
                                                     Protokół Nr XI/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27.11.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 13
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 

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: 

1. D. Wajs- Prezes WiK Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XI 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 sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Poinformował radnych, że przed 

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

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek posiedzenia.  

  

1. Sprawy regulaminowe.  

- 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. Przyjęcie stawek podatkowych na 2016 rok:  

 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

-w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe 

oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 

2016 r.,  

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,  

- w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.,  

- w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,  

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,  

- w sprawie określenia wzoru formularza na podatek od nieruchomości,  

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny,  

- w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolny i 

leśny,  

- w sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 2003 r. w 

sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Turawa.  

6. Podjęcie uchwał:  

 

- w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa,  

- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r.,  

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

- w sprawie członkostwa Gminy Turawa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa  

Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.  

- w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami  

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  

Publicznego na 2016 r.  

7. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na okres kadencji Rady Gminy.  

8. Przedstawienie projektu budżetu na 2016 rok.  

9. Informacja o podjętych zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.  

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy między sesjami Rady Gminy.  

11. Wolne wnioski.  



12. Odpowiedzi na złożone wnioski.  

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.  

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.  

 

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

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

  

Radni nie wnosili uwag do protokołu z sesji z dnia 26.10.2015 r. w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

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

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 – 14 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 - 13 radnych, przeciw 

- 0, wstrzymało się – 2 radnych. 

Ad 4. 

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

uwag do udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski. 

Ad. 5. 

 

Radni Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 27.11.2015 podjęli następujące uchwały: 

 

Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. Projekt uchwały przedstawiła Kier. Referatu Finansowego Pani A. 

Mazurkiewicz. Przewodniczący poprosił o opinie poszczególnych stałych Komisji Rady 

Gminy: 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa- nie wnosiła uwag. 

- Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa- bez uwag. 

- Komisja Rewizyjna: Wniosek o podwyższenie stawek od środków tronsportowych, o 10%, 

ponieważ nie były podwyższane od 2011 r.   



Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało - 5, przeciw - 6, wstrzymało 

się - 3. Z uwagi na błędne zliczenie głosów Przewodniczący RG zarządził reasumpcję 

głosowania. Przeprowadzono kolejne głosowanie. 

Za przyjęciem wniosku głosowało- 5, przeciw – 7, wstrzymało się – 3.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej nie został przyjęty. 

W następnej kolejności Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 7, przeciw- 5, wstrzymało się -3. 

Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek 

czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa 

obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu 

Nieruchomościami Pan P. Dziedzic, który wskazał na omyłkę pisarską w §1 punkt 6, gdzie 

winna być kwota- 3.29 zł. 

Przewodniczący poprosił o opinie poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy: 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa – nie wnosiła uwag. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa-  wniosek: 

 

Komisja wnioskuje w § 2 punkt 2 i 3 zastosować stawki tak jak w § 2 punkt 5 tj. – 5, 68 zł. w 

celu zachęcenia potencjalnych dzierżawców do wydzierżawienia lokali, które obecnie 

zdaniem Urzędu Gminy nie mają nabywców. 

Komisja Rewizyjna: 

Komisja wnioskuje, aby w § 2 punkt 2 i 3 stawki zwiększyć o 2%, tak jak w pozostałych 

pozycjach.  Zdaniem członków Komisji w § 2 punkt 2 stawka wynosiłaby – 10.01 zł. a w § 2 

punkt 3 – 7, 64 zł. 

Przewodniczący przystąpił do przegłosowania wniosków: 

Komisji Rewizyjnej dot. §2 punkt 2 tj kwoty- 10, 01 zł. 

Za przyjęciem – 6, przeciw – 2, wstrzymało się -7 

Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa dot. § 2 punkt 2 i 3 tj. kwoty- 5, 68 zł. 

Za przyjęciem – 6, przeciw – 8, wstrzymało się -1 

Radni Rady Gminy przyjęli § 2 punkt 2 kwotę - 10, 01 zł. 

Przewodniczący przystąpił do przegłosowania wniosku Komisji Rewizyjnej dot. § 2 punkt 3 tj 

kwoty- 7, 64 zł. 

Za przyjęciem – 8, przeciw – 1, wstrzymało się -7. 



Przewodniczący RG stwierdził, że pomyłka w zliczaniu głosów nie ma wpływu na wynik 

głosowania. 

Radni Rady Gminy przyjęli § 2 punkt 3 kwotę – 7, 64 zł. 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie cały 

projekt uchwały w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za 

lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa 

obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. z naniesionymi poprawkami. W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. Za przyjęciem – 10, przeciw - 1, wstrzymało się - 4 

Uchwałą Nr XI/66/2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę 

pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 15, przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr XI/67/2015 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. 

