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Protokół Nr III/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 09.01.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 13
00

- 16 
45

. 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 15  

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

1. Waldemar Kampa                  - Wójt Gminy 

2. Sławomir Kubicki                  - Z-ca Wójta Gminy 

3. Maria Zubeil                          - Skarbnik Gminy 

5. Halina Buchert – Gwiazda      - Radca  Prawny 

 J. Musielak - Dyrektor GZEAS 

Kierownicy Referatów i pracownicy poszczególnych referatów: 

- P. Dziedzic, Kier. Gospodarki Nieruchomościami, 

- B. Jędrychowicz, Kier. Budownictwa, 

- R. Kita, Kier. Turystyki i Promocji Gminy 

Ponadto: 

- mieszkańcy Ligoty Turawskiej, 

- sołtys Ligoty Turawskiej 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył III sesję Rady Gminy Turawa. 

Powitał zebranych radnych, 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 poinformował zebranych, że przed sesją wpłynęły 3 

autopoprawki do projektów uchwał: 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

- budżetu Gminy Turawa na 2015 rok, 

- Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok. 

Przewodniczacy Rady Gminy A. Gallus złożył wniosek o wprowadzenie dodatkowo do 

porządku posiedzenia w punkcie 4 tematu: Umożliwienie wypowiedzenia się mieszkanki 

Ligoty Turawskiej Pani A. Buczek, która w tej sprawie złożyła pismo do Przewodniczącego 
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Rady Gminy. Do Rady Gminy wpłynęły ponadto dwa pisma odnoszące się do powyższej 

sprawy: 

- Sołtysa i Rady Sołeckiej popierające prośbę mieszkańców ul. Polnej. 

- Pismo mieszkańców ul. Polnej w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

poprzez wykreślenie ul. Polnej (pismo opatrzone 170 podpisami).. 

Zmianę porządku posiedzenia przegłosowano. Za – głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymało się -1). 

W następnej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku 

posiedzenia. Za – 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0). 

Porządek obrad:    

 

1. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie guorum, 

-przedstawienie porządku obrad, 

-przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1.12.2014 r. i 4.12. 2014 r. 

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Umożliwienie wystąpienia mieszkanki Ligoty Turawskiej w spr. ul. Polnej. 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- Opinia RIO w sprawie WPF. 

6.   Przyjęcie budżetu Gminy Turawa na 2015 rok. 

 -odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa. 

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych opinii  

i wniosków, 

- dyskusja nad projektem budżetu,  

-głosowanie poszczególnych wniosków komisji, 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

7. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok- uchwała. 

8. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 w spr. przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Zintegrowany rozwój 
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Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 

2007-2013, 

 w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

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

 w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. 

10. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy. 

11. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

12. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami. 

13. Wolne wnioski. 

14. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

16. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.                                                                

 

 Radni nie wnosili uwag do protokołów z dnia 1.12.2014 r. i 4.12.2014 r. 

Przyjęcie powyższych protokołów poddano pod głosowanie. Za – 14 radnych, przeciw- 0, 

wstrzymało się - 1). 

 Przewodniczący Rady Gminy postawił wniosek o wybór sekretarza sesji, który przede 

wszystkim będzie zliczał głosy przy głosowaniu. Przewodniczący RG zaproponował 

kandydaturę radnego Ryszarda Koguta, który wyraził zgodę. ( Za głosowało 14 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 1). 

Ad. 3 

Przewodniczący zaproponował, aby w skład Komisji Wnioskowej weszli radni pełniący to 

zadanie w poprzedniej kadencji – radni nie wyrazili zgody. 

W związku z tym Przewodniczący zaproponował, aby funkcje tą pełnili radni: 

- W. Czech – wyraził zgodę 

- K. Netter – wyraził zgodę 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym powołała Komisję Wnioskową (w głosowaniu brało 

udział 15 radnych) Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało – 13 radnych, 

przeciw. - 0, wstrzymało się -2  

- radny Joachim Klotka 

- radna Róża Wieczorek. 

Ad. 4. 
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Głos zabrała Pani A. Buczek, która przedstawiła przesłane do Rady Gminy pismo z dnia 

02.01.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego poprzez wykreślenie 

ulicy Polnej z realizacji w 2015 r. i przeniesienie jej na 2019 r.  

