
                                                      Protokół Nr V/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27.03.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 13 
30

. 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 14 ( jedno spóźnienie) 

nieobecny radny A. Skrzipczyk - usprawiedliwiony.  

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

1. Waldemar Kampa                  - Wójt Gminy 

2. Sławomir Kubicki                  - Z-ca Wójta Gminy 

3. Anna Mazurkiewicz               - Kierownik Ref. Finansów 

5. Halina Buchert – Gwiazda      - Radca  Prawny 

 J. Musielak - Dyrektor GZEAS 

B. Bosy        - Kierownik GOPS 

Kierownicy Referatów i pracownicy poszczególnych referatów: 

- P. Dziedzic, Kier. Gospodarki Nieruchomościami, 

- A. Kansy-Grzesik – w zastępstwie Kier. Referatu 

Ponadto: 

- mieszkanka Kotorza Małego i Kadłuba Turawskiego – zgodnie z listą obecności. 

Zaproszone osoby: 

- D. Wajs – Prezes WiK Turawa 

- Przedstawiciele ośrodka zdrowia w Osowcu – 2 osoby. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył V 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 13 

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

Skrzipczyk usprawiedliwił swoją nieobecność na sesji w dniu 27.03.2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że 

przed sesją wpłynęły 3 autopoprawki do projektów uchwał: 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r., 



 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Turawa, 

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Turawa na lata 2015-2019. 

 

Porządek posiedzenia przegłosowano. Za przyjęciem – głosowało 12 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymało się -1. 

1. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

-przedstawienie porządku obrad, 

-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r, 

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015,  

 w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu 

osiedla, 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r., 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej półki z o.o. 

„Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedziba w Kotorzu Małym oraz upoważnienia 

Wójta Gminy Turawa do złożenia w imieniu Gminy Turawa oświadczenia o objęciu 

nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej samej spółki, 

 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Turawa, 

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Turawa na lata 2015-2019. 

6. Sprawy socjalne i ochrona zdrowia na terenie Gminy Turawa (działalność GOPS, Caritas, 

    Gospodarka mieszkaniowa i funkcjonowanie służby zdrowia).  



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

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

9. Wolne wnioski. 

10. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

11. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Radni nie wnosili uwag do protokołu z dnia 13.02.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczacy Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

przyjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 1.  

 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wybór radnego Ryszarda Koguta na 

sekretarza sesji. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. ( Za głosowało 12 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 1). 

Ad. 3 

Przewodniczący zaproponował, aby w skład Komisji Wnioskowej powołać radnych: 

- Waldemar Czech – wyraził zgodę 

- Krzysztof Netter – wyraził zgodę 

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

udział 13 radnych) Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało – 11 radnych, 

przeciw. - 0, wstrzymało się - 2  

Ad. 4. 

Do udzielonych odpowiedzi na wnioski radnych i Komisji Rady Gminy radni nie wnosili 

uwag. 

Ad. 5. 

Radni Rady Gminy na sesji w dniu 27.03.2015 r. podjęli następujące uchwały: 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

przedstawiła pani S. Brzozowska, Sekretarz Gminy. Stałe Komisje Rady Gminy nie 

wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. 

 Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 przedstawił 

Kier Ref. Nieruchomościami pan P. Dziedzic. Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły 

uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  



W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, przeciw - 0 wstrzymało się - 0. 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom  

i przewodniczącemu zarządu osiedla przedstawiła Kierownik Referatu Finansów Pani 

A. Mazurkiewicz. Uwagi do projektu uchwały wniosła Pani S. Brzozowska, Sekretarz 

Gminy zwracając uwagę, że w 2 miejscach zamiast „zarząd osiedla” wpisano „rada 

osiedla”. Głos zabrała Radca Prawny Pani H. Buchert –Gwiazda wyjaśniając radnym, 

że jest to oczywista omyłka pisarska, ponieważ w tytule uchwały i w pozostałych 

paragrafach projektu uchwały wpisany jest prawidłowy zwrot ”zarząd osiedla” i taką 

omyłkę pisarską przed uchwaleniem uchwały radni mogą poprawić. Taki również 

zapis znajduje się w Statucie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

