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                                                      Protokół Nr X/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26.10.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 13
30

 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 14 ( nieobecna, usprawiedliwiona radna D. Matysek)  

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

1. Waldemar Kampa - Wójt Gminy 

2. Sławomir. Kubicki - Z-ca Wójta Gminy 

2. Maria Zubeil - Skarbnik Gmin 

3. Stanisława Brzozowska – Sekretarz Gminy 

Kierownicy Referatów i pracownicy poszczególnych referatów: 

- P. Dziedzic, B. Jędrychowicz, A. Mazurkiewicz, R. Kita 

J. Musielak – Dyrektor GZEAS. 

 

Zaproszone osoby: 

- D. Wajs – Prezes W i K Turawa, 

- M. Karoński – Komendant Policji w Ozimku 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył X 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 14 

radnych i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Poinformował radnych, że przed 

rozpoczęciem sesji wpłynęła 1 autopoprawka do przedłożonych projektów uchwał, tj: 

w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. i Wójt Gminy wprowadził na 7 dni przed sesją 

projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na realizację zadań w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek posiedzenia.  

Porządek posiedzenia przegłosowano. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za 

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

1. Sprawy regulaminowe. 



2 

 

 stwierdzenie quorum, 

 przedstawienie porządku obrad, 

 przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i przebieg sezonu 

turystycznego. 

6. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa, 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa, 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża 

Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z 

dnia 5 czerwca 2009 roku, 

 w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 

listopada 2011 r. w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. 

 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na realizację zadań w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków(uchwałę wprowadził Wójt Gminy na 

podstawie art. 20 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). 

7. Wybór ławników sądów powszechnych. 

- opinia zespołu powołanego do oceny kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów, 

- tajne wybory 

- podjęcie uchwały o wyborze ławników. 

8. Realizacja budżetu za I półrocze 2015 r. 

9. Analiza oświadczeń majątkowych przez podmioty uprawnione do analizy. 
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10. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

11. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy między sesjami Rady Gminy. 

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.  

 

Radni nie wnosili uwag do protokołu z sesji z dnia 28.08.2015 r. w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

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

 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wybór radnego Ryszarda Koguta na 

sekretarza sesji. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu brało udział 14 

radnych. Za przyjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny. 

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 14 radnych. Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało - 12 radnych, przeciw 

- 0, wstrzymało się – 2 radnych. 

Ad 4. 

Radni otrzymali w formie pisemnej odpowiedzi na wnioski złożone na sesji. 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi złożyli: Radny J. Klotka stwierdzające, że odpowiedzi na 

wnioski nie zadawalają go, ale nie będzie występował o uzupełnienie odpowiedzi.  

Radna R. Wieczorek odniosła się do odpowiedzi na wniosek, dot. rozliczenia finansowego 

jednostek OSP. Stwierdziła, że brakuje w odpowiedzi rozliczenia za zużyty prąd. Zaznaczyła 

również, że w jednostkach zakupuje się różny sprzęt, drobne AGD, a w innych sołectwach ten 

sprzęt zakupywany jest z Funduszu Sołeckiego. 

Pani Skarbnik Gminy poinformowała radną, że energia elektryczna jest rozliczana  

w pozostałej działalności. 

Natomiast radny A. Gallus odniósł się do uwag radnej dot. wydatków w jednostkach OSP. Z 

wypowiedzi radnego wynikało, że jednostki OSP wiedzą jak i gdzie wydatkowane są środki  

i współpracują w tym zakresie  z organizacjami na terenie danych sołectw. 
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Radny zwrócił się do radnej, aby nawiązała, w razie potrzeby, kontakt z Gminnym Zarządem 

OSP i tam uzyska wszystkie niezbędne informacje na temat funkcjonowania poszczególnych 

jednostkach OSP na terenie Gminy. 

