
                                                                Protokół Nr XLIII/14 

                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

                                                          z dnia 6 listopada  2014r.  

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1400  

do godz. 15 00.  

W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny Janusz Frydlewicz a radny 

Zbigniew Paradowski spóźnił się na posiedzenie.). Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja 

Lewandowska – Adam otworzyła obrady i stwierdziła ich prawomocność.  

Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, sołtysów oraz pozostałych gości. 

Następnie  przedstawiła  porządek obrad : 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. 

   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 

   5.  Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.  

   6. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

   7. Podsumowanie działalności VI  kadencji Rady Gminy 

   8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami.  

   9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

 10. Zakończenie obrad. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. 

Protokół  XLII Sesji został przyjęty jednogłośnie (13 głosów za).  

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały oraz 

zmiany jakie zaszły w czasie od przygotowania materiałów do dnia dzisiejszego.. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały i w wyniku głosowania  przy 13 głosach za  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 

XLIII/264/14. 

Ad.5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

          Tułowice. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały i w wyniku głosowania  przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących się  podjęto w tej 

sprawie uchwałę Nr XLIII/265/14. 

Ad. 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

Wójt odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez kierowników 

jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała informację o 

złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych. 

Następnie odczytała informację Wojewody Opolskiego o złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez Wójta i Przewodnicząca Rady Gminy oraz informacje z Urzędu 

Skarbowego o złożonych oświadczeniach radnych. 

( na posiedzenie przybył radny Zbigniew Paradowski) 

Ad. 7. Podsumowanie działalności VI  kadencji Rady Gminy 

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam odczytała informację – 

podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji. ( Załącznik do protokołu). 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa przedstawił informację o zrealizowanych inwestycjach w 

minionej kadencji Rady Gminy. 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt stwierdził, że  Radni otrzymali sprawozdanie ale chciałby się zatrzymać nad 

sprawozdaniem. Stwierdził, że jest teraz gorący okres bo trzeba rozliczać inwestycje.  
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Odbyło się wiele bieżących spotkań. 

Poinformował też o przyjeździe gości z Ukrainy. 

Ad.9. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.   

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pani Halina Klimaszewska – Sadłoń odczytała list 

gratulacyjny Wojewody Opolskiego. 

Wójt stwierdził, że wiele rzeczy, które zostały dokonane w tej kadencji, są to rzeczy wspólne 

,bo  w wielu wypadkach inicjatywa i upór radnych powodowały, że coś osiągnięto. 

Uważa, że dla społeczności Tułowickiej  pozostawiają po sobie trwały ślad. 

Wójt podziękował wszystkim za wkład w rozwój społeczności. Podziękował za współpracę 

sołtysom, kierownikom jednostek. Myśli, że są podstawy aby powiedzieć, że jakiś etap 

rozwoju Gminy Tułowice się kończy ale historia Tułowic nie zaczyna się od Niego ani na nim 

nie kończy. 

Nie zaczyna się też na konkretnym radnym ale też i na nim się nie kończy. Będą tu nadal żyli 

i mieszkali a jeżeli społeczeństwo wyrazi wolę wyboru na następną kadencję, to jest jeszcze 

wiele rzeczy do zrobienia. 

Stwierdził, że jest to praca ciężka a przeważnie niewdzięczna, bo wszyscy o coś mają 

pretensję. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska podziękowała radnym za bardzo dobrą współpracę i 

zaufanie. Życzyła aby w następnej kadencji spotkać się w takim samym gronie. 

Uważa, że w minionej kadencji dużo się zrobiło i jest się czym pochwalić. 

Radny Jerzy Piędzioch także podziękował za współpracę.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  podziękowała wszystkim 

radnym, kierownikom jednostek gminnych, sołtysom i Panu Wójtowi za miłą współpracę. 

Stwierdził, że współpraca z radnymi była dobra., Wszyscy pracowali na rzecz  społeczności 

gminy.  

Następnie wręczyła radnym i Wójtowi podziękowania za pracę w minionej kadencji Rady 

Gminy. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

          Protokołowała:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                                   Alicja Lewandowska - Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