A. Gallus poddał pod głosowanie sprostowanie omyłki pisarskiej i dokonanie w § 1, 

ust 2 i § 2, ust. 5 zapisu „zarząd osiedla”. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 

radnych, przeciw - 1 wstrzymało się - 0. Radny A. Prochota zapytał 

Przewodniczącego czy jest opracowany system obecności sołtysów na sesji w 

kontekście wypłacanych diet i czy brak takiego uregulowania w projekcie uchwały 

jest zgodny ze Statutem. W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że 

sołtysi każdorazowo są pisemnie zapraszani na sesję Rady Gminy. Informacje 

uzupełniające przedstawiła Pani H. Buchert- Gwiazda, Radca Prawny stwierdzając, iż 

sołtys powinien uczestniczyć w sesji, jeżeli wystąpi taka konieczność. Projekt 

uchwały nie zawiera zapisu o konieczności każdorazowego uczestnictwa sołtysa  

w sesji. 

Radna Wieczorek odnosząc się do projektu uchwały stwierdziła, że część sołtysów 

czuje się pokrzywdzonych, ponieważ zgodnie z pierwszym projektem uchwały, którą 

dzisiaj uchylamy, nie zbierała podatku od nieruchomości i tym samym nie otrzyma 

należnej prowizji. Radna zaproponowała wyjaśnienie sprawy na spotkaniu  

z sołtysami. Innych uwag do projektu uchwały radni nie wnosili. Przewodniczący 

Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 1 wstrzymało 

się - 1. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy, w 2015 r. przedstawiła Pani A. 

Mazurkiewicz, Kierownik Ref. Finansów. Radna R. Wieczorek zapytała, czy 

wycofana z planu inwestycyjnego ul. Oleska w Osowcu miała wykonany projekt  

i dlaczego została wprowadzona do planu inwestycyjnego, jest to prywatna droga. 



Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił radnej, że dla 

przedmiotowej drogi nie wykonano projektu, a wycofuje się ją z planu, ponieważ jest 

to droga z prywatnymi działkami. W chwili wprowadzania jej do planu Urząd Gminy 

twierdził, że jest to teren komunalny, ale po wnikliwym sprawdzeniu terenu 

stwierdzono, że działki należą do prywatnych właścicieli. Po ewentualnym 

przekazaniu terenu dla Gminy będzie można przystąpić do asfaltowania, ale jak  

z praktyki wynika ( przy innych przekazywanych terenach) jest to długotrwały proces. 

W powyższej sprawie zabrał głos radny A. Prochota pytając czy Rada będzie 

stosowała takie metody, że najpierw ujmuje zadanie w planie, a później je wycofuje  

i przeznacza na inne zadanie np. z inwestycji na OSP. W odpowiedzi Przewodniczący 

Rady Gminy stwierdził, że każdorazowo najpierw ujmuje się zadanie w planie 

inwestycyjnym, a później zleca wykonanie projektu. Przewodniczący RG odniósł się 

do wcześniejszego zakupu samochodu dla OSP Węgry, gdzie też Rada Gminy musiała 

zabezpieczyć środki w budżecie na dany rok i aby zwiększyć środki w jednym dziale, 

należy zrównoważyć budżet i zmniejszyć w innym dziale.  

Komisje Rady Gminy przedstawiły pozytywną opinię na temat przedmiotowej 

uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W 

głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

przeciw - 1, wstrzymało się - 2. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła 

Pani A. Mazurkiewicz. Uwagi przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty: 

Sprawdzić czy jest możliwość przy sporządzaniu projektu budżetu w zakresie planu 

inwestycyjnego (budowa dróg) podać jedynie ogólną kwotę na to zadanie, a nie 

określać wysokości kosztów na budowę poszczególnych dróg. Innych uwag nie 

wnoszono. Komisje RG wydały pozytywną opinię. Przewodniczący Rady Gminy 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. W glosowaniu brało udział 14 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do komunalnej 

półki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym oraz 

upoważnienia Wójta Gminy Turawa do złożenia w imieniu Gminy Turawa 

oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej samej 

spółki przedstawił Kierownik Referatu Nieruchomościami Pan Dziedzic. Radny  

A. Prochota w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że wycenę działek dokonano na 

zlecenie WiK Turawa, kiedy WiK jest stroną przejmującą nieruchomości. Radny 



zapytał czy takie działanie jest prawidłowe i czy przejęcie nieruchomości wpłynie na 

cenę usług WiK. Odpowiedzi na pytania radnego udzieliła Prezes Pani Wajs.  

