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Protokół Nr IV/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 13.02.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 11 
30

. 

 
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: 

- mieszkanka Ligoty Turawskiej, 

Zaproszone osoby: 

- H. Zapiór Radny Rady Powiatu 

- I. Rachwalik – Przewodniczacy zarządu LZS. 

 

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

Powitał zebranych radnych, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i zaproszonych 

gości. 

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 odczytał porządek posiedzenia. Kierownik Ref. Turystyki  

i Promocji wskazał na oczywistą omyłkę pisarską w tytule projektu uchwały w sprawie 

wyboru członków Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew”. Winno być tak jak  

w uzasadnieniu do projektu „ na okres kadencji 2014-1018”. 

Porządek posiedzenia przegłosowano. Za przyjęciem – głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymało się -1). 
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Porządek obrad:    

 

. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

-przedstawienie porządku obrad, 

-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Spotkanie z radnym Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r. 

 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 

2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok, 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu 

osiedla, 

 w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew”  

w Turawie na okres kadencji 2014-2015, 

 w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do udzielenia 

pełnomocnictwa. 

6. Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu ładu i porządku w gminie, gospodarka odpadami 

komunalnymi, funkcjonowanie Spółki Wodnej. 

7. Ocena działalności sportowo – kulturalnej na terenie Gminy za 2014 r. i założenia na rok 

2015. 

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

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

10. Wolne wnioski. 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.   
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- Radni nie wnosili uwag do protokołu z dnia 09.01.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczacy Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało – 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 0. Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował zebranych, że jeden radny obecny na sali nie głosował. 

 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wybór radnego Ryszarda Koguta na 

sekretarza sesji. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. ( Za głosowało 14 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 1). 

Ad. 3 

Przewodniczący zaproponował, aby w skład Komisji Wnioskowej powołać radnych: 

- Iwonę Duda – wyraziła zgodę 

- Marię Syboń – wyraziła 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  

Ad. 4. 

Na sesję Rady Gminy w dniu 13.02.2015 r. zaproszony został radny Rady Powiatu Pan 

Henryk Zapiór, który na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy i poparcie 

mieszkańców w wyborach do Rady Powiatu. 

Radny Rady Powiatu przedstawił krótką informację o składzie osobowym Rady i komisjach 

działających w Radzie. Osobiście radny pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny przedstawił inwestycje Powiatu prowadzone obecnie na terenie Gminy Turawa i plany 

inwestycyjne na najbliższy okres. 

Dyskusja radnych: 

Radny J. Farys – zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu drogi powiatowej 

na odcinku Kadłub Turawski – Rzędów (droga od lat nie remontowa, tylko przeprowadzano 

klejenie większych dziur). 

Radna R. Wieczorek – Podniosła temat budowy chodnika w miejscowości Węgry, na który od 

3 lat wykonany jest projekt ze środków Funduszu Sołeckiego. 

Radny L. Warzecha – Wnioskował o przegląd dróg powiatowych w miejscowości Zakrzów 

Turawski i ujęcie remontu w planie inwestycyjnym powiatu. 

Innych uwag radni nie wnosili.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnemu Rady Powiatu za udział w sesji  

i wyraził przekonanie, że Radny Rady Powiatu będzie częstym gościem na sesji Rady Gminy 

Turawa. 
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Ad 5. 

Radni Rady Gminy na sesji w dniu 13.02.2015 r. podjęli następujące uchwały: 

 W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r. Projekt 

uchwały przedstawił Kierownik Referatu Nieruchomościami pan Dziedzic. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. Przewodniczacy Rady 

Gminy odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 

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

 W sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 

2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 rok. Treść uchwały 

odczytała Pani Skarbnik Gminy. Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do 

projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za 

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

 W sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. Treść uchwały odczytała Pani Skarbnik 

Gminy. Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. 

 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Treść uchwały odczytała Pani 

Skarbnik Gminy. Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1. 