Na pytania radnych dot. wysokości stawek i ewentualnych obniżek w przyszłych latach 

odpowiedziała Pani Prezes W i K Turawa Pani D. Wajs. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że 

na cenę ścieków ma wpływ spłata zaciągniętych podwyżek przez WiK Turawa z uwagi na  

mniejszy udział, od planowanych środków z Urzędu Gminy w wykonanej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 

radnych. Za przyjęciem – 14, przeciw - 1, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr XI/68/2015 w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w 

zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r. Komisje nie przedstawiały wniosków. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 

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

Uchwała Nr XI/69/ 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 r. Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. Za przyjęciem – 14, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. 

Uchwała Nr XI/ 70/2015 w sprawie określenia wzoru formularza na podatek od 

nieruchomości. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu 

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



Uchwała XI/71/2015 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek 

leśny. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało 

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

Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek 

od nieruchomości, rolny i leśny. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

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

wstrzymało się – 0. 

    W sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 

2003 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Turawa. 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa – nie wnosiła uwag. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – nie wnosiła uwag. 

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek: 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie uchylanie uchwały w sprawie opłaty miejscowej  

i nie rezygnowanie z dochodów gminy z tej opłaty. Proponuje się, aby na spotkaniu przed 

sezonem turystycznym i innych spotkaniach Urząd Gminy przypominał  

o obowiązku pobierania takiej opłaty i realizacji obowiązującej uchwały Rady Gminy. 

Ponadto proponuje się rozważenie ewentualnego zastąpienia przedmiotowej uchwały inną 

opłatą komunalną nad jeziorem 

Przewodniczacy Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W glosowaniu brało udział 14 

radnych obecnych na Sali. Za podjęciem uchwały głosowało - 0, przeciw - 11, wstrzymało 

się – 3. Uchwała nie została przyjęta. 

Ad. 6  Podjęcie uchwał: 

Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w 

miejscowości Zawada, Gmina Turawa. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało - 

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

Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa – nie wnosiła uwag. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa – nie wnosiła uwag. 

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek: 

Komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały środków na wykonanie dokumentacji 

na projekt hali gimnastycznej w Turawie – kwota 93.000.00 zł. 



Komisja wnioskuje ponadto, aby Wójt Gminy przedstawił radnym pełną informację dot. 

kosztów budowy, kosztów wykonania dokumentacji, wykorzystania obiektu  

i kosztów utrzymania. Po przedstawieniu radnym powyższych informacji (np. na 

planowanym wspólnym posiedzeniu komisji RG) radni podejmą decyzje, co do wielkości sali 

i kosztach budowy w kontekście możliwości finansowych Gminy w tym zakresie. 

Radni przeprowadzili dyskusje na temat budowy hali i możliwości finansowych Gminy. 

Wójt Gminy przedstawił swoją argumentację przemawiającą za budową hali o pełnych 

wymiarach wraz z zapleczem, której koszt wynosić ma w przybliżeniu ok. 8 mln zł. Realny 

koszt znany będzie po wykonaniu kosztorysu. Wójt w swoim wystąpieniu zaznaczył również, 

że Gmina występowała będzie o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji i liczy na 

dofinansowanie w wysokości 75%. W innym wypadku realizacja inwestycji będzie, 

niemożliwa. Radni przedstawiali swoje obawy o finansowanie inwestycji z środków 

budżetowych i wypowiadali się za budową hali za mniejsze środki podając przykład budowy 

hali w Dąbrowie za koszt- 4 mln. 

Komisja Rewizyjna po naradzie w przerwie obrad, ostatecznie wycofała złożony wniosek, ale 

przedstawiła swoje stanowisko w sprawie kosztów budowy hali, poparte stanowiskiem 

Przewodniczącego Rady Gminy, a mianowicie: 

Komisja Rewizyjna poprze budowę hali, kiedy dofinansowanie z budżetu Gminy wynosiło 

będzie nie więcej niż 1,5 mln. zł. Zdaniem Komisji w obecnie, trudnej sytuacji finansowej nie 

stać Gminy Turawa na wydatkowanie większej kwoty z budżetu Gminy na budowę hali niż   

1,5 mln zł i w takim zakresie winien być wykonany projekt. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało 13 radnych, przeciw- 1, wstrzymał się -1. 

Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisje 

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

głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 0. 

Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie członkostwa Gminy Turawa w Stowarzyszeniu 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego 

Stowarzyszenia. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za 

przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 0. 

Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2016 r. Wójt Gminy wprowadził autopoprawkę do 

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



poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymał się - 1. 