W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że 6 lat temu był wniesiony aport i 6 lat temu WiK 

też zlecał wycenę nieruchomości, a prace wykonywał niezależny rzeczoznawca.  

Z wypowiedzi Prezes wynikało również, że wysokość stawek za wodę i ścieki 

najprawdopodobniej wzrośnie ( woda ok. 30 gr. a ścieki ok. 1 zł.). Zaznaczyła 

ponadto, że Spółka WiK nie zwraca się ani do Wójta ani do Rady  Gminy o środki na 

remonty czy uzupełnianie sieci, chociaż Spółka nie jest Spółką prywatną tylko  

z kapitałem Gminy. 

Radni zapytali również ile może Spółka odpisać sobie amortyzacji. Odpowiedź – 

1,5%. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało -12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 0. 

 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan P. Dziedzic. Radni 

otrzymali przed sesją autopoprawkę. Komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 

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

 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Turawa na lata 2015-2019 przedstawił Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan P. Dziedzic. 

Radni otrzymali przed sesją autopoprawkę. Komisje Rady Gminy wydały pozytywną 

opinię. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 

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

Ad.6. 

Przedstawianie sprawy funkcjonowania służby zdrowia na ternie Gminy Turawa 

rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa radna  

D. Matysek. Poinformowała radnych, że funkcjonowanie służby zdrowia omawiała komisja 

na swoim posiedzeniu w dniu 25.03.2015 r. Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali 

Kierownicy ośrodków zdrowia na terenie Gminy, ale nie przybyli na posiedzenie. Kierownik 

Ośrodka w Turawie przesłała pisemną informację, którą radni otrzymali przed sesją.  



 W sesji w dniu 27.03.2015 r. uczestniczyli przedstawiciele ośrodka zdrowia  

w Osowcu i Przewodniczący RG udzielił głosu Pani Podolskiej – Majchrzyk i Piotrowi 

Majchrzyk, którzy przedstawili ustną informację o funkcjonowaniu ośrodka zdrowia. 

Przedstawili stan zatrudnienia w placówce i problemy związane z dzierżawionym lokalem. 

W sesji uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców i w związku z tym Przewodniczący Rady 

Gminy (za zgodą radnych udzielona w głosowaniu jawnym Za – 13, przeciw - 0, wstrzymało 

się - 0, jeden radny nie głosował) udzielił głosu mieszkańcom w sprawie funkcjonowania 

ośrodków zdrowia. 

Mieszkanka Kotorza Małego pani D. Salawa w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że w ośrodku 

zdrowia w Turawie potrzebni są lekarze, którzy będą leczyli pacjentów. Szczególnie odniosła 

się do opieki nad dziećmi. Jak stwierdziła brak lekarzy pediatrów (jeden pediatra przyjmuje 

tylko kilka godzin tygodniowo, a druga osoba jest w podeszłym wieku i nie spełnia 

oczekiwań rodziców w zakresie opieki nad dziećmi). 

Stanowisko zaprezentowane przez mieszkankę Kotorza Małego poparł mieszkaniec Kadłuba 

Turawskiego Pan Jan Gryszczyk występując jednocześnie o uruchomienie ośrodka zdrowia  

w Kadłubie Turawskim. 

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy zwrócili 

uwagę, aby mieszkańcy wystąpili ze swoją petycją do NFZ z wiadomością do Wójta Gminy  

i Rady Gminy. 

Głos zabrał również radny Farys informując zebranych, że na zebraniu wiejskim w Kadłubie 

Turawskim mieszkańcy przedstawiali swoje niezadowolenie z powodu braku ośrodka zdrowia 

w Kadłubie Turawskim. Projekt na remont ośrodka zdrowia został wykonany i może przepaść 

z uwagi na przeciągane terminy rozpoczęcia remontu. Zaapelował do władz Gminy  

o szukanie lekarza na terenie całego kraju i wystąpienie o środki unijne na remont ośrodka. 

