najbliższym czasie nie za 

bardzo można liczyć, zaproponowała aby ustalić priorytety - harmonogram dla ZGKiM , co w 

którym roku musi być zrobione i starać się przeznaczać na to własne środki w budżecie, a jeśli w 

tym czasie trafi się jakiś grant to trzeba będzie się o niego starać. 

Radni dyskutowali na temat możliwości pozyskania środków na remonty SUW. 

Radny Krzysztof Ptak poddał radnym pod rozwagę możliwość zakupu sztandaru dla Gminy. 

Zaznaczył, że w przyszłym roku będzie obchodzone 25 lecie Gminy i może przy tej okazji 

zastanowić się nad kupnem takiego sztandaru.. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze jest to temat otwarty, do dyskusji. 

Radny Roman Suchodolski zaproponował aby Pani Skarbnik przewidziała w tegorocznym budżecie 

dodatkowe 200 tysięcy zł. dla ZGKiM. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku nie ma już takiej możliwości w budżecie. 

Radny Józef Sukiennik zwrócił uwagę na zły stan techniczny balkonów w budynkach 

komunalnych, wspólnotowych, a także spółdzielczych.  

Prosił także o wykoszenie trawy od torowiska w kierunku wjazdu do rzeźni. 

Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że część balkonów będzie już w tym roku zrobiona, zaznaczył, że 

decyzja o tym co będzie robione w budynkach wspólnotowych zależy od decyzji wspólnoty a także 

od środków jakie wspólnoty posiadają, w tym roku wspólnoty ustaliły, że będą robione piony 

wodno- kanalizacyjne, bo są w bardzo złym stanie. 

Odnośnie trawy, to ZGKiM cały czas kosi trawę, teraz warunki pogodowe są takie, że trawa bardzo 

szybko rośnie, ale jest systematycznie koszona, w tym rejonie też będzie wykoszona. 

Radny Józef Sukiennik podziękował za nawieziony tłuczeń na plac obok torowiska. 

Dyrektor ZGKiM zwrócił uwagę na poprawną pisownię nazwy miejscowości Tułowice Małe. 

Poinformował także radnych jakie są opłaty pobierane przez ZGKiM, tj. ceny wody, ścieków, 

czynsze, ogrzewanie itp.  

 

 



Ad.12. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna 

Paszkowska zamknęła obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 

  Protokołowała     Przewodnicząca Komisji Społecznej 

 Teresa Cybuchowska – Balwierz     Justyna Paszkowska 


