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                                               Protokół Nr II/2014 

                                 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 04.12.2014 

 

miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

-12
00 

w sesji uczestniczyli: 

1. radni wg listy obecności        - 15 osób, 

2.Waldemar Kampa                   -  Wójt Gminy Turawa 

3. Sławomir Kubicki                  - Zastępca Wójta Gminy 

4.Maria Zubeil                           - Skarbnik Gminy 

5.Stanisława Brzozowska          - Sekretarz Gminy 

6. Halina Buchert - Gwiazda     - Radca Prawny 

7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gmin 

8. Danuta Wajs – Prezes WiK Turawa 

Przewodniczący Rady Gminy Turawa Artur Gallus otworzył II sesję Rady Gminy 

Turawa zwołaną na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Powitał zebranych radnych, Wójta Gminy Turawa i obecnych na sesji 

pracowników Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 15 

radnych i w związku z tym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.  

Przewodniczący Rady Gminy Turawa przedstawił porządek posiedzenia, zaznaczając, 

że do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Kotorzu Małym wpłynęła autopoprawka, którą omówił 

Kierownik Ref. Nieruchomościami Pan Piotr Dziedzic. Autopoprawkę radni otrzymali  

w formie pisemnej. Przewodniczący poinformował radnych, że w porządku obrad nie 

przewidziano wolnych wniosków, ale radni zgodnie z par. 21 ust. 4 interpelacje i wnioski 

mogą składać na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, który zobowiązany jest nadać im 

dalszy bieg w terminie 7 dni.  

Do przedstawionego porządku sesji radni nie wnosili uwag. Porządek obrad został 

poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 obecnych na sali radnych. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawy regulaminowe. 
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- stwierdzenie quorum, 

- przedstawienie porządku obrad. 

3. Ustalenie liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Turawa. 

4. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa. 

5. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Kotorzu Małym. 

6. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu. 

7. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 

r, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r. 

8. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

10. W sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r. 

11. W sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w 

Turawie. 

12. W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku 

Publicznego na 2015 r. 

13. Przedstawienie projektu budżetu na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy, tj: 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Skrzipczyka - radny nie 

wyraził zgody. 

W związku z tym Przewodniczący przedstawił kandydaturę radnej Iwony Dudy - radna 

wyraziła zgodę. 

Innych kandydatur nie przedstawiono. 

Kandydaturę radnej Iwony Dudy na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przegłosowano w 

głosowaniu jawnym (Za- 7 radnych, przeciw -1, wstrzymało się -7). 
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Przewodniczący Rady Gminy na Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa 

podał kandydaturę radnego Benedykta Śliwę – radny wyraził zgodę. 

Innych kandydatur nie przedstawiono. 

Kandydaturę radnego Benedykta Śliwę na Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku  

i Rolnictwa przegłosowano w głosowaniu jawnym. ( Za - 7 radnych, przeciw - 0, wstrzymało 

się - 8). 

Radna Iwona Duda podała na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Partnerstwa kandydaturę radnej Danuty Matysek – radna wyraziła zgodę. 

Innych kandydatur nie przedstawiono. 

Kandydaturę radnej Danuty Matysek na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Partnerstwa przegłosowano w głosowaniu jawnym. ( Za- 8 radnych, przeciw - 0, wstrzymało 

się -7). 

W następnej kolejności po przeprowadzonej dyskusji ustalono składy osobowe 

poszczególnych komisji: 

Komisja Rewizyjna: 

1. radna Iwona Duda – przewodnicząca 

2. radny Adam Prochota – członek 

3. radny Andrzej Skrzipczyk – członek 

4. radny Ryszard Kogut – członek 

5. radna Maria Syboń – członek 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa: 

1. radny Benedykt Śliwa- przewodniczący 

2. radny Krzysztof Netter – członek 

3. radny Joachim Klotka- członek 

4. radna Róża Wieczorek – członek 

5. radny Leonard Warzecha – członek 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa: 

1. Danuta Matysek – przewodnicząca 

2. Waldemar Czech – członek 

3. Beata Kupka – członek 

4. Jerzy Farys – członek 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił w pełnym brzmieniu projekt Uchwały Nr II/3/2014 

w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 

Turawa. 
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Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 5. 

Ad. 4. 

Zastępca Wójta Pan Sławomir Kubicki przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa. Przedstawiając propozycje wynagrodzenia Wójta 

zaznaczył, że w żadnym punkcie składowych wynagrodzenie nie jest maksymalne. Zapoznał 

radnych z wysokością wynagrodzenia Wójtów w sąsiednich gminach. Radni nie zgłaszali 

uwag. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie projekt Uchwały Nr 

II/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 10 radnych, przeciw- 1, wstrzymało się – 4. 

Rada Gminy przystąpiła do realizacji 5 punktu porządku posiedzenia tj. do 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez „Wodociągi  

i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kotorzu 

Małym. 

Obecna na sesji Rady Gminy Pani Danuta Wajs, Prezes WiK Turawa przedstawiła 

radnym taryfy, posiłkując się prezentacją multimedialną. 

Przedstawione informacje zawarte zostały w przekazanej radnym w formie pisemnej 

projekcie uchwały. 

W podjętej dyskusji głos zabrał: 

Radny L. Warzecha odniósł się do podwyżki taryf. Radny zapytał czy nadal podtrzymane 

zostaną dopłaty do ścieków. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że planowana jest dopłata do ścieków dla mieszkańców 

Gminy Turawa w dotychczasowej wysokości. Projekt uchwały w sprawie dopłat 

przedstawiony zostanie na kolejnej sesji Rady Gminy.  