W powyższej sprawie zabrała głos Sekretarz Gminy informując zebranych, że uchwały 

zebrań wiejskich „za lasami” w sprawie poprawy dostępności do lekarza wysłano do NFZ. 

Ponowne uruchomienie ośrodka zdrowia obwarowane jest nowymi przepisami. Koszt 

remontu szacuje się na ponad 300 tys. Urząd Gminy prowadził rozmowy z lekarzami  

z sąsiednich miejscowości, ale nie wyrazili zgody na prace w ośrodku zdrowia w Kadłubie 

Turawskim. 

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa przedstawił 

wniosek z posiedzenia komisji w dniu 23.03.2015 r. odnoszący się do poprawy dostępności 

mieszkańców „za lasami do lekarza”: 



Komisja mając na uwadze poprawę dostępności mieszkańców sołectw „za lasami ” do 

podstawowej opieki zdrowotnej wnioskuje o rozważenie możliwości dowożenia tych 

mieszkańców do ośrodka zdrowia w Turawie np. raz w tygodniu. Komisja proponując takie 

rozwiązanie „na próbę” ma na uwadze sprawdzenie orientacyjnie ilu pacjentów korzysta  

z usług ośrodka zdrowia w Turawie w kontekście celowości modernizacji ośrodka zdrowia  

w Kadłubie Turawskim. Komisja proponuje zobowiązać sołtysów i członków Rad Sołeckich 

do rozeznania czy mieszkańcy byliby zainteresowani takim rozwiązaniem sprawy.  

 Kolejno informacje o pracy Stacji Caritas w Kotorzu Małym przedstawiła kierownik 

jednostki Pani K. Grochol. Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Urzędu Gminy z władzami Caritasu. Na wniosek UG zwiększony został etat w gabinecie 

rehabilitacyjnym w Kotorzu Małym. Prowadzone były również rozmowy na temat 

ewentualnej budowy obiektu, w którym mieściłaby się Stacja Caritas i przedstawiciele 

Caritasu zadeklarowali współudział finansowy w budowie. 

W podjętej dyskusji radni poruszyli temat wysokości przekazywanej dotacji na działalność 

Caritasu i przyjmowania pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym spoza Gminy Turawa.  

Z przedstawionej przez kierownika Stacji informacji wynikało, że 1/3 pacjentów w gabinecie 

przyjmowana jest spoza Gminy Turawa. 

Innych uwag do przedstawionej informacji radni nie wnosili. 

 W następnej kolejności informacje o pracy GOPS przedstawiła kierownik B. Bosy- 

informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. Pani Kierownik udzieliła odpowiedzi na 

pytania radnych dot. kosztów Urzędów Gminy za umieszczanie podopiecznych w DPS  

i dzieci w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych. 

Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

 Kolejno informacje na temat gospodarki mieszkaniowej przedstawił Kier. Ref. 

Nieruchomościami P. Dziedzic- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnosili uwag. 

Ad. 7. 

Informację o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy 

przedstawiła Kierownik referatu Finansowego Pani A. Mazurkiewicz – informacja pisemna 

stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8.  

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

Turawa między sesjami: 



1. Stowarzyszenie LDK „Kraina Dinozaurów” dot. podjęcia uchwały w spr. 

przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania Krainy Dinozaurów do 2022 r. 

2. Wojewoda Opolski w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec dwóch 

uchwał Rady Gminy dot: opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ustalenia diet dla 

sołtysów. 

3. Wojewoda Opolski w sprawie udzielenia informacji o ewentualnej kolizji radnych  

w wykonywaniu mandatu i pismo dot. ewentualnego pozostawania radnego  

A. Prochota w kolizji z przepisami antykorupcyjnymi i odpowiedzi na powyższe 

pisma. 

Ad. 9. 

Wolne wnioski złożyli: 

Radna D. Matysek: 

1. W sprawie zobligowania właścicielki uprawy wierzby energetycznej w Ligocie 

Turawskiej przy ul. Dworskiej 52 do jej likwidacji lub należytego dbania, aby nie były 

niszczone uprawy sąsiadujących gospodarstw oraz droga gminna. 