W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że odbyła się wizja lokalna na ul. Polnej i pracownicy 

Urzędu Gminy poinformowali ją, że aby realizować zadanie inwestycyjne należy przekazać 

grunty prywatne na rzecz Urzędu Gminy, co uczyniła (przedstawiła dwa akty notarialne). 

Pani Buczkowa odniosła się do wniosku Radnej Matysek o wykreślenie przedmiotowej drogi 

z planu inwestycyjnego na 2015 r. i podjęła temat dot. planów asfaltowania drogi ze środków 

FOGR -u. Pani Buczek przedstawiła argumenty przemawiające za pozostawieniem drogi  

w planie inwestycyjnym na 2015 r. (dojazd do gospodarstwa i osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na tej ulicy). 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Buczek wyraziła nadzieję, że przedmiotowa 

inwestycja powróci do planu inwestycyjnego na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus poinformował Panią Buczek, że Rada Gminy 

Turawa w terminie lipiec-wrzesień 2015 r. przystąpi do opracowania nowego planu 

inwestycyjnego dot. remontu i budowy dróg na lata 2016-2018 r. a zakres prac w sołectwie 

konsultowany będzie z sołtysami i radnymi poszczególnych miejscowości. 

Radny A. Prochota zapytał radną D. Matysek czy może ustosunkować się do wypowiedzi 

mieszkanki Ligoty Turawskiej. 

Radna D. Matysek wyjaśniła zebranym, że do planu wprowadzona została ul. Dobrodzieńska-

Polna. Nie było w planie przewidziane asfaltowanie ul. Polnej- wystąpiła zamiana dróg. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił również głosu sołtysowi sołectwa Ligota Turawska, 

który opowiedział się za ukończeniem asfaltowania ul. Polnej, którą zamieszkują zdaniem 

sołtysa osoby niepełnosprawne i rodziny wielodzietne. 

Przewodniczący zakończył dyskusję, informując zebranych, że w porządku sesji nie 

przewidziano w tym punkcie dyskusji, a zainteresowane osoby mogą się wypowiedzieć  

w pozostałych punktach porządku obrad, dopuszczających takie wypowiedzi.  

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie przystąpiono do kontynuacji porządku posiedzenia. 

Ad. 5. 

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Do projektu uchwały wniesiona została autopoprawka, którą radni otrzymali 

przed sesją w formie pisemnej. Pani Skarbnik omówiła autopoprawkę. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy: 
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- Komisja Rewizyjna- bez uwag 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – bez uwag. 

W następnej kolejności Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę nr 510/2014 z dnia 5 

grudnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt RIO nt. opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej.  

Radni do projektu przedstawionej uchwały i opinii RIO nie wnosili uwag. 

Projekt uchwały w pełnym brzmieniu przedstawił Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus  

i następnie przeprowadził głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem 

uchwały Nr III/13/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Turawa głosowało 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -2. 

Ad. 6. 

Pani Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że w dniu 15.11.2014 r. radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Turawa na 2015 rok, a następnie wprowadzona 

została autopoprawka do projektu uchwały, którą radni otrzymali w formie pisemnej i została 

omówiona na poszczególnych komisjach Rady Gminy. 

Pani Skarbnik przedstawiła treść uchwały, przedstawiając kolejno wszystkie paragrafami  

i omówiła autopoprawkę. 

- w podstawie prawnej dopisano art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i w par. 6 

słowo „zaciągniętych” zamieniono na słowo: „zaciąganych”. 

Pani Skarbnik przedstawiła kolejno wszystkie załączniki i omówiła wprowadzone zmiany: 

- Załącznik nr 1: Plan dochodów na 2015 r. – bez zmian 

- Załącznik Nr 2: Plan wydatków na 2015 rok – jedna zamiana kosmetyczna. Dotacja dla 

miasta Opole wynosiła 280 zł. a jest 282 zł. 

- Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetowe w 2015 r. – bez zmian. 

- Załącznik Nr 4: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 r. 

Dotacje celowe: dla miasta Opole pojawia się kwota – 282 zł. 

Załącznik Nr 5; Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego- zmiana dotyczy miejscowości 

Węgry, gdzie łączna kwota nie ulega zmianie, a zmiana występuje w zadaniach gdzie 

(pomyłkowo wpisano liczby) 

Winno być: 

- Dokumentacja kanalizacji deszczowej- 12.000,00 zł 

- doposażenie Izby – 2.200,30 zł.  