 W sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu 

osiedla. Treść uchwały odczytała Pani Skarbnik Gminy. W dyskusji głos zabrał: 

- radny A. Skrzipczyk, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że funkcja sołtysa jest 

bardzo trudna. W chwili obecnej obowiązuje nadal uchwała dot. prowizji za zebrany 

podatek i wprowadzana jest nowa uchwała określająca diety dla sołtysów. Przyjęcie 

przedmiotowej uchwały uniemożliwi ponadto sołtysom zbieranie opłaty za Spółkę 

Wodną, ponieważ sołtys zbierał opłatę za Spółkę Wodna łącznie z podatkiem. Po 

wydanej przez Radcę Prawnego opinii upada argument Urzędu Gminy o ochronie 

danych osobowych. Radny na zakończenie wystąpienia stwierdził, że osobiście nie 

poprze w chwili obecnej przedstawionego projektu uchwały w spr. diet dla sołtysów, 

ponieważ wprowadzi ona chaos, przy obowiązywaniu dwóch uchwał  

w jednej sprawie. Pani H. Buchert- Gwiazda odniosła się do sprawy ochrony danych 
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osobowych. Opinia prawna w tym zakresie w formie pisemnej została przekazana 

radnym przed sesją Rady Gminy. Wg opinii Radcy Prawnego nie występuje problem 

z ochroną danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o opnie Komisji Rady Gminy- Komisje nie 

wnosiły uwag do przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały w pełnym brzmieniu 

odczytała Pani M. Zubeil. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało - 7 radnych, przeciw - 2, wstrzymało 

się - 3. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wystąpił błąd w głosowaniu, ponieważ 

nie zgadza się liczba głosujących, w takiej sytuacji złożył wniosek o reasumpcję 

głosowania. 

Przewodniczący przeprowadził kolejne głosowanie uchwały. Za przyjęciem 

głosowało – 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 3. 

Uwagi do przeprowadzonego głosowania wniósł radny Prochota, a mianowicie 

zwrócił uwagę, że wniosek o reasumpcję nie został przegłosowany. W związku z 

powyższym Przewodniczący RG postawił ponownie wniosek o reasumpcję pod 

głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało 

się – 0. W następnej kolejności Przewodniczący RG poddał pod głosowanie uchwałę 

w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu 

zarządu osiedla. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw - 2, 

wstrzymało się - 3. 

 

 Uchwała w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała 

Panew” w Turawie na okres kadencji 2014-2015. Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał uzasadnienie do uchwały, gdzie określono czas obowiązywania uchwały; tj. 

na lata 2014-2018. Następnie stanowisko przedstawiła Radca Prawny Pani H. 

Buchert- Gwiazda, która wydała opinię, że można uznać sprawę za oczywistą 

omyłkę pisarską i wpisać w tytule czas obowiązywania uchwały 2014-2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby na członków Zgromadzenia 

powołać radnych: 

- Jerzego Farysa – radny wyraził zgodę, 

- Ryszarda Koguta- radny wyraził zgodę. 

Projekt uchwały w pełnym brzmieniu odczytał Kier. B. Kita, a Przewodniczący 

Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 
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przeciw - 0, wstrzymało się – 3. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził pomyłkę w 

liczeniu głosów, która nie ma wpływu na wynik głosowania.  

 

 Uchwała w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do 

udzielenia pełnomocnictwa. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady 

Gminy A. Gallus. Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały.  

W związku z tym uchwałę poddano pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało – 15 

radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. 

Ad. 6. 

Informację o funkcjonowaniu ustawy o utrzymaniu ładu i porządku w gminie  

i o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, przedstawił Kierownik Ref. 

Nieruchomościami P. Dziedzic. Informację w formie pisemnej radni otrzymali przed 

sesją Rady Gminy. 

Radna Matysek zapytała czy zwiększa się na terenie Gminy liczba osób segregujących 

śmieci. W odpowiedzi Pan Dziedzic wyjaśnił, że najczęściej osoby niesegregujące 

śmieci to osoby samotne i starsze i ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie. 

Natomiast sukcesywnie zwiększa się liczba osób występujących o pojemniki na bio.  