Radny J. Farys poprosił o uzupełnienie informacji o aktualnej sytuacji dot. uruchomienia 

ośrodka zdrowia w Kadłubie Turawskim. 

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował radnych, że na dzień dzisiejszy w Kadłubie 

Turawskim może powstać punkt konsultacyjny (takie są ustalenia z Sanepidem). Ponadto 

Wójt Gminy dodał, że prace remontowe w budynku mogą się odbywać pod warunkiem, że 

Gmina pozyska środki na remont obiektu. W chwili obecnej gmina określa koszty 

uruchomienia punktu konsultacyjnego w Kadłubie Turawskim. 

Innych uwag i pytań do odpowiedzi na wnioski radni nie zgłaszali. 

Ad. 5. 

Informacje o stanie bezpieczeństwa w sezonie turystycznym przedstawił Komendant Policji  

w Ozimku Pan M. Karoński. Komendant złożył informacje w formie pisemnej. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali sprawę udrożnienia drogi przy J. Srebrnym w okresie 

sezonu. Pytali również o charakter prowadzonych przez policję interwencji na terenach 

turystycznych. 

Radny Farys nawiązał do złożonego wniosku dot. incydentu związanego z uczniem 

gimnazjum, na który radny nie otrzymał odpowiedzi z policji. Komendant zobowiązał się do 

zbadania sprawy. 

Na zakończenie dyskusji Pani Sekretarz. Wójt Gminy i Przewodniczący RG złożyli na ręce 

Komendanta podziękowania za dotychczasową współpracę. 

W następnej kolejności informację o przebiegu sezonu turystycznego złożyli kolejno: 

- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa -  

w załączeniu, 

- Kierownik Referatu Turystyki i Promocji Gminy - w załączeniu. 

Ad. 6. 

Rada Gminy na sesji w dniu 16.10.2015 podjęła następujące uchwały: 

Uchwałę Nr X/57/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa. 

Komisje RG nie wnosiły uwag. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem 

głosowało - 13, przeciw - 0, wstrzymało się -1. 
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Uchwałę Nr X/58/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało - 13, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 1. 

Uchwalę Nr X/59/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior 

Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2009 

roku. 

 W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało - 14, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0. 

Uchwałę Nr X/60/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy 

Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Komisje RG 

nie wnosiły uwag. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało - 14, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Uchwałę Nr X/61/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. Pani Skarbnik 

przedstawiła autopoprawkę, którą radni otrzymali w formie pisemnej. W głosowaniu brało 

udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało - 12, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

Uchwała Nr X/62/2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na realizację zadań w 

zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków (uchwałę wprowadził Wójt Gminy na podstawie art. 20 pkt. 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W głosowaniu brało udział 14 

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

Ad. 7. 

 Wybór ławników sądów powszechnych. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu  

o liczbie ustalonych dla Gminy Turawa ławników na kadencje 2016 - 2019, tj: 

Dla Sądu Rejonowego w Opolu - 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy - 1. W następnej kolejności przedstawił drugie pismo Prezesa Sądu Rejonowego 

w Opolu z dnia 22 września 2015 r. również dot. wyboru ławników. 

W następnej kolejności Przewodniczący powołanego zespołu do oceny zgłoszonych 

kandydatów na ławników przedstawił opinie o zgłoszonych kandydatach. Do przedstawionej 

opinii radni nie wnosili uwag. 
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Kolejno radni w głosowaniu jawnym powołali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 

tajnych wyborów: 

- radną Iwonę Dudę - wyraziła zgodę, 

- radnego Joachima Klotkę - wyraził zgodę, 

- radnego Andrzeja Skrzipczyka – wyraził zgodę. 

Skład Komisji Skrutacyjnej przegłosowano. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za - 11, 

przeciw - 0, wstrzymało się – 3. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono tajne głosowanie wyboru ławników, a kolejno 

wskazania ławników do orzekania w sprawie zakresu prawa pracy. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła protokoły głosowania. 

