
Protokół Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.1500 

do godz. 1600. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin otworzył posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącej 

Komisji Społecznej Rady Gminy Pani Justyny Paszkowskiej, która stwierdziła ich prawomocność i 

przywitała przybyłych na posiedzenie Komisji. Następnie przedstawiła 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 zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.  

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice, 

3. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

4. Zakończenie obrad, 

Radni jednogłośnie ( 15 głosów za) przyjęli porządek obrad.  

 

Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2016 r. 

 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych dotyczące projektu uchwały. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy. 

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

 

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice, 
 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedstawiony projekt uchwały oraz 

udzieliła wyjaśnień na zapytania radnych. 

Skarbnik Gminy omówiła także: 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2016 r. 

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach 

publicznych. 

Radni po przeprowadzeniu dyskusji do przedłożonych projektów uchwał nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad.3. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy zostało już wyjaśnione kto jest właścicielem chodnika przy ul. 

Elsnera 1. Wójt odpowiedział, ze sprawę do wyjaśnienia przekazał dla Pana Dyrektora ZGKiM. Jak 

Pan Dyrektor będzie to odpowie na to pytanie. 

Wójt poinformował, że wraz z Panią Skarbnik podpisali w dniu dzisiejszym umowę na 

rewitalizację ścieżki pieszo – rowerowej z Tułowic Małych do Ligoty Tułowickiej. Zaznaczył, że 

wcześniej mówił już o planowanej rewitalizacji tej ścieżki.  

Wójt poinformował, że spotkał się z właścicielem Odlewni Żeliwa i dowiedział się, że właściciel 

chce wynająć zakład dla firmy zajmującej się recyklingiem. Mają sprowadzać odpady z zagranicy i 

tutaj je przerabiać. 



Wójt poinformował, że prosił aby firma swoją ofertę działalności sprecyzowała na papierze  

i zwróciła się z zapytanie do Urzędu Gminy. Radni przeprowadzili dyskusję na temat planowanej 

działalności w zakładzie w Tułowicach Małych. Wójt stwierdził, że jest to temat delikatny  

i rozwojowy, jak będzie miał jakieś wiadomości w tej sprawie to przekaże je Przewodniczącemu 

Rady Gminy. 

Wójt poinformował, że spotkał się z przedstawicielami Komitetu Obrony Budowy Obwodnicy 

Niemodlina, dyskutowano na temat poparcia tej inwestycji. Wójt poinformował jak na dzień 

dzisiejszy ta sprawa wygląda. 

Wójt poinformował także, że Gmina dofinansowała transport zebranych darów na Litwę kwotą 

1.500 zł.  

Wójt poinformował, że spotkał się z przedstawicielem Dróg Wojewódzkich w sprawie modernizacji 

przejścia dla pieszych przy Gminnym Zespole Szkół, chodzi o sygnalizacje i zmianę oświetlenia na 

tym odcinku drogi. 

Wójt poinformował, że po blisko półrocznym terminie podpisany został wreszcie akt notarialny 

dotyczący doprowadzenia gazu do budynku przy ul. Świerczewskiego 7. 

Radny Józef Sukiennik zapytał czy w budynku przy ul. Hanki Sawickiej 21 jest gaz. 

Wójt odpowiedział, że nie ma, ale to mieszkańcy powinni złożyć taki wniosek do administratora 

budynku. 

 

Ad.4 . Zakończenie obrad.  
 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Justyna Paszkowska zamknęła obrady wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

 Protokołowała      Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska–Balwierz      Justyna Paszkowska 