Radna R. Wieczorek zapytała czy mieszkańcy Gminy zmieniają deklaracje na śmieci  

z uwagi na urodzenia czy zgony. Z odpowiedzi Pana Dziedzica wynikało, że deklaracje 

zmieniane są ciągle. 

Innych uwag radni nie wnosili. 

Kierownik Ref. Nieruchomościami dostarczył radnym przed sesją w formie pisemnej 

informację na temat funkcjonowania Spółki Wodnej. 

Radny Prochota złożył w formie pisemnej wniosek odnoszący się do gospodarki wodnej 

na terenie Gminy, a mianowicie: 

W sprawie administrowania oraz ustalenia właściciela kanalizacji deszczowej oraz rowu 

w miejscowości Węgry wzdłuż drogi powiatowej ul. Kotorskiej i Opolskiej. Pismo  

z  ZDP DT.5547-66/14 z 05.01.2015 r.  

Kier. Referatu Nieruchomościami poinformował radnego, że Urząd Gminy udzieli 

odpowiedzi na złożony wniosek w formie pisemnej. 

Radni J. Farys i D. Matysek zapytali o ściągalność składek na Spółkę Wodną  

z poszczególnych sołectw. Kierownik Dziedzic dostarczy radnym informacje w formie 

pisemnej. 

Innych uwag i pytań radni nie składali. 
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Ad. 7. 

Informację ustną na temat funkcjonowania LZS na terenie Gminy przedstawił zaproszony na 

sesję Rady Gminy Prezes LZS Pan I. Rachwalik.  

Z przedstawionej informacji wynikało, że obecnie działa na terenie Gminy 6 drużyn seniorów 

i 10 drużyn juniorów i żaków. Wg oceny Prezesa LZS coraz mniej dzieci przychodzi na 

zajęcia klubów LZS.  

Większe zainteresowanie grą w piłkę odnotowuje się w okresie wakacji. Zdaniem Prezesa 

LZS brak jest współpracy szkół przy organizacji imprez sportowych. Pan Rachwalik 

przedstawił imprezy, jakie LZS organizuje w ciągu roku lub w których jest 

współorganizatorem. Problemem jest brak sali na terenie Gminy. Główne działania Zarządu 

LZS na lata przyszłe będą skupiać się na działalności z najmłodszymi, aby przygotować 

graczy do drużyn juniorów i seniorów.  

Pani S. Brzozowska, Sekretarz Gminy zaproponowała, aby przy organizacji imprez 

sportowych zapraszać nauczycieli w-f z poszczególnych szkół, którzy będą zachęcać 

młodzież w szkołach do brania udział w zawodach. 

Prezes LZS ponadto odpowiedział na wszystkie pytania i uwagi radnych zadawane podczas 

składania sprawozdania z działalności LZS na terenie Gminy Turawa. 

Ad. 8. 

Wójt Gminy między sesjami nie wydawał zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

Ad 9. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Rady Gminy 

między sesjami: 

- Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28.01.2015 nt. opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu. 

- Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.01.2015 w spr. sprostowania błędu w 

wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-22/2014 r. 

- Przewodniczący Rady Gminy w nawiązaniu do przesłanego radnym pisma Nr 

OB.0004.1.2015 r. przypomniał o składaniu przez radnych informacji o możliwych kolizjach 

w pełnieniu funkcji radnego. 

- Przedstawił wniosek na sesję Rady Gminy złożony przez Państwa A i T Krysiak - 

przedmiotowy wniosek w sprawie remontu dróg złożył Komisji Wnioskowej, który zostanie 

przekazany z wnioskami radnych do Wójta Gminy Turawa. 

Ad. 10    WOLNE WNIOSKI: 
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Przewodniczacy Rady Gminy poinformował radnych, że zwróciła się do Przewodniczącego 

Rady Pani Jończyk o umożliwienie jej zabrania głosu na sesji. Przewodniczący przedstawił 

wniosek pod głosowanie.  Za przyjęciem glosowało 15 obecnych na sali radnych. 

Pani Jończyk wystąpiła na sesji w sprawie budowy ul. Polnej w Ligocie Turawskiej. 