Radny L. Warzecha zapytał również czy Urząd Gminy kontroluje sprawę przyłączy do 

kanalizacji. W odpowiedzi Wójt Gminy zapewnił radnego, że referat Ochrony Środowiska na 

bieżąco kontroluje sprawę wywozu nieczystości na terenie Gminy Turawa. 

Innych uwag radni nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie projekt Uchwały Nr 

II/5/2014 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez 

„Wodociągi i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  
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w Kotorzu Małym. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw- 0, wstrzymało 

się -8. 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu przedstawił Kierownik Referatu Pan Piotr Dziedzic. 

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -4. 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 

grudnia 2013 r, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r. przedstawiła  

i omówiła Skarbnik Gminy Pani Maria Zubeil. 

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady 

Gminy poddał projekt Uchwały Nr II/7/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 

Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 

Turawa na 2014 r. pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego omówiła Pani M. 

Zubeil, Skarbnik Gminy. Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. W związku z tym Pani 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr II/ 8/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w pełnym brzmieniu. Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus poddał 

uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Pani 

Skarbnik Gminy M. Zubeil. Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr II/9/2014. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 
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Ad. 10. 

Projekt uchwały w pełnym brzmieniu w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r. 

przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie projekt Uchwały Nr II/10/2014 

w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 

przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

 Rada Gminy przystąpiła do realizacji 11 punktu porządku sesji. Projekt uchwały  

w pełnym brzmieniu w sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna 

Mała Panew w Turawie przedstawił Kierownik Referatu Turystyki i Promocji Pan R. Kita.  

Radni nie wnosili uwag do treści uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr II/11/2014  

w sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi działalność 

Pożytku Publicznego na 2015 r. przedstawił Pan B. Kita, Kierownik Referatu Turystyki  

i Promocji. 

Radny L. Warzecha zapytał, do kogo jest kierowana uchwała czy do mieszkańców Gminy 

Turawa czy też do osób spoza Gminy. 

W odpowiedzi Pan Kita wyjaśnił, że uchwała jest kierowana do wszystkich organizacji 

pozarządowych. 

Innych pytań radni nie wnosili. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr II/12/2014 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 

2015 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

Ad 13. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy w ogólnych zarysach przedstawiła radnym projekt budżetu 

Gminy na 2015 rok. 

Projekt budżetu w formie pisemnej radni otrzymali na I sesji Rady Gminy, po objęciu 

mandatu radnego. 

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła w pierwszej kolejności dochody i wydatki Gminy  

i kolejno wszystkie załączniki. 
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Analizy projektu budżetu radni dokonają na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady 

Gminy w wyznaczonym terminie. 

Odnosząc się do załącznika inwestycyjnego Pani Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że 

w planie inwestycyjnym ujęte zostały jedynie drogi już rozpoczęte i drogi zgodnie z planem 

remontu dróg ustalonym przez Komisję Rewizyjną. Zadania przesunięte są o jeden rok. 

W dyskusji radna Wieczorek nawiązała do budowy chodnika w Węgrach. Zdaniem radnej 

projekt wykonany został 3 lata temu i jeżeli w przyszłym roku nie zostanie rozpoczęta 

budowa to zachodzi obawa, że przedmiotowy projekt przepadnie. 

W odpowiedzi Wójt Gminy zapewnił radną, ze projekt nie przepadnie. 

Radna Danuta Matysek wystąpiła o dołączenie do projektu budżetu Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik Gminy poinformowała radną, że WPI radni otrzymają na 

wspólnym posiedzeniu komisji. 

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności udzielił głosu 

Wójtowi Gminy Turawa, który odczytał list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z okazji wyboru na Wójta Gminy Turawa i radnych Rady Gminy Turawa. 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły do 

Rady Gminy między sesjami: 

1. Pismo Wójta Gminy z dnia 1.12.2014 w nawiązaniu postulatów mieszkańców 

miejscowości Turawa i Kotórz Mały w sprawie montażu na terenie oczyszczalni 

ścieków linii technologicznej do przerobu osadu na polepszacz gleby (umieszczenie 

na tablicy ogłoszeń informacji w tym zakresie) jak również informacji przesłanej 

pocztą elektroniczną odnoszącej się do bezpodstawnego blokowania inwestycji.  

Z informacji przedstawionej przez Wójta Gminy wynikało, że pismo pomyłkowo 

skierowane zostało do Urzędu Gminy Turawa, ponieważ winno być skierowane do 

WiK Turawa. 

2. Dwa pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dot. wskazania, że uchwała Nr 

XXVI/224/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kotórz Mały i części miejscowości Węgry została wydana z naruszeniem prawa. 

Jednocześnie w w/w piśmie Wojewoda Opolski informuje, że organ nadzorczy nie 

stwierdza nieważności przedmiotowej uchwały. 

3. Pismo mieszkańca Zawady (poczta elektroniczna) dot. dróg w Zawadzie. 

4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że w dniu 27.11.2014 r. 

wpłynęło do Rady Gminy i Urzędu Gminy pismo z Kancelarii Radców Prawnych dot. 



8 

 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVI/224/2014 z dnia 9 

października 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotorz Mały i części miejscowości 

Węgry. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że sprawa zostanie 

rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Wystąpił jednocześnie do 

Urzędu Gminy o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus zamknął II 

sesję Rady Gminy Turawa. 

Protokół spisała: 

K. Ptaszyńska.                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy Turawa 

                                                                                                                 Artur Gallus 

 

 

 