Ad. 7 

Radni otrzymali sporządzony przez Komisję Rewizyjną Wieloletni Plan Inwestycyjny na 

okres kadencji Rady Gminy. Plan omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała zebranych, że 

ewentualne zmiany czy uwagi radni mogą zgłaszać do Skarbnika Gminy do 10.12. br do 

wspólnego posiedzenia komisji. 

Ad. 8. 

Radni w ustawowym terminie otrzymali projekt budżetu na 2016 rok. Skarbnik Gminy  

w ogólnych zarysach przedstawiła projekt budżetu, który szczegółowo będzie omawiany na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. 

Ad. 9. 

Informacje o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy 

przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Zubeil - informacja w załączeniu. Radni nie wnosili 

uwag. 

Ad. 10. 

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

między sesjami: 

1. 3 pisma Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwał: Nr : X/57/2015; 

X/58/2015; X/59/2015. 

2. Wójta Gminy z dnia 15.10.2015  do wiadomości RG w spr. odpowiedzi na wniosek 

dot. budowy odcinka drogi. 

3. Wniosek Rady Rodziców P.S.P w Osowcu w sprawie wsiadania do autobusu 

szkolnego( do wiadomości RG). Rada oczekuje informacji o załatwieniu sprawy. 

4. RM Ozimek w sprawie poparcia stanowiska – projekt uchwały zostanie przedstawiony 

na kolejnej sesji RG. 

5. Rada Sołecka wsi Turawa w sprawie interwencji nad J. Srebrnym. 

6. Pisma dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych- do zapoznania się w biurze RG. 

7. Sprawa Państwa Ginter- tok postępowania i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym  

(dokumenty w biurze RG). Radni zatwierdzili treść odpowiedzi. 

8. Sprawa Państwa Bernard- tok postępowania i udzielenie odpowiedzi 

zainteresowanym( dokumenty w biurze RG). Radni zatwierdzili treść odpowiedzi. 

Ad. 11. 

Wolne wnioski złożyli: 



                                          Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek                                                         

                                    Komisji Rewizyjnej z dnia 2.10.2015 r. 

 

Dot: 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. 

Komisja wnioskuje o przedstawienie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w przedmiotowym 

piśmie, podpisanych egzemplarzy wykazu i zestawienia, oraz podanie terminu dostarczenia 

dokumentów do M EN 

                                        Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 23.11.2015 r. 

 

1. Komisja wnioskuje, aby Wójt Gminy przedstawił radnym pełną informację dot. 

kosztów budowy hali gimnastycznej, kosztów wykonania dokumentacji, 

wykorzystania obiektu i kosztów utrzymania. Po przedstawieniu radnym powyższych 

informacji ( np. na planowanym wspólnym posiedzeniu komisji RG) radni podejmą 

decyzje, co do wielkości sali i kosztach budowy w kontekście możliwości 

finansowych Gminy w tym zakresie. 

 

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie uchylanie uchwały w sprawie opłaty miejscowej  

i rezygnowanie z dochodów gminny z tej opłaty. Proponuje się, aby na spotkaniu 

przed sezonem turystycznym i innych spotkaniach Urząd Gminy przypominał  

o obowiązku pobierania takiej opłaty i realizacji obowiązującej uchwały Rady Gminy. 

Ponadto proponuje się rozważenie ewentualnego zastąpienia przedmiotowej uchwały 

inną opłatą komunalną nad jeziorem. 

                  Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 18.11.2015 r. 

 

1. Komisja wnioskuje o powiadomienie radnych o uprawomocnieniu się decyzji Wójta  

w spr. zwrotu środków przez Społeczną Szkołę w Węgrach, po przeprowadzonej 

kontroli RIO. Poinformować radnych o ostatecznym zakończeniu sprawy. 

 

2. Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości ( sprawdzenie pod kątem prawnym) 

wprowadzenia opłaty komunalnej za dzienny pobyt nad J. Średnim w sezonie 

turystycznym w jakiejkolwiek formie ( za korzystanie z plaży czy tym podobne). 

 

3. Komisja prosi o przedstawienie informacji o podjętych działaniach w sprawie 

usunięcia usterek w świetlicy środowiskowej w Kotorzu Wielkim. Komisja 

przedstawiając powyższy zapytanie ma na względzie bezpieczeństwo dzieci 

przebywających w tej świetlicy.  



 

Ad. 13. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. Za przyjęciem Protokołu Komisji 

Wnioskowej głosowało 13 obecnych na sali radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ad. 14. 

Przed zakończeniem sesji radni ustalili termin sesji budżetowej – 17.12.2015 r. i wspólne 

posiedzenie Komisji na dzień 10.12.2015 r. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady i 

zamknął XI sesję Rady Gminy. 

 

Protokół spisała:                   Sekretarz sesji                                 

K. Ptaszyńska                       Ryszard Kogut                           

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                         Artur Gallus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