-Załącznik Nr 7;  Plan Inwestycji na 2015 r. Z planu wykreślono ul. Polną. 
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 Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę nr 509/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. Do przedstawionej 

opinii radni nie wnosili uwag. 

 W następnej kolejności Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek do 

budżetu Gminy podjęty na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 

15.12.2014 r.: 

w sprawie: 

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2015 rok. 

W zamian za planowaną ul. Polną wprowadzić projekt i asfaltowanie ulic Dobrodzieńskiej 

 i Dworskiej. Kwota ujęta w planie inwestycyjnym pozostaje bez zmiany. 

w sprawie: 

Przed przystąpieniem do planowanego remontu dachu na budynku „Caritas” przeprowadzić 

gruntowną ekspertyzę obiektu wraz z kosztorysem. 

 Wójt Gminy poinformował zebranych, że w wprowadzonej autopoprawce do budżetu 

Gminy na 2015 rok uwzględniono wniosek z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady 

Gminy. 

 Dyskusja: 

 
Radny A. Prochota w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że w projekcie 

budżetu znalazły się zadania, które nie powinny się tam znaleźć i w związku z tym zdaniem 

radnego należy się pochylić ponownie nad zał. Nr 7 tj. planem inwestycyjnym na 2015 r.                                                                           

 Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że Urząd Gminy planuje w 2015 roku 

zmienić wynagrodzenie dla sołtysów, ponieważ sołtysi nie będą zbierali podatku, ponieważ 

nie mogą otrzymywać danych osobowych mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie miał 

indywidualne konto, wzorem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Mając na uwadze powyższe planuje się zwiększenie diet dl sołtysów: 

- dla Sołtysów mniejszych sołectw – 300 zł. 

- dla Sołtysów większych sołectw – 400 zł.  

Po zakończonej dyskusji Przewodniczacy Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przyjęcie wniosku z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy dot. zmian  

w budżecie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 9, Przeciw - 2, 

wstrzymało się – 4. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił w pełnym brzmieniu projekt uchwały Nr 

III/14/2015 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok. Do treści uchwały 

radni nie wnosili uwag i z związku z tym Przewodniczący RG poddał projekt pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 

przeciw - 0, wstrzymało się - 3. 

Ad. 7. 

Do projektu uchwały w sprawie Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi na 2015 rok wpłynęła autopoprawka, którą radni otrzymali w formie 

pisemnej.  

Pan A. Bochenek poinformował radnych, że autopoprawka omówiona została na 

poszczególnych posiedzeniach komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały: 

- Komisja Rewizyjna- bez uwag 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – bez uwag. 

W związku z powyższym Pan A. Bochenek przedstawił projekt uchwały Nr III/15/2015  

w pełnym brzmieniu. Uchwałę przegłosowano. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za 

przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ad. 8. 

Radni podjęli pozostałe uchwały, tj: 

  Nr III/16/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013  

z dnia 26 czerwca 2013 w spr. przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc techniczna na lata 2007-2013. Projekt uchwały przedstawił Kier. ref. Turystyki 

i Promocji Pan B. Kita. 

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały: 

- Komisja Rewizyjna- bez uwag 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – bez uwag. 

Projekt uchwały został przegłosowany.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
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 Nr III/17/2015 w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie 

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

2015 r. Projekt uchwały przedstawił Kier. Ref. Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Pan P. Dziedzic. 

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały: 

- Komisja Rewizyjna- bez uwag 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – bez uwag. 

Projekt uchwały został przegłosowany.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

 Nr III/18/2015 w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Budownictwa pani B. Jędrychowicz. Do 

projektu uchwały radni nie wnosili uwag. 

Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawieniem opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały: 

- Komisja Rewizyjna- bez uwag 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – bez uwag. 

Projekt uchwały został przegłosowany.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ogłoszono 10 minutowa przerwę. 

Po przerwie przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku. 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2015 rok. 

Projekt planu radni otrzymali w formie pisemnej. 

Radna R. Wieczorek zaproponowała wniesienie zmiany polegającej na przeniesieniu tematu 

Spółka Wodna z sierpnia na luty. 

Innych uwag nie wnoszono. 