Na ławników Sądu Rejonowego w Opolu wybrani zostali: 

- Pani Brygida Maria Kansy, 

- Magdalena Maria Olejnik. 

Na ławnika do orzekania w zakresie prawa pracy wskazana została Pani Brygida Maria 

Kansy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr X/63/2015 w sprawie 

wyboru ławników. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało – 14, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze br. radni otrzymali w ustawowym terminie, tj 

do końca sierpnia 2015 r. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy, omówiła przekazane radnym sprawozdanie. 

 Plan dochodów został wykonany w 50, 5% tj. w kwocie 15 172 357, 44 zł. 

 W tym dochody bieżące w 49, 89%, 

 Natomiast dochody majątkowe w 59,70 % 

Podatki i opłaty – 41,80 % 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

Na plan 29 047 630 zł, wykonanie 13 703 424, 07 zł tj. 53,04 % 

Pani Skarbnik przedstawiła wydatki w poszczególnych działach. 

Omówiła ponadto realizację planu inwestycyjnego: 

Do dnia 30.06. br. rozpoczęto większość inwestycji związanych z modernizacją dróg, 

przygotowano dokumentację i ogłoszono przetargi na wykonie robót.  
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Ponadto poinformowała radnych, że porównując wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. 

 i I półrocze 2014 r. można zauważyć, że: 

- podatek od nieruchomości wzrósł o 90 296 zł. 

- wpływy z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych są wyższe o 540 568 zł. 

- zaległości w podatku wzrosły o 75 913 zł. 

- wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków wzrosły o 14 520 zł. 

Przedstawiła również zadłużenie Gminy na 30.06.2015 r. – 8 250 000 zł., i są to obligacje 

wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6 000 000 zł. oraz kredyty 

zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Łubniany na kwotę 2 250 000 zł. 

Pani Skarbnik Gminy omówiła kolejno wszystkie załączniki. 

W następnej kolejności przedstawiła Uchwałę Nr 344/2015 z dnia 16 września 2015 r. Składu 

Orzekającego RIO w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy za I półrocze 2015 r. 

Do przedstawionego sprawozdania i opinii RIO radni nie wnosili uwag. 

Przyjęcie sprawozdania przegłosowano. Za przyjęciem glosowało- 14 radnych, przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje z analizy oświadczeń 

majątkowych: 

- radnych - Informacja w załączeniu. 

- Wojewody Opolskiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy – w załączeniu. 

Sekretarz Gminy Pani S. Brzozowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych 

dokonanych przez Wójta Gminy - w załączeniu. 

Ad. 10.  

Informację o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy 

przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnosili uwag. 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły do biura RG między 

sesjami: 

- Wójt Gminy z dnia 20.08.br kierowane do dzierżawcy J. Srebrnego (do wiadomości RG).  
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- Sołtysa wsi Ligota Turawska do Wójta Gminy w sprawie przesunięcia zaplanowanych 

środków na modernizacje drogi w Ligocie Turawskiej ( Do wiadomości RG). 

- Rady Sołeckiej wsi Bierdzany do Wójta Gminy w spr. nieodpłatnego przekazania na rzecz 

Rady Sołeckiej Sali „Bastion” (do wiadomości RG). 

- Zaproszenia na konferencje – do zapoznania się radnych w biurze RG. 

- Fabryka Aktywności Młodych w spr. wolontariatu. 

Ad. 12. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w sesji uczestniczyła Pani D. Wajs, Prezes           

W i K Turawa. Poinformowała radnych o stanie wody z ujęcia Kadłub Turawski, gdzie 

odnotowano w miesiącu wrześniu zanieczyszczenie bakteriami. Z przedstawionej informacji 

wynikało, że o zaistniałym stanie mieszkańcy zostali poinformowani przez ogłoszenie  

i informacja o zanieczyszczeniu ujęcia wody została umieszczona na stronie internetowej. 

