
Protokół Wspólnego 

 Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice 

z dnia 9 października 2017 r.  

 

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

do godz. 1900. W posiedzeniu udział wzięło 13 radnych ( nieobecni był radny Zbigniew 

Paradowski). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Frèdèric Coppin otworzył 

posiedzenie, stwierdził  prawomocność obrad i przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji. 

Następnie przekazał prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Budżetowej  

Pana Krzysztofa Kiragi, który przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Komisji Wspólnej i przekazanie prowadzenia Komisji. 

2. Potwierdzenie obecności gości na obradach Komisji, 

3. Przywitanie gości, 

4. Przedstawienie porządku obrad Komisji Wspólnej. 

5. Głosowanie nad porządkiem obrad. 

6. Protokół z dnia 6.10. 2016 r. z zebrania dotyczącego burzy mózgów na temat budżetu gminy na 

rok 2017. 

7. Przedstawienie poziomu realizacji wizji Wójta Gminy Tułowice na rok 2017. 

8. Przedstawienie poziomu realizacji wniosków, które zostały poparte przez radnych  na rok 2017. 

9. Omówienie sposobu przeprowadzenia burzy mózgów 

10. Przedstawienie wizji Wójta na 2018 r.  

11. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami Radnych, mieszkańców, Wójta ( Prognoza wieloletnia 

itd.) , 

- kompletowanie dokumentu sondażowego, 

- dyskusja punkt po punkcie z ankiety.  

12. Zakończenie. 

  

Radni do porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Protokół z dnia 6.10. 2016 r. z zebrania dotyczącego burzy mózgów na temat budżetu gminy 

na rok 2017. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał protokół ze spotkania w dniu  

6 października 2016 r. które dotyczyło sprawy omówienia wniosków do budżetu na 2017 r.  

Ad.7. Przedstawienie poziomu realizacji wizji Wójta Gminy Tułowice na rok 2017 oraz Ad. 8. 

Przedstawienie poziomu realizacji wniosków, które zostały poparte przez radnych na rok 

2017. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przedstawił wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych 

zaplanowanych na 2017 r. oraz omówił poziom ich realizacji. 

Ad. 9. Omówienie sposobu przeprowadzenia burzy mózgów 

Sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu posiedzenia i formy głosowania nad złożonymi 

wnioskami  omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Frèdèric Coppin. 

Ad. 10. Przedstawienie wizji Wójta na 2018 r.  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski przedstawił wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i 

uzasadnił potrzebę wprowadzanie tych zadań do planu budżetu na 2018 r. 

Ad. 11. Dyskusja nad wnioskami Radnych, mieszkańców, Wójta ( Prognoza wieloletnia) , 

Radni omówili zgłoszone wnioski do budżetu przez Wójta, Radnych i mieszkańców i ustalili 

priorytety zadań budżetowych na najbliższe trzy lata. 

Załącznikiem do protokołu jest ankieta w której są zawarte wszystkie zgłoszone wnioski oraz 

zestawienie wyników ankiety. 
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Ad.12. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budzetowej 

Rady Gminy Pan Krzysztof Kiraga zamknął obrady  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 

Tułowice. 

 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Budżetowej 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Krzysztof Kiraga 