Przyjęcie planu pracy przegłosowano. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem 

– 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Przyjęty plan pracy RG stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawiali kolejno plany pracy na 2015 rok 

do zatwierdzenie przez radnych Rady Gmina Turawa: 
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- Komisja Rewizyjna. Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 (Plan w 

załączeniu) 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa- Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0 (Plan w załączeniu). 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa: 

Radna R. Wieczorek zaproponowała przenieść temat: Spółka Wodna z II na I kwartał - Za 

przyjęciem – 15, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 (Plan w załączeniu). 

Ad. 11. 

Informację o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy przedstawiła 

Skarbnik Gminy Pani M. Zubeil. Radni nie wnosili uwag. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 12.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy 

Turawa między sesjami: 

1. Pani A. Buczek w spr. umożliwienia zabrania głosu na sesji w dniu 9.01.2015 r.- Rada 

Gminy umożliwiła zainteresowanej zabranie głosu w punkcie 4 porządku sesji. 

2. Mieszkańców ul. Polnej w Ligocie Turawskiej w sprawie budowy ul. Polnej w 2015 

r.- Pani Buczek przedstawiła pismo w punkcie 4 porządku sesji. 

3. Rada Sołecka Ligoty Turawskiej w spr. ul. Polnej- Sołtys wystąpił w punkcie 4 

porządku sesji. 

4. Odpowiedź z na wniosek w spr. pałacu w Turawie. 

5. Gratulacje Wojewody w związku z wyborem radnych i Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

6. Wystąpienie pokontrolne RIO w Opolu. 

7. Zaproszenie na spotkanie u Wojewody Przewodniczących Rady Gminy. 

8. Zaproszenia na szkolenia radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zachęcił radnych do szczegółowego zapoznania się  

z powyższymi pismami w biurze Rady Gminy. 

Ad. 13.    WOLNE WNIOSKI 

 Radny J. Klotka w sprawie wystosowania pisma do G.D.D.K i A w sprawie 

umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ulic Nowej i Oleskiej. Na w/w skrzyżowaniu 

dochodzi do kolizji ze względu na utrudniony wyjazd z ul. Nowej (słaba widoczność). 

 Radny R. Kogut  
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- w sprawie przejęcia od Lasów Państwowych odcinka drogi Klonowej  

w Marszałkach. 

- w sprawie postawienia znaku drogowego: ustąp pierwszeństwa (A7) na ulicy 

Jodłowej ze skrzyżowaniem z ulicą Sosnową. 

 Komisja Rewizyjna z posiedzenia w dniu 5.01.2015 r. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie zmiany w Załączniku Nr 7 do budżetu 

Gminy na 2015 rok poprzez przeniesienie środków do rezerwy budżetowej do czasu 

wykonania ekspertyz i uregulowania stanu prawnego nieruchomości następujących zadań: 

 

1. Projektu ul. Sosnowej w Kotorzu Małym. 

2. Projekt ul. Starowiejskiej w Bierdzanach. 

3. Projekt ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej. 

4. Zmniejszyć środki na asfaltowanie ul. Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej z kwoty 

200.000,00 zł.  na kwotę 100.000,00 zł. 

5. Wykreślić z planu modernizację dachu budynku UG. 

6. Wymiana dachu na budynku Stacji „Caritas”. 

 Komisji Oświaty z posiedzenia w dniu 7.01.2015 r. 

      Komisja wnioskuje o wykonanie w terminie do końca kwietnia 2015 r.  

- ekspertyz i kosztorysów projektu przebudowy dachu na budynku Urzędu Gminy i Stacji 

Caritas w Kotorzu Małym, 

- projektów łącznie z kosztorysami budowy dróg ujętych w planie inwestycyjnym na 2015 r. 

 Radna D. Matysek: 

- w sprawie wycinki drzew na ul. Głównej (wzdłuż placu zabaw ”pod bocianim 

gniazdem”, 

- przed przystąpieniem do projektowania drogi przeznaczonej do modernizacji w danym 

roku doprowadzić do spotkania w terenie przedstawiciela UG z sołtysem i radnymi 

miejscowości. 

Radna Matysek ponadto odniosła się do wniosku Pani A. Buczek w sprawie ul. Polnej. 

Radna poinformowała zebranych, że kilkakrotnie interweniowała w UG, że pomylono 

drogi do asfaltowania w Ligocie Turawskiej i nie uzyskała wyjaśnienia w przedmiotowej 

sprawie. Odbyła również spotkanie w Ligocie Turawskiej z zainteresowaną i przedstawiła 

plany inwestycyjne remontu dróg w Ligocie Turawskiej. Radna podjęła również temat 

zagospodarowania przez UG kamienia z ul. Polnej. 
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W sprawie przedmiotowego kamienia zabrała głos Pani B. Jędrychowicz, wyjaśniając 

radnym, że urobek z drogi jest traktowany jako odpad i nie jest materiałem budowlanym. 

