
                                                     Protokół Nr VIII/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Turawa w dniu 17.07.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 9
30

 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 15  

 

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

1. Sławomir. Kubicki - Z-ca Wójta Gminy 

2. Maria Zubeil - Skarbnik Gminy 

3. Halina Buchert -Gwiazda - Radca Prawny 

Kierownicy Referatów: 

- A. Kansy-Grzesik – p.o. Kierownika Ref. Budownictwa 

- R. Kita – Kierownik Referatu Turystyki i Promocji Gminy 

- A. Mazurkiewicz – Kierownik Referatu Planowania, Finansów i Podatków 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył VIII nadzwyczajną sesję Rady 

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

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 594) na wniosek Wójta Gminy Turawa. 

  Powitał zebranych radnych 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 odczytał porządek posiedzenia.  

Porządek posiedzenia przegłosowano. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1. 

1. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

- przedstawienie porządku obrad, 

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum 

ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., 



- w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych, 

- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników sądów powszechnych, 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa. 

3. Zamknięcie obrad. 

 

Radni nie wnosili uwag do protokołu sesji z dnia 19.06.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. W głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał 

się 1 radny.  

Ad. 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejno projekt uchwał: 

 Nr VIII/47/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Do 

przedstawionego projektu uchwały radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady Gminy 

powyższy projekt przedstawił pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za 

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

Nr VIII/48/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników sądów powszechnych. Na członków Zespołu zaproponował powołanie, wzorem lat 

ubiegłych Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy: 

- radną I. Dudę, 

- radną D. Matysek, 

- radnego B. Śliwę. 

Do przedstawionych kandydatur radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało - 15 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymał się- 0.  

Nr VIII/49/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych Za przyjęciem głosowało - 15 

radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 0.  



Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść skargi z dnia 16.06.2015 na 

działalność Wójta Gminy Turawa, dotyczącej oświetlenia drogi gminnej. Niniejsza skarga 

przesłana została za pośrednictwem Wojewody Opolskiego i wpłynęła do Urzędu Gminy  

w dniu 25.06.2015 r.  

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wyjaśnienia Wójta 

Gminy zawarte w piśmie z dnia 10.07.2015 r. 

Skargę zbadała Komisja Rewizyjna i Przewodnicząca Komisji radna I. Duda 

przedstawiła opinię Komisji z posiedzenia w dniu 10.07.2015, gdzie po wnikliwej analizie 

przedstawionych w skardze zarzutów i wyjaśnieniach Urzędu Gminy uznano skargę za 

nieuzasadnioną. Radni po zapoznaniu się z omawianymi dokumentami nie wnosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr VIII/50/2015 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych Za przyjęciem głosowało - 15 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymał się- 0.  

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zamknął VIII 

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

Protokół spisała: 

K. Ptaszyńska 

                                                                                               Przewodniczący 

                                                                                         Rady Gminy Turawa 

                                                                                                 Artur Gallus 

 

 

 

 

 


