
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 15 grudnia 2016 r.  

 

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

do godz. 2000. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczo – Budżetowej Rady Gminy Krzysztofa Kiragi, 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. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r.  

3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

4. Informacja o planie pracy komisji  na rok 2017 – termin 20,01.2017 r.  

5. Rozmowa o spotkaniu o statusie miasta  14.12.2016 r.  Uwagi ogólne. 

6. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad, 

Radni jednogłośnie ( 15 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

 

Ad. 1. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, 

 

Przedłożony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił szczegółowo Sekretarz Gminy Pan 

Wiesław Księski. Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski oraz radny Krzysztof Mróz uzupełnili 

wypowiedź Sekretarza Gminy. 

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

 

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały 

budżetowej oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych dotyczące projektu uchwały. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zakładu Odlewni Żeliwa – powycinane są kaloryfery, 

pokładane. 

Wójt poinformował, że zaprosił właściciela na spotkanie w sprawie przyszłości tego zakładu. 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawy; 

- sprawę dębów rosnących koło ośrodka zdrowia, mieszkańcy skarżą się, że są one za wysokie, że 

zacieniają a nawet zakłócają odbiór programów telewizyjnych, 

- sprawę lampy na ul. Hanki Sawickiej ( przy „strasznym dworze”) lampa świeci za długo, jest już 

jasno a ona dalej świeci, 

- sprawę dużych kałuż na ul. H. Sawickiej. 

Wójt odpowiedział, że teren został niedawno kupiony, został już wykoszony i kałuże też zostaną 

zasypane. 

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę środków przeznaczonych na remont zakupionego 

budynku Poczty. 



Wójt wyjaśnił jak będzie przebiegał remont i co będzie robione . 

Radny Roman Suchodolski poruszył sprawę remontu drogi Dębowej. 

 

Wójt odpowiedział, że na przyszły rok jest przewidziana droga w Goszczowicach a w następnej 

kolejności będzie droga Dębowa. 

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

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

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

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała także o potrzebie podjęcia uchwały w sprawie 

środków niewygasających w związku z budową remizy strażackiej w Tułowicach. 

Radny Józef Sukiennik poinformował, że złożył do budżetu 6 wniosków, żaden z nich się nie 

znalazł w budżecie. Przypomniał, że jednym z wniosków była budowa domu dla osób starszych. 

Zaznaczył, ,że poprzedni Wójt się postarał i stanął na wysokości zadania i przy pomocy radnych 

jest budynek na 4 rodziny i niedrogo bo za 600 tys. zł. Zapytał dlaczego jego wniosek został 

odrzucony. 

Radny Krzysztof Kiraga odpowiedział, że teren , który został był za mały ale teraz , kiedy działka 

została dokupiona to może będzie miejsce na taki dom. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 

inwestycja nie została odrzucona , bo w WPF jest na ten cel w 2017 r. zaplanowane tylko 5 tys. zł. 

aby to utrzymać ale już na następne lata są zaplanowane wyższe środki. Trzeba będzie znaleźć 

odpowiedni teren i środki z funduszy na dofinansowanie budowy. 

 

Ad.4. Informacja o planie pracy komisji  na rok 2017 – termin 20,01.2017 r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o konieczności przygotowania planów pracy na 2017 r. 

 

Ad. 5. Rozmowa o spotkaniu o statusie miasta  14.12.2016 r. Uwagi ogólne. 

 

Radni przedstawili swoje wnioski i uwagi  dotyczące organizacji i przebiegu  spotkania. 

Poruszono także sprawę nieterminowego, nierzetelnego dostarczania przez Pocztę przesyłek do 

mieszkańców dot. starania się o status miasta. 

 

Ad.6. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Józef Sukiennik poruszył sprawę zmiany nazw niektórych ulic.  

 

Ad.7 . Zakończenie obrad.  
 

Przewodniczący Komisji  Gospodarczo – Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 

 Protokołowała    Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej 

Teresa Cybuchowska–Balwierz    Krzysztof Kiraga 