2. W sprawie wykazu łącznych kwot wypłaconych sołtysom w poszczególnych 

sołectwach w 2014 r. ( prowizji od podatku + delegacja 150 zł.) bez prowizji GSW. 

 

Radny Krzysztof Netter: 

1. W sprawie wykonania pogłębienia rowu melioracyjnego w Kotorzu Małym przy ul. 

Zielonej, gdyż obecnie ogranicza przepływ gromadzącej się wody. 

2. W sprawie zobowiązania właściciela posesji położonej w Kotorzu Wielkim przy ul. 

Opolskiej 35 Nr dz. -10 do jej uporządkowania. (Wysokie zarośla, zniszczone 

ogrodzenie). 

3. W sprawie zobowiązania właściciela niżej podanych działek w Kotorzu Wielkim do 

uporządkowania, gdyż obecnie stanowią wylęgarnię gryzoni i innych zwierząt (węże) 

oraz zagraża bezpieczeństwu pożarowemu. Nr Dz. 106: 105, 103 zabudowana: 

100,139/98; 138/98; 91. 

4. W sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie oznakowanych 

poziomych przejść przez jezdnie: ul. Opolska - okolice kościoła, skrzyżowanie ul. 

Opolskiej i Kościuszki. 

 

 



 

Radni B. Śliwa i B. Kupka: 

1. W sprawie wystosowania prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu celem 

zaprojektowania i wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych, przy 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej ( ul. Szkolna w Bierdzanach). 

2. W sprawie ponowienia wniosku i podjąć dodatkowe starania w Zarządzie Dróg 

Krajowych i Autostrad w celu uzyskania zgody na przyłącz ul. Dębowej  

w Bierdzanach z drogą krajową Nr 45, brak przyłącza w trakcie asfaltowania w tym 

roku ul. Polnej w naszym mniemaniu jest niedopuszczalne. 

Wnioski Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa 

                                                  z dnia 23. 03.2015 r. 

 

1. Komisja mając na uwadze poprawę dostępności mieszkańców sołectw „za lasami ” do 

podstawowej opieki zdrowotnej wnioskuje o rozważenie możliwości dowożenia tych 

mieszkańców do ośrodka zdrowia w Turawie np. raz w tygodniu. Komisja proponując 

takie rozwiązanie „ na próbę” ma na uwadze sprawdzenie orientacyjnie ilu pacjentów 

korzysta z usług ośrodka zdrowia w Turawie w kontekście celowości modernizacji 

ośrodka zdrowia w Kadłubie Turawski. Komisja proponuje zobowiązać sołtysów  

i członków Rad Sołeckich do rozeznania czy mieszkańcy byliby zainteresowani takim 

rozwiązaniem sprawy.  

2. Komisja wnioskuje o przystąpienie do zmiany Statutów Sołectw. Proponuje się 

przedyskutować sprawę na najbliższym spotkaniu z sołtysami i kolejno na zebraniach 

wiejskich. 

Ponadto uwagi i pytania złożyli: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa – Wzmocnić nadzór nad 

sprawozdaniami sporządzanymi przez dyrektorów placówek oświatowych. 

Radny A. Gallus – wystąpił o zwiększenie nadzoru nad stanem wody w kanale w Osowcu, 

ponieważ ciągle zmieniający się stan wody niszczy wykonany remont kanału. Radny 

wnioskował o monitorowanie stanu przepływu wody. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o konieczności składania oświadczeń 

majątkowych za 2014 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy złożył radnemu J. Farys życzenia z okazji 50 urodzin, 

wręczając bukiet kwiatów. 

 



 

Ad. 10 i 11. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. Protokół w załączeniu. 

Przewodniczacy Rady Gminy poddał przyjęcie Protokoły Komisji Wnioskowej pod 

głosowanie. W glosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało – 13 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył zebranym życzenia z okazji nachodzących Świąt 

Wielkanocnych. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zamknął V sesję 

Rady Gminy. 

 

Protokół spisała:               Sekretarz sesji: 

 K. Ptaszyńska                     R. Kogut 

                                                                                                    Przewodniczący  

Rady Gminy Turawa 

                                                                                                                  

       Artur Gallus 

 