W chwili obecnej woda z ujęcia w Kadłubie Turawskim jest zdatna do spożycia i nie zawiera 

zanieczyszczeń. Spółka bada stan wody wg przyjętego harmonogramu. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali sprawy: 

- zabezpieczenia dostawy wody w okresie letnim (WiK wprowadzał ograniczenia dostawy), 

- nawożenia pól w okolicy ujęcia wody (występuje zanieczyszczenie wód podziemnych), 

- skutecznego informowania mieszkańców o ewentualnych zanieczyszczeniach wody  

w przyszłości. 

Prezes WiK udzieliła odpowiedzi na pytania i uwagi radnych. Poinformowała zebranych, że 

Spółka podejmuje działania w sprawie zabezpieczenia mieszkańców w wodę  i bierze pod 

uwagę kilka rozwiązań (połączenie wodociągów Turawa - Kadłub Turawski, Turawa - Opole 

i uruchomienie nowej studni). 

Wolne wnioski złożyli: 

Radny Jerzy Farys: 

1. W sprawie usunięcia suchych gałęzi z drzew rosnących na parkingu przed gimnazjum 

w Turawie, a udostępniony przez Nadleśnictwo Turawa. 

2. W sprawie naprawy uszkodzonej barierki przy ul. Opolskiej w Turawie obok 

gimnazjum. Barierka zagraża bezpieczeństwu uczniom gimnazjalnym. 

3. W sprawie umiejscowienia znaku drogowego” ustąp pierwszeństwa przejazdu” od 

strony ul. Leśnej w Rzędowie, na skrzyżowaniu dróg: ul. Wiejskiej z Leśną. Na 

skrzyżowaniu nieraz dochodzi do kolizji, gdyż nie jest określona kolejność przejazdu. 

4. W sprawie wykonania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych „pasy” w 

Rzędowie na ul. Opolskiej obok przystanku autobusowego i drugiego znaku przed 
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kościołem, żeby umożliwić mieszkańcom bezpieczne przejście z chodnika na drugą 

stronę w kierunku kościoła. 

Radny Krzysztof Netter: 

1. W sprawie ponownego zobowiązania właścicieli niżej podanych działek, położonych 

Kotorzu Wielkim  do ich posprzątania (wykoszenia): 

Nr 105; 100; 139/98; 138/98. 

2. W sprawie wystąpienia do władz PKP w Opolu o wykonanie wiaty na Stacji 

Kolejowej w Kotorzu Małym. 

 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 25.09.2015 r. 

1. Komisja wnioskuje o przeznaczenie w budżecie Gminy środki na coroczne, pilne,  

całościowe remonty w poszczególnych LZS- ach w kwocie np. 30 tyś. zł. ( poza kwotą 

wydzieloną na utrzymanie obiektów), wzorem przekazywania środków dla RS  

z funduszu alkoholowego.  Zarządy Klubów wspólnie uzgodnią, na jaki remont  

w danym roku będą wydatkowane dodatkowe środki. 

2. Komisja popiera wniosek kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie  

w sprawie zabezpieczenia środków na remont terenu przed obiektem biblioteki  

w Turawie. 

3. Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Partnerstwa na posiedzeniu w dniu  09.10.2015 r. 

po zbadaniu wydatkowania środków na oświaty w I półroczu br. wnioskuje o 

przeanalizowanie możliwości utworzenia oddziału szkolno – przedszkolnego w 

Bierdzanach. 

Komisji Ładu, Porządku, Rolnictwa z dnia 5.10.2015 r.  

 

1. W związku z dochodzącymi do członków Komisji informacjami o zaleganiu 

kwartalnika FALA w placówkach, które zajmują się dystrybucją, Komisja wnioskuje 

o zmniejszenie nakładu kwartalnika. 