Urobek można wywieść na składowisko śmieci i UG nie ma wiedzy, gdzie wykonawca złożył 

odpad budowlany. 

W sprawie realizacji inwestycji w latach 2011-2014 zabrał głos radny A. Prochota.  

W swojej wypowiedzi stwierdził, że Komisja Rewizyjna analizowała realizację inwestycji w 

latach 2011-2014 i stwierdzono, że realizacja w zakresie finansowym i rzeczowym odbiega 

od przyjętego planu. 

Natomiast Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy wyjaśniła radnym, że proponowana zmiana w 

planie inwestycyjnym przez Komisję Rewizyjną przyczyni się do nie uchwalenia nowego 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Radny A. Skrzipczyk – radny, jako jeden z współautorów wniosku Komisji Rewizyjnej 

opowiedział się za równym wydatkowaniem środków budżetowych na remonty dróg  

w poszczególnych sołectwach Gminy Turawa. Wg radnego na remonty dróg w Ligocie 

Turawskiej należy przeznaczyć w 2015 roku nie 200 000,00 a jedynie 100 000,00 zł. 

Radny A. Skrzipczyk ponadto złożył wniosek w sprawie wydania opinii dot., co oznacza 

tajemnica danych osobowych, (jakie łączne dane stanowią tajemnicę danych osobowych)  

w rozbiciu na dane z UG Turawa i Gminnej Spółki Wodnej). 

W następnej kolejności wniosek złożył radny J. Farys: 

w sprawie wykonania projektu na asfaltowanie łącznika ul. Leśna – Opolska oraz wykonanie 

całej kwoty  100 000, 00 zł. na realizację inwestycji. 

Radny L. Warzecha w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont 

(asfaltowanie) odcinka drogi powiatowej wokół wysepki ul. Głównej, Opolskiej w Zakrzowie 

Turawskim 

Wspólne posiedzenie Komisji RG w dniu 15.12.2014 r. 

 Przed przystąpieniem do projektowania modernizacji i asfaltowania dróg doprowadzić do 

spotkania w terenie przedstawicieli Urzędu Gminy z zainteresowanym radnym i sołtysem 

sołectwa. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje z odbytego spotkania u Wojewody 

Opolskiego w dniu 9.01.2015 r. Przedstawił tematykę spotkania. Zwrócił radnym uwagę na 

sprawę kolizji zakazu łączenia mandatu radnego z określonymi funkcjami  

i działalnością gospodarczą. Sprawy powyższe reguluje art. 24- 24 f ustawy o samorządzie 

gminnym. W związku z powyższym zwrócił się do radnych o przeanalizowanie swoich, 

indywidualnych sytuacji w tym zakresie. 
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Ad. 15. 

Radny R. Kogut złożył wniosek, aby zgłoszone wnioski przegłosować oddzielnie: 

Za przyjęciem wniosku głosowało –(10 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 4). 

Wniosek radnego Klotka- (Za -15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0). 

Wniosek radnego Skrzipczyk- (Za -15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0). 

Wniosek radnego Kogut 1 wniosek- (Za - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2). 

Wniosek radnego Kogut 2 wniosek- (Za - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1). 

Wniosek Komisji Rewizyjnej z 5.01.2015 r. (Za – 3, przeciw - 9, wstrzymało się - 4)  

Wniosek radnego Warzecha- (Za - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2). 

Wniosek Komisji Oświaty((Za - 11 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 3). 

Wniosek radnej Matysek(1). (Za - 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 1). 

Wniosek radnej Matysek(2). (Za - 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2). 

Wniosek radnego Farys- (Za - 2 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się – 9).  

 

Wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 15.12.2014 (Za - 10 radnych, przeciw - 

0, wstrzymało się – 3). 

Ad. 16. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął III sesję Rady Gminy 

w kadencji 2014-2018. 

Protokół spisała K. Ptaszyńska 

 

Sekretarz sesji: Ryszard Kogut   

                                                                                                              Przewodniczący 

                                                                                                            Rady Gminy Turawa 

                                                                                                                Artur Gallus 

 

 

 

 

 


