
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 25 września 2017 r.  

 

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

godz. 1830. W posiedzeniu udział wzięło  13 radnych ( nieobecny na posiedzeniu był radny 

Arkadiusz Drążek )   Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin otworzył 

posiedzenie Komisji i przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Społecznej 

Rady Gminy Michała Luty,  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. Informacja na temat bieżącej działalności Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu  

    Sportowego MLUKS Tułowice, 

2. Informacja ogólna o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy UE, 

3. Informacja ZGKiM, 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Tułowice na 2017 r. 

5. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2017 r. oraz  

    informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

6. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 13 głosów za). 

Ad. 1.  Informacja na temat bieżącej działalności Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego MLUKS Tułowice, 

Działalność Klubu sportowego MLUKS omówili Pan Jacek Patrys, Pan Stanisław Kasprzak i Pan 

Adam Pestka. Zwrócili także uwagę na potrzeby klubu i brak środków finansowych na działalność 

Klubu. Prosili radnych o rozważenie możliwości wsparcia finansowego Klubu MLUKS.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował jakie wsparcie Klub otrzymuje od Gminy 

Tułowice. 

W dyskusji głos zabrali także Pani Skarbnik Gminy Bożena Gaska i radni Krzysztof Kiraga, Józef 

Sukiennik oraz Roman Kopij. 

Ad.2. Informacja ogólna o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy UE, 

Pracownik Urzędu Gminy Pani Aleksandra Żalik poinformowała zebranych o opracowanych 

projektach  dotyczących dofinansowania planowanych inwestycji oraz możliwościach pozyskania 

środków unijnych na planowane inwestycje. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski uzupełnił wypowiedź  pracownicy. 

Radni do wypowiedzi Pani Aleksandra Żalik nie zgłosili zastrzeżeń.  

Ad.3. Informacja ZGKiM, 

Informację dotyczącą działalności ZGKiM,  przeprowadzonych remontach  w SUW a także o 

obecnym stanie technicznym i konieczności remontu oczyszczalni ścieków w Tułowicach 

przedstawił Dyrektor ZGKiM Pan Jacek Sulikowski. 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Tułowice na 2017 r. 

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.    

Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2017 r. oraz  

    informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
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Skarbnik Gminy  Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożoną Informację o przebiegu 

wykonania  budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2017 r.  oraz udzieliła wyjaśnień na zapytania 

radnych.  

Radni po przeprowadzeniu dyskusji  do przedłożonej informacji nie wnieśli zastrzeżeń.    

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

Radny Krzysztof Ptak poinformował , że po wspólnym posiedzeniu Komisji odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym Komisja podejmie uchwałę o rozpatrzeniu skargi Pani 

MB. na działalność Wójta Gminy Tułowice. Na Sesji będzie rozstrzygnięcie tej skargi. Stwierdził, 

że radni nie mają tak naprawdę za wielkiego wpływu na to, co ustaliła Komisja Rewizyjna, tak, że 

jeśliby  chciała ingerować w to, co ustaliła Komisja, to żaden radny nie ma wpływu na działalność 

Komisji Rewizyjnej.  

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że Gmina w tym roku zrezygnowała ze służb 

ponadnormatywnych Policji. Jako takiego większego zagrożenia w naszej Gminie się na razie nie 

notuje. Zaproponował aby te pieniądze, które płacono za te służby ponadnormatywne przekazać 

jednak tym młodym sportowcom. 

Wójt przypomniał, że na ostatniej Sesji te pieniądze zostały już przeznaczone na inny cel. 

Wójt poinformował, że spotkał się z Komendantem Policji między innymi w sprawie Pana radnego, 

nawet nie prosili o te pieniądze, wiedzieli, że my w tym roku idziemy w kierunku tego miasta. Jest 

taki pomysł z ubiegłego tygodnia aby utworzyć Rewir  dzielnicowych. Nawet padła propozycja ze 

strony służb, ze możemy mieć samochód na własność, dedykowany tylko dla Gminy jeśli 

dofinansowalibyśmy połowę ceny zakupu, jest to około 35 tys. zł.  

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Michał Luty 

zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Społecznej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Michał Luty 