2. Komisja wnioskuje o wyznaczenie i oznakowanie ternu do grillowania nad J. Średnim, 

aby osoby korzystające z plaży nie były zadymiane przez rozpalających grilla  

w różnych częściach plaży. 

3. Komisja wnioskuje o uściślenie odpowiedzi na wniosek dot. ustawienia nad 

 J. Średnim tablic ogłoszeniowych, aby unikać przyczepiania ogłoszeń na drzewach. 

4. Komisja wnioskuje o odnowienie i przeredagowanie regulaminu zachowań nad  

J. Średnim. 
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5. Komisja wnioskuje o wyznaczenie miejsca na pomieszczenie socjalne dla 

pracowników Urzędu Gminy, które będzie spełniało wymogi odnośnie 

przechowywania i spożywania posiłków. Dotychczasowa sytuacja zmusza 

pracowników, w ocenie Komisji, do spożywania posiłków w miejscu pracy. 

Zapytanie Komisji: 

Czy jest dobra wola władz Urzędu Gminy uregulowania i wyznaczenia miejsca 

przeznaczonego na palarnie?  Ponadto prosimy o określenie zapisu w ogłoszeniu o zakazie 

palenia - teren bezpośrednio przyległy do budynku UG. 

Radny Adam Prochota: 

1. W związku z przystąpieniem do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego m. 

Turawa proszę o przygotowanie wraz z planami kosztów ich wprowadzenia tz. 

kosztów budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej i drogowej oraz 

miejsca pozyskania środków. 

2. Proszę o wskazanie gwarancji, jakie może otrzymać gmina Turawa, podczas realizacji 

ścieżki rowerowej. Wydatkowanie kwoty na przedmiotowy projekt może spowodować 

sytuację, w której kolejny projekt trafi na półkę. 

Radni: Benedykt Śliwa, Beata Kupka: 

1. W sprawie ustalenia prawidłowej numeracji posesji na ul. Dębowej w Bierdzanach. 

Dwa ostatnie zabudowania na tej ulicy noszą numer 12. 

Komisji Rewizyjnej z dnia 2.10.2015 r. 

 

1. W nawiązaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 21.08.2015  w sprawie 

przedstawienia Protokołu Urzędu Kontroli Skarbowej, wydatkowania subwencji 

oświatowej, prowadzonej w 2015 r. i odpowiedzi Wójta Gminy z dnia 25.08.15 r. 

Komisja zwraca się o przedstawienie Pisma Nr DKOW- WJST- 337-JJ-70/10 z dnia 

10.12.2010 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, kierowanego do 

Wójta Gminy Turawa i odpowiedzi Urzędu Gminy na przedmiotowe pismo. 

2. Po dokonanej analizie przedstawionych komisji kserokopii dokumentów i po 

przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji postanowili wystąpić do radnych Rady 

Gminy o nie wyrażenia zgody na zwrot w chwili obecnej nakładów poniesionych na 

budynek „Bastion” w Bierdzanach, przed wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości i 

przed ewentualnym wyrokiem sądownym w przedmiotowej sprawie. Powyższy 

wniosek przegłosowano ( za - 3, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1). 

Stanowisko komisji przedstawione zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy. 
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Radny Leonard Warzecha: 

 

1.Wystąpić do Rejonu Dróg Powiatowych Opole z prośbą o uzupełnienie ubytków asfaltu na 

drodze powiatowej ul. Głowna, Opolska w Zakrzowie Turawskim. 

 

Ad. 16 

Odpowiedzi na złożone wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

Ad. 17 

Komisja Wnioskowa przedstawiła Protokół Komisji Wnioskowej. 

Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się  - 1. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady i zamknął X sesję Rady Gminy Turawa.  

Protokół spisała:                           Sekretarz sesji: 

K. Ptaszyńska                               R. Kogut 

 

                                                                                              Przewodniczący 

                                                                                          Rady Gminy Turawa 

                                                                                                 Artur Gallus 

 

 

 

 

 