W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że już 40 lat występuje w sprawie budowy ul. Polnej w 

Ligocie Turawskiej. Wszystkie niezbędne do budowy dokumenty Urząd Gminy ma już 

przygotowane, tj. wykonany projekt i UG zabezpieczył środki budżetowe na ten cel, a droga 

została wycofana z planu inwestycyjnego. Drogę, zdaniem przemawiającej chciał wykonać 

Wójt Gminy, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy, a nie chciała tej drogi remontować Pani 

Danka. Obecnie, zdaniem Pani Jończyk na przedmiotowej drodze jest wysypany pył, który 

szkodzi użytkownikom tej drogi. 

Po zakończonym wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy poinformował Panią 

Jończyk, że Rada Gminy na wcześniejszej sesji przyjęła stanowisko, aby Komisja Rewizyjna 

w miesiącu sierpniu przystąpiła do opracowania nowego projektu planu budowy dróg na 

kolejny okres i ustalona zostanie kwota i kolejność remontu dróg w poszczególnych 

sołectwach Gminy Turawa. Komisja i Rada Gminy będzie posiłkowała się ustaleniami 

mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy zadecydują, jakie drogi i w jakiej kolejności 

będą remontowane.  

Kolejno wolne wnioski składali: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty: 

 

1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian do Regulaminu konkursu zdobienia jaj 

poprzez wprowadzenia następujących zapisów: 

 Przy zgłaszaniu udziału w konkursie określać technikę zdobienia jaj. 

 W kategorii osób dorosłych łącznie ująć uczniów gimnazjum i osoby dorosłe. 

 Ustalić stały termin i miejsce przeprowadzania konkursu na ostatni czwartek 

przed Wielkim Tygodniem w remizie OSP Ligota Turawska. 

 Rozszerzyć zapis dot. organizatorów konkursu poprzez dopisanie, jako 

współorganizatora Gminną Izbę Regionalną w Ligocie Turawskiej. 

2. Komisja wnioskuje o wdrożenie w życie „Karty Życia” w proponowanym terminie do 

1 maja 2015 r. W załączeniu Komisja przedstawia wzór ankiety z uwagami o 

rozszerzenie: 

 W punkcie 1 o dodanie informacji: waga, wzrost, i oznaczona grupa krwi. 
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 W punkcie 5 o dodanie słowa ” alergie”. 

Radny Jerzy Farys: 

W sprawie ustawienia znaku drogowego B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” 

poniżej z napisem „Za wyjątkiem ciągników rolniczych „przy zjeździe na ulicę Opolską obok 

przepompowni w Kadłubie Turawskim. 

Radna Danuta Matysek:  

 W sprawie GSW - przedstawić zestawienie ściągalności składek za 2014 r. w 

porównaniu z rokiem 2013 we wszystkich sołectwach. 

 W sprawie ponowienia wniosku z 9.01.2015 r. jako b. pilny do realizacji (ze względu 

na bociany). 

Radny Adam Prochota: 

W sprawie administrowania oraz ustalenia właściciela kanalizacji deszczowej oraz rowu w 

miejscowości Węgry wzdłuż drogi powiatowej ul. kotorskiej i opolskiej (Pismo ZDP 5547-

66/14 z 05.01.2015 r. 

Ad. 11. 

Odpowiedź na złożone wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

Ad. 12.  

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. Za przyjęciem wniosków 

głosowało 15 radnych obecnych na sali. 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o składaniu 

oświadczeń do końca miesiąca w sprawie naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu 

radnego z wykonywaniem funkcji czy działalności i czy nie zachodzi okoliczność 

wymieniona w art. 24 do 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Pisma 

w tej sprawie zostały skierowane do wszystkich radnych Rady Gminy Turawa.  

Ad. 13. 

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

Turawa. 

Protokół spisała:                          Sekretarz sesji: 

K. Ptaszyńska                              R. Kogut   

 

                                                                                                   Przewodniczący  

                                                                                               Rady Gminy Turawa 

                                                                                                       Artur Gallus 

 


